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RESUMO
ARRUDA, L.C.M. Reconstituição imunológica após transplante autólogo de células-tronco
hematopoéticas em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e esclerose múltipla. 2013. 130f.
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2013.
Ensaios clínicos têm demonstrado que a imunossupressão em altas doses (IAD) seguida de transplante
autólogo de células tronco hematopoéticas (TACTH) é capaz de suprimir a atividade inflamatória em
pacientes com doenças autoimunes (DAIs) e induzir remissões clínicas prolongadas nesses pacientes,
porém os mecanismos de ação do TACTH ainda não estão bem esclarecidos. O racional dessa terapia
baseia-se na eliminação das células autorreativas pela IAD e na reconstituição de um sistema
imunológico novo e tolerante após o transplante a partir dos precursores hematopoéticos. O objetivo
deste trabalho foi avaliar a reconstituição imunológica em pacientes com diabetes mellitus tipo 1
(DM1, N=21) e pacientes com esclerose múltipla (EM, N=37) sequencialmente após o TACTH, e
correlacionar os dados imunológicos com a resposta clínica dos pacientes ao transplante. Os pacientes
com EM e DM1 foram divididos em dois grupos com base na resposta clínica após o transplante:
respondedores (EM-R; N=22) e não-respondedores (EM-NR; N=15); livres de insulina por período
maior ou igual a 3 anos (DM1≥3 anos; N=11) e livres de insulina por período menor que 3 anos
(DM1<3 anos; n=10); e acompanhados clínica e imunofenotipicamente por seis anos. Em relação ao
período pré-transplante, todos os grupos de pacientes com DM1 e EM apresentaram: 1, diminuição do
número absoluto de células T CD3+ praticamente em todos os períodos pós-transplante avaliados,
indicando uma intensa linfopenia decorrente da IAD; 2, aumento acentuado do número de linfócitos T
CD8+ e a diminuição dos linfócitos T CD4+, resultando na inversão da razão CD4:CD8 durante todo o
seguimento pós-transplante avaliado; 3, aumento significativo no primeiro ano após o transplante das
subpopulações de células T CD8+ de memória central CD27+CD45RO+ e memória efetora CD27CD45RO+; 4, normalização dos números de linfócitos T CD4+ e CD8+ naïve CD27+CD45RO- somente
cinco anos após o transplante, enquanto o número de células T CD4+CD45RA+CD31+ recémemigrantes do timo manteve-se abaixo dos valores pré-transplante durante todo o período avaliado,
demonstrando que durante os seis anos de seguimento após a IAD/TACTH predominaram
mecanismos timo-independentes de reconstituição imunológica; 5, normalização dos números de
linfócitos B CD19+ entre dois a três meses pós-transplante. O grupo de pacientes com DM1 que
obteve melhor resposta clínica após o tratamento com IAD/TACTH (DM1≥3anos) apresentou, em
comparação ao período pré-transplante, número diminuído de células T CD3+ (linfopenia) em vários
períodos pós-transplante, número aumentado de células T CD8+CD28- supressoras no primeiro ano
pós-transplante principalmente, número diminuído de células T CD4+ de memória efetora nos
períodos 2 a 9 meses pós-transplante e número aumentado de células T reguladoras

xiv
CD4+CD25hiFOXP3+ pós-transplante. O grupo de pacientes com EM com melhor resposta clínica após
o tratamento com IAD/TACTH (EM-R) apresentou, em comparação ao período pré-transplante,
número diminuído de células T CD3+ (linfopenia) em vários períodos pós-transplante e números
aumentados de células T reguladoras CD4+CD25hiFOXP3+ e CD8+CD28- supressoras nos primeiros
três anos pós-transplante. Vale ressaltar que os pacientes com DM1 e EM que apresentaram melhor
resposta clínica permaneceram linfopênicos por maiores períodos de tempo após o transplante. Desse
modo, esse estudo revelou que a resposta terapêutica dos pacientes com DM1 e EM ao TACTH
depende de uma linfopenia persistente, além do aumento de células T reguladoras e supressoras e
diminuição de células T CD4+ de memória após o transplante.
Palavras-chave: autoimunidade, transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas, diabetes
mellitus tipo 1, esclerose múltipla, reconstituição imunológica, terapia celular.

xv

ABSTRACT
ARRUDA,

L.C.M.

Immune

reconstitution

after

autologous

hematopoietic

stem

cell

transplantation in type 1 diabetes and multiple sclerosis patients. 2013. 130p. Master's
dissertation. School of Medicine of Ribeirão Preto - University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.

Clinical trials have shown that high-dose immunosuppression (HDI) followed by autologous
hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) is able to suppress the inflammatory activity in
patients with autoimmune diseases (AID) and induce prolonged clinical remissions in these patients,
but the mechanisms of action of AHSCT are still not well understood. The rationale of this therapy is
based on the elimination of autoreactive cells by HDI and on the reconstitution of a new tolerant
immune system after transplantation from hematopoietic precursors. The aim of this study was to
evaluate the immune reconstitution in patients with type 1 diabetes mellitus (T1D, N=21) and patients
with multiple sclerosis (MS, N=37) sequentially after the AHSCT, and correlate the immunological
data with the clinical response of these patients to the transplant. Patients with MS and T1D were
divided into two groups based on clinical response following transplantation: response (MS-R, N=22)
and non-response (MS-NR, N=15); insulin-free for a period longer or equal to 3 years (T1D≥3 years,
n=11) and insulin-free for less than 3 years (T1D<3 years, n=10); and accompanied clinical and
immunophenotypically by six years. Regarding the pre-transplant period, all groups of patients with
T1D and MS showed: 1, decreased absolute number of CD3+ T cells in virtually all post-transplant
periods evaluated, indicating an intense lymphopenia resulting from HDI; 2, sharp increase in the
number of CD8+ T lymphocytes and decreased CD4+ T lymphocytes, resulting in inversion of
CD4:CD8 ratio throughout the follow-up post-transplant evaluation; 3, a significant increase, in the
first year after transplantation, of CD8+ T central memory CD27+CD45RO+ and effector memory
CD27-CD45O+ cell subpopulations; 4, normalization of CD4+ and CD8+ T naïve CD27+CD45ROlymphocytes

numbers

only

five

years

after

transplantation,

whereas

the

number

of

CD4+CD45RA+CD31+ T cells newly emigrants from the thymus remained below the values pretransplant during the study period, showing that during the six years of follow-up after the
HDI/AHSCT mechanisms thymus-independent immune reconstitution were predominant; 5,
normalization of CD19+ B lymphocytes numbers in two to three months post-transplant. The group of
patients with DM1 that had the best clinical response after treatment with IAD/AHSCT (T1D≥ 3years)
showed, in comparison with the pre-transplant period, decreased number of CD3+ T cells
(lymphopenia) at various times after transplantation, increased CD8+CD28- suppressor T cells
numbers in the first year post-transplant, decreased number of CD4+ effector memory in periods of 2
and 9 months post-transplant and increased number of CD4+CD25hiFOXP3+ regulatory T cells after
transplantation. The group of MS patients with better clinical response after treatment with
IAD/AHSCT (MS-R) showed, in comparison to the pre-transplant period, decreased number of CD3+

xvi
T cells (lymphopenia) at various times after transplantation and increased numbers of
CD4+CD25hiFOXP3+ regulatory Tcell and CD8+CD28- suppressor in the first three years posttransplant. It is noteworthy that patients with T1D and MS which showed better clinical response
remained lymphopenic for longer periods of time after transplantation. Thus, this study revealed that
the therapeutic response of patients with T1D and MS depend on a AHSCT to persistent lymphopenia,
and increased regulatory and suppressor T cells and decreased number of CD4+ effector memory after
transplantation.

Keywords: autoimmunity, autologous hematopoietic stem cell transplantation, type 1 diabetes,
multiple sclerosis, immune reconstitution, cell therapy.
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Doenças autoimunes
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As doenças autoimunes (DAIs) constituem um grupo complexo e heterogêneo de
doenças, que acometem 5-8% da população geral, e são caracterizadas pela reatividade
imunológica humoral e celular contra tecidos próprios. Se desenvolvem quando linfócitos
autorreativos escapam dos mecanismos de tolerância imunológica, são ativados e lesionam
tecidos próprios (1-5).
A tolerância imunológica compreende uma rede de mecanismos que visam a nãoresponsividade a antígenos próprios, envolvendo a eliminação ou inativação dos linfócitos
autorreativos durante sua ontogenia nos órgãos linfoides primários, ou o controle da
autorreatividade nos órgãos linfoides secundários e tecidos alvo. Os mecanismos de tolerância
imunológica podem ser classificados em central e periférica (3, 6-8).
Os mecanismos de tolerância central (processos de seleção positiva e seleção negativa)
dependem da interação antígeno-receptor nos órgãos linfoides primários (no timo para os
linfócitos T e na medula óssea para os linfócitos B) e são controlados por diversos
“checkpoints” nos estágios de desenvolvimento do linfócito imaturo. Ocorrem em linfócitos
em desenvolvimento que reconhecem antígenos próprios com alta avidez, e resultam em:
edição de receptor, anergia, apoptose e geração de células reguladoras (9-12). Porém, diversos
clones autorreativos que reconhecem antígenos próprios com baixa avidez, e que
consequentemente não são eliminados pelos mecanismos de tolerância central, podem escapar
para a periferia e ser potencialmente perigosos, fazendo com que a homeostasia do sistema
imune seja mantida também por mecanismos periféricos de tolerância (3, 11, 13, 14).
A tolerância periférica resulta da inativação da resposta dos linfócitos maduros
autorreativos circulantes na periferia e é controlada pelos seguintes mecanismos: inativação
funcional ou anergia, deleção por apoptose ou supressão por células T reguladoras (Tregs)
(11, 14-16).
O conceito original de que a autorreatividade é patológica foi contestada por inúmeros
achados, os quais demostraram que autoanticorpos e linfócitos autorreativos representam uma
população normal do repertório celular do sistema imunológico (17-19). Diversos trabalhos
mostraram que o autorreconhecimento desempenha importante papel na sobrevivência e
manutenção da viabilidade celular de linfócitos T naïve, até esses entrarem em contato com o
antígeno para qual são específicos (20-24). O repertório de células T maduras na periferia é
regulado por mecanismos homeostáticos complexos, onde as células T naïve são mantidas
pela interleucina-7 (IL-7) e pela sinalização resultante da interação do receptor de células T
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("T Cell Receptor" - TCR) com o complexo principal de histocompatibilidade ("Major
Histocompatibility Complex" - MHC) apresentando peptídeos próprios, que juntos fornecem
estímulos submitogênicos de sobrevivência (25). Portanto, a exposição contínua a antígenos
próprios é fisiológico e crucial para o funcionamento normal do sistema imune, pois o não
reconhecimento e consequente falta de estímulo autoantigênico diminui o tempo de vida dos
linfócitos T naïve maduros (25-28).
Assim, a autorreatividade não é mais vista mais como patológica, mas sim como
fisiológica, sendo o desafio entender como isso se torna um processo patológico e como as
células imunes, principalmente células T e B, contribuem para a lesão tecidual (1).
Embora os mecanismos envolvidos no desenvolvimento de DAIs ainda não estejam
completamente esclarecidos, acredita-se que essas doenças resultem de uma interação entre
vários fatores desencadeantes, como genéticos e ambientais, bem como defeitos nos processos
de imunorregulação, tais como redução do número de células Tregs e função defeituosa destas
células (2-4).
O caráter idiopático das DAIs tem impedido o desenvolvimento de estratégias
terapêuticas dirigidas à etiologia dessas doenças, tornando as DAIs uma importante causa de
morbidade e mortalidade, além de representar um problema econômico-social relevante, pois
afetam frequentemente adultos jovens economicamente ativos, principalmente mulheres (3).
Os tratamentos convencionais procuram combater o processo inflamatório crônico das DAIs
através do uso de medicações anti-inflamatórias ou imunossupressoras, visando a inibição da
resposta imunológica patogênica. No entanto, as medicações imunossupressoras atuam
indistintamente sobre as diversas células do sistema imune, não constituindo, portanto, uma
terapia específica contra as células autorreativas.
1.2.

Diabetes mellitus tipo 1
O diabetes mellitus do tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune órgão-específica

caracterizada pela destruição seletiva das células β pancreáticas produtoras de insulina. É
considerada uma doença crônica grave que se manifesta principalmente em crianças, com
90% dos casos ocorrendo na infância/adolescência (até os 20 anos) e de 5% a 10% na fase
adulta (29-32). O DM1 compreende apenas de 5% a 10% de todos os casos de diabetes, mas
está associado à uma alta frequência de complicações vasculares e comprometimento da
qualidade e expectativa de vida (33, 34). No total, há cerca de 10-20 milhões de pessoas
afetadas em todo mundo, contribuindo com isso, para os gastos socioeconômicos referentes à
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intervenção médica necessária ao tratamento dessa doença (29), sendo o gasto anual nos
Estados Unidos com a doença de 14,4 bilhões de dólares (35).
Recentemente, tem se verificado um aumento na incidência do DM1 mundialmente,
cerca de 2-5% por ano, onde os novos casos dobraram nos últimos 20 anos, acometendo
crianças cada vez mais novas, principalmente antes dos 5 anos (31, 32, 36-38).
O início dos sinais clínicos (e.g., perda de peso, polidpsia, poliúria e aumento do
apetite) manifestam-se após a destruição de aproximadamente 80-90% das células β (39). O
processo destrutivo das células β leva à falta de insulina, hormônio essencial no metabolismo
de carboidratos, resultando em hiperglicemia crônica pela diminuição da captura de glicose da
circulação. Na ausência de insulina há também alteração no metabolismo da gordura e
gliconeogênese, ocorrendo aumento da quebra de gordura e da oxidação de ácidos graxos,
resultando em excessiva produção de cetonas. Se não tratados, os distúrbios metabólicos
levam progressivamente à depressão do sistema nervoso central, coma e morte. Assim, os
pacientes necessitam de tratamento permanente com insulina exógena para sobrevivência
(40).
As principais complicações agudas do DM1 são a cetoacidose diabética e coma
hiperglicêmico hiperosmolar. As complicações crônicas graves incluem os problemas
microvasculares, que levam à retinopatia (podendo levar à cegueira), nefropatia (com
insuficiência renal frequente) e neuropatia; e macrovasculares, como doença cardiovascular,
acidente vascular cerebral e doença vascular periférica (33, 41). A morte abaixo da idade de
20 anos é geralmente devida à cetoacidose diabética, hipoglicemia ou infecções, e acima de
20 anos as principais causas são as doenças renais e vasculares (42-44).
Na década de oitenta, Eisenbarth propôs o modelo atual para o desenvolvimento da
autoimunidade no DM1 (45). Apesar do avanço do conhecimento desde essa época, o modelo
proposto ainda se faz pertinente. O modelo propõe que todo indivíduo nasce com um grau de
susceptibilidade e chance de desenvolver DM1: para alguns indivíduos essa susceptibilidade é
alta, enquanto para outros é muito baixa. A susceptibilidade ao DM1 é em grande parte
hereditária, residindo predominantemente nos genótipos de HLA ("Human Leucocytes
Antigens") DR e DQ, e em menor extensão em uma série de outros loci genéticos
denominados genes de susceptibilidade IDDM ("insulin-dependent diabetes mellitus"). O
locus do HLA confere cerca de 50% da susceptibilidade genética, com pequena contribuição
(15%) de outros genes, como o IDDM2 (insulin-VNTR) e IDDM12 (CLTA-4) (46-49).
Haplótipos de HLA que conferem alto risco (e.g., DR3/4, DQA1*0301-DQB1*0302, e
DQA1*0501-DQB1*0201) ou proteção (e.g., DQA1*0102-DQB1*0602, associado à
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resistência à diabetes, e o DRB1*1401, associado à proteção) foram identificados (32, 46).
Outros genes, associados tanto a síndromes raras ou outras doenças autoimunes (e.g., AIRE e
FOXP3), também têm um papel na patogênese e susceptibilidade ao DM1 (50).
O próximo passo do modelo proposto por Eisenbarth requer exposição a um ou mais
agentes ambientais que alteram a função imunológica, iniciando assim a destruição de células
β. Dentre os agentes desencadeadores, estão incluídos os vírus (e.g., enterovírus, rubéola
congênita, citomegalovírus) (51-53), toxinas (e.g., nitrosaminas) (54), ou alimentação (e.g.,
cereais, proteínas do leite de vaca e glúten) (55-59).
A ativação anormal do sistema imune em indivíduos susceptíveis, mediada por células
dendríticas e células T autorreativas, conduz a uma resposta inflamatória dentro das ilhotas
pancreáticas (insulite), bem como a uma resposta humoral pela ativação de células B e
produção de autoanticorpos contra antígenos específicos das células β pancreáticas. Os
principais autoanticorpos formados são o anti-insulina (IAA), anti-ácido glutâmico
descarboxilase (GAD/GAA) e anti-proteína tirosina fosfatase IA-2 (IA-2AA) (48). Ainda não
está claro se esses autoanticorpos participam diretamente da destruição das células β ou
aparecem secundariamente devido à ativação de células B autorreativas via autoantígenos
liberados das ilhotas danificadas por outros componentes do sistema imune. A presença de um
ou mais tipos de anticorpos pode preceder o aparecimento clínico do DM1, por anos ou
décadas (60-62). A presença e persistência de positividade para vários autoanticorpos
aumenta a probabilidade de progressão para doença clínica.
Além da presença de autoanticorpos, a detecção de células T autorreativas contra
autoantígenos presentes nas células β pancreáticas, que incluem a insulina, o GAD e a IA-2,
no sangue periférico de indivíduos diabéticos recém-diagnosticados, comprovam que
mecanismos de autoimunidade estão envolvidos na destruição das células β no DM1 (63-65).
Diversos trabalhos em modelos animais de diabetes autoimune têm descrito o
envolvimento de várias células do sistema imune na patogenia do DM1 (66-68). Um dos
modelos animais que é extensivamente utilizado no estudo da patogênese do DM1 são os
camundongos NOD ("Non-obese diabetic"), uma vez que trata-se de um modelo experimental
de diabetes autoimune espontâneo insulino-dependente, que compartilha várias características
imunológicas e patológicas com a doença humana (69). Nesse modelo experimental foi
observado que células T CD4+, CD8+ e macrófagos possuem papel fundamental na destruição
e morte das células β. Outros tipos celulares também estão presentes no infiltrado pancreático
e linfonodos drenantes, incluindo células B, NK, NKT e subtipos de células dendríticas
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(CDs), todas potencialmente relacionados à destruição autoimune das células β (66, 68, 7074).
O estágio precoce do DM1 é caracterizado por uma insulite, onde é observada a
inflamação das ilhotas de Langerhans, com infiltrado de células mononucleares (71).
Macrófagos e CDs são as primeiras células a infiltrarem as ilhotas pancreáticas (72), sendo as
principais responsáveis pela apresentação dos antígenos das células β aos linfócitos
autorreativos, produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, TNF-α e IFN-β) e óxido
nítrico, contribuindo para a destruição das células β (75-77). Além disso, tornou-se evidente
que eles são responsáveis pela produção de IL-12 (78), importante na promoção e
diferenciação das células T CD8+ citotóxicas diabetogênicas no início do DM1 (67). A alta
frequência de CDs apresentando antígenos específicos de células β nos linfonodos drenantes
em períodos iniciais do diabetes autoimune experimental, sugerem que os antígenos liberados
com a morte dessas células sejam capturados por CDs nas ilhotas e apresentados às células T
específicas autorreativas nos linfonodos, no qual a resposta diabetogênica é iniciada (68, 73).
Conforme há destruição de novas células β, uma maior quantidade de novos antígenos
intracelulares são expostos ("epitope spreading"), aumentando o repertório de antígenos
potencialmente reconhecidos por linfócitos autorreativos e amplificando a reposta autoimune
(79). Além disso, outros trabalhos demonstraram que as CDs de camundongos NOD têm uma
maior capacidade de ativar as células T pela alta produção de IL-12 e expressão de moléculas
co-estimuladoras (80, 81), promovendo maior ativação da resposta imune adaptativa, com
papel ímpar das células T CD8+.
A imunidade adaptativa no DM1 é primariamente mediada por células T (75).
Citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1β, TNF, IFN-γ, IFN-α, IL-2, IL-6, IL-12, IL-18,
IL-21 e IL-17, produzidas principalmente por células T CD4+ autorreativas, promovem
inflamação com consequente destruição das células β, além de atraírem e ativarem outras
células T, células B, macrófagos e CDs (82-85). Por outro lado, citocinas anti-inflamatórias,
tais como IL-4, IL-10 e TGF-β, conferem proteção ao DM1 (83-85). As células T "helper" do
padrão 1 (Th1) desempenham papel central na resposta imune e patogênese do DM1. O
principal mecanismo de ação das células Th1 na patogênese da DM1 é por intermédio da
produção de citocinas, principalmente IFN-γ e IL-12, que potencializam respostas imunes
mediadas por células, incluindo a ativação de macrófagos e de células T CD8+ citotóxicas.
Em modelos experimentais, foi mostrado que o desenvolvimento da doença requer a presença
de ambas células T CD4+ e CD8+ (86). Camundongos NOD atímicos ou com
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imunodeficiência severa combinada (NOD/scid) não desenvolvem insulite ou diabetes (86,
87). Além disso, células T isoladas de camundongos NOD são capazes de transferir a doença
para animais não-diabéticos e acelerar o início do diabetes em camundongos NOD neonatos
(88, 89).
São vários os mecanismos sugeridos pelos quais as células T e da imunidade inata
interagem com as células β pancreáticas e provocam sua morte. Os principais mecanismos
elucidados são: (A) o mecanismo associado ao reconhecimento, (B) e o mecanismo associado
à ativação (75, 90). No mecanismo (A) as células T CD8+ destroem as células β de maneira
direta, através da ativação mediada pelo MHC de classe I (MHC-I) expressando antígenos
próprios das células β. A ativação das células T CD8+ provoca a morte das células β por
contato, através das vias de sinalização por Fas/FasL (91), ou pela liberação de
perforina/granzima (92). No mecanismo (B) ambas células T CD4+ e CD8+ reconhecem
antígenos das células β apresentados por células apresentadoras de antígenos ("antigenpresenting cells", APCs) (macrófagos e CDs) pelo MHC-II e MHC-I respectivamente. As
células T ativadas produzem citocinas, tais como INF-γ, que induz a expressão do receptor
Fas pelas células β. A ligação do Fas ao FasL, expresso em células T ativadas, desencadeia
mecanismos de apoptose na célula β (93). Além da ação deletéria nas células β, o INF-γ ativa
os macrófagos a produzir uma maior quantidade de citocinas pró-inflamatórias como IL-1β e
TNF que, juntamente com o próprio INF-γ, induz a produção de óxido nítrico, importante na
indução de apoptose. As células β expressam elevados níveis do receptor de IL-1 (IL-1R) e
são, dentre todas as células endócrinas da ilhota, as mais sensíveis a indução da apoptose
mediada pela IL-1β (93).
Nos últimos anos, as células Th17 (94) têm sido amplamente associadas às doenças
inflamatórias crônicas e autoimunes (95). As células Th17 produzem grandes quantidades de
IL-17, potente citocina inflamatória que está elevada em modelos de autoimunidade e em
humanos com DAIs, como na artrite reumatóide e esclerose múltipla (96-99). Em
camundongos NOD, a inibição das células Th17 preveniu o desenvolvimento do DM1 e
diminuiu a inflamação nas ilhotas pancreáticas (100, 101). Por outro lado, em humanos, o
papel das células Th17 ainda não é esclarecido. Bradshaw e colaboradores demonstraram um
aumento significativo na frequência de células T secretoras de IL-17 em pacientes com DM1
crônicos, mas não em pacientes recém-diagnosticados, quando comparado aos controles
saudáveis (102). Em crianças com DM1 recém diagnosticadas há uma maior frequência de
células T CD4+ e CD8+ produtoras de IL-17 (103). Além disso, as células T isoladas de
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crianças diabéticas possuem maior secreção de IL-17 e expressão de IL-17A e RORC2,
contribuindo para uma maior resposta inflamatória e taxa de apoptose em ilhotas humanas
(104). Nesse contexto, Arif e colaboradores (105) mostraram que células T desses pacientes
apresentaram maior produção de IL-17 em resposta à antígenos das células β. O mesmo não
foi observado em pacientes com DM1 crônico, o que sugere que as células Th17 estão
envolvidas nos estágios iniciais de desenvolvimento da doença. Vale ressaltar que a IL-17
isoladamente não teve qualquer efeito apoptótico em cultivo com ilhotas humanas, mas em
combinação com IL-1β, IFN-γ e TNF-α observou-se apoptose exacerbada das ilhotas (105).
Esses resultados sugerem uma possível ação sinérgica das células Th1 e Th17 na patogênese
da DM1 humana.
As Tregs (106), ao contrário do potencial patogênico das outras células T (Th1 e
Th17), parecem proteger contra o desenvolvimento do diabetes. Camundongos NOD
deficientes em Tregs, desenvolvem a doença de forma mais acelerada (107). Além disso,
animais NOD diabéticos possuem menor frequência de Tregs do que animais Balb/c nãodiabéticos (108). Pacientes portadores da síndrome IPEX ("Immune dysregulation,
Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked syndrome"), que apresentam uma mutação no
gene FOXP3, fator de transcrição responsável pela diferenciação das Tregs, podem também
desenvolver DM1 (109). Um desequilíbrio da razão Treg/Th17 foi observada em pacientes
com DM1 e pode estar relacionada também com a patogênese da doença (110). Essa razão é
cinco vezes menor nos linfonodos pancreáticos (PLNs) de pacientes com DM1, sendo que o
grupo diabético exibiu maior frequência de células produtoras de IL-17 nos PLNs quando
comparado a indivíduos saudáveis. Além de uma menor frequência de Tregs nos PLNs, a
capacidade supressora dessas células apresentou-se diminuída nos pacientes com DM1 (111113).
Estudos indicam que as células B atuam como APCs para ativação de células T
específicas contra antígenos das células β pancreáticas (114). A depleção de células B em
camundongos NOD resultou em uma diminuição do processo de insulite e preveniu o
desenvolvimento do diabetes em cerca de 60% dos animas depletados (115). Entretanto,
quando a depleção de células B é feita após o início da doença (camundongos NOD com 15
semanas de idade) há um atraso na progressão da doença, mas não a inibição do seu
desenvolvimento (115).
O melhor tratamento estabelecido para o DM1 é o rígido controle da glicemia obtido
por injeções frequentes e diárias de insulina, ou por infusão subcutânea contínua de insulina,
chamado de terapia insulínica intensiva (TII). Este tratamento reduz o risco de retinopatia,
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nefropatia e neuropatia entre 35% a 90% quando comparado com a terapia convencional com
1 ou 2 injeções por dia (116). Ensaios clínicos com corticoides (117), azatioprina (118, 119),
azatioprina/corticoides (120), ciclosporina (121), anticorpo monoclonal anti-CD3 (122, 123),
proteína do choque térmico “heat shock protein” (124), globulina anti-timócito (125) e vacina
de DNA (126), que visam a preservação funcional da massa de células β residual, vêm sendo
realizado com resultados significativos, mas insuficientes para a aplicação clínica rotineira,
pois a maioria dos pacientes requer fonte exógena de insulina após o término da terapia.
Sabendo que a DM1 é uma doença complexa, influenciada por fatores genéticos e
ambientais, onde ambas, imunidade inata e adaptativa, possuem importância na patogênese,
novas alternativas terapêuticas devem ser propostas tendo em vista essa complexidade.
1.3.

Esclerose múltipla
A esclerose múltipla (EM) é uma DAI crônica e inflamatória do sistema nervoso

central (SNC), caracterizada pela destruição da bainha de mielina dos neurônios por linfócitos
T CD4+ e CD8+ autorreativos, autoanticorpos e micróglia ativada (127-129).
A EM é altamente prevalente em caucasianos e estima-se que mais de um milhão de
pessoas em todo o mundo são afetadas pela doença (130). A sua prevalência é entre 1/500 e
1/1500 na população da Europa, América do Norte e Austrália, afetando principalmente
adultos jovens, com idade entre 15 e 45 anos, sendo as mulheres duas vezes mais afetadas em
relação aos homens (128, 131). Portanto, tem grande impacto socioeconômico, pelo fato de
poder levar adultos jovens à incapacidade precoce. O curso clínico é variável, embora a
maioria dos pacientes desenvolvam deficiência locomotora significativa de 15 a 30 anos após
o início da doença (132).
A localização das lesões, as manifestações clínicas e a intensidade dos sintomas
variam de um paciente para outro. As lesões inflamatórias observadas nos pacientes estão
associadas à formação de placas escleróticas e à presença de placas de desmielinização no
SNC, localizadas preferencialmente em torno dos ventrículos, medula espinhal, corpo caloso,
nos nervos ópticos e no tronco cerebral, acarretando em várias disfunções neurológicas tais
como incapacidades por deficiências de função motora, neurocognitiva e autonômica (128,
133, 134).
Os sintomas da doença são inespecíficos e muito variáveis, tais como parestesias,
paresias, ataxia, tremor, neurite óptica, fadiga e alterações esfincterianas. Essas manifestações
clínicas indicam o envolvimento do sistema motor, sensorial, visual e autonômico. Apesar de
sua complexidade e heterogeneidade clínica pode ser classificada em quatro formas clínicas
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principais: forma remitente-recorrente (EM-RR), forma surto-remissiva (EM-SR), primáriaprogressiva (EM-PP) e secundária-progressiva (EM-SP) (135, 136).
A forma EM-RR caracteriza-se por surtos episódicos subagudos, seguidos de
recuperação espontânea total da disfunção clínico-neurológica, intercalados por períodos de
remissão, com novos surtos esporádicos que não passam de 1 a 5 por ano (134). Corresponde
a cerca de 80% dos casos iniciais. Porém, com o tempo, a recuperação de cada surto se torna
cada vez mais incompleta e os sintomas se tornam persistentes e acumulativos.
Os surtos são causados pela quebra da barreira hematoencefálica e entrada de
linfócitos T autorreativos ativados no SNC, causando inflamação aguda (129, 134, 137). O
aumento na frequência desses surtos e recuperação inadequada nos primeiros anos da doença
clínica prediz uma progressão mais rápida. A presença de múltiplas lesões gadolíneo-positivas
nas imagens por ressonância magnética nuclear (RMN) indica a ruptura da barreira
hematoencefálica, inflamação e curso mais grave da doença (129, 134, 137, 138).
Eventualmente, cerca de 65% dos pacientes com EM-SR entram na fase EM-SP, e em 1020% dos casos, a doença é progressiva desde o início. Em ambas as situações, a progressão se
inicia em torno dos 40 anos (139).
A EM-PS corresponde a uma fase neurodegenerativa, associada a uma diminuição
significativa da frequência de lesões e do volume do parênquima cerebral (atrofia cerebral)
(134, 137, 138). Além da forma EM-SR, há a forma clínica EM-PP, menos comum e
observada em 10-15% dos pacientes. A forma EM-PP apresenta um curso clínico rapidamente
progressivo levando a uma incapacidade neurológica grave ou, até mesmo, à morte em um
curto período de tempo (128, 129, 132).
Os critérios diagnósticos para a doença foram inicialmente descritos por Poser (140) e
McDonald (141) e eram baseados na história clínica do paciente e em exames físicos.
Atualmente, a EM é diagnosticada baseando-se em dados clínicos, radiológicos e laboratoriais
(136). Os dados clínicos por si só podem ser suficientes para o diagnóstico de EM: indivíduos
que tenham sofrido dois ou mais episódios de sintomas neurológicos e cognitivos
característicos da EM (e.g., nistagmo, tremor intencional e fala telegráfica) e não justificados
por outras patologias (136, 140, 141). Porém, o uso rotineiro de outras técnicas confirmatórias
(laboratoriais e radiológicas) são importantes para o acompanhamento do paciente. A RMN é
útil como método diagnóstico auxiliar e para estudo da sequência de eventos que resultam na
formação da lesão, possibilitando melhor compreensão da sua patogenia e monitoramento do
tratamento.
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As avaliações neurológicas por RMN inclui a avaliação do EDSS ("Expanded
Disability Status Score") (142) e lesões gadolíneo positivas. O EDSS constitui uma escala de
medida das condições neurológicas e motoras do paciente. É baseada em avaliações
radiológicas das oito áreas do sistema nervoso central conhecidas como sistemas funcionais e
no grau de disfunção nestes sistemas, como a dormência transitória na face ou dedos, ou os
distúrbios visuais. Além disso há avaliação da incapacidade funcional no que se refere à
mobilidade, usando sobretudo a deambulação e distância percorrida a pé como principais
parâmetros. O EDSS varia de zero (exame neurológico normal) a dez (óbito devido à EM)
(Anexo A). O aumento de 1,0 ou mais pontos na escala EDSS em dois exames repetidos, num
intervalo mínimo de três meses, caracteriza progressão neurológica na EM. As lesões
gadolíneo positivas visam salientar as placas inflamatórias ativas e demonstrar a presença de
lesões anteriores, mesmo que não estejam associadas com os sintomas no momento do exame.
Os exames laboratoriais incluem principalmente punção lombar para análise do
líquido cefalorraquidiano (LCR), onde se observa a presença de bandas oligoclonais de
Imunoglobulina G (IgG) (143) em 75% a 85% dos pacientes com EM, que indicam produção
intratecal de Igs e são marcadores de inflamação. A produção intratecal de IgG apresenta-se
elevada em 70 e 90% dos casos. A presença de linfocitose e hiperproteinorraquia no LCR são
indicativos de inflamação no SNC e preditivos de EM (143).
A etiologia da EM não está completamente elucidada, mas sabe-se que envolve a
interação de fatores genéticos e ambientais para o seu desencadeamento (144, 145).
As associações genéticas mais relevantes na EM são os alelos HLA de classe II, em
particular os grupos de alelos HLA-DR15 e DQ6, principalmente do genótipo DRB1*1501,
DRB5*0101, DQA1*0102, e DQB2*0602 (146). Os alelos DR4 e DQ1 estão associadas à
suscetibilidade em diversas populações mundiais (133, 147, 148) e o alelo DRB1*1501 na
população brasileira (149). Novos loci capazes de conferir efeito protetor foram adicionados à
lista: HLA-C5 (150) e HLA-DRB1*11 (151, 152); e marcadores de polimorfismo associados
aos receptores da interleucina 2 e 7 associados à suscetibilidade (153-155). Parentes de
primeiro grau de indivíduos com EM têm risco maior (20-50 vezes) de desenvolver a doença
e a taxa de concordância entre gêmeos monozigóticos varia de 20-35% em diferentes estudos,
sendo superior à de gêmeos dizigóticos (5%) (144, 145).
A baixa taxa de concordância entre gêmeos monozigóticos indica a contribuição de
fatores não-genéticos na etiologia da EM. A desigualdade de distribuição da doença em
gradiente hemisférico e os estudos de migração sugerem a importância do fator ambiental na
sua gênese (156, 157). Dentre os fatores ambientais envolvidos no desencadeamento da EM
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estão as infecções por herpesvírus 6, Chlamydia pneumoniae e principalmente pelo vírus
Epstein-Barr, que mostrou ter influência no desenvolvimento da doença, uma vez que estudos
demonstraram que 99% dos pacientes com EM são soropositivos para esse vírus (158-162).
Foram propostos dois mecanismos para explicar como infecções virais ou bacterianas
poderiam induzir a EM (bem como outras DAIs): (A) mimetismo molecular, ativação de
células autorreativas por reatividade cruzada entre antígenos não-próprios (agente infeccioso)
e próprios; e (B) "bystander activation", células autorreativas são ativadas em decorrência de
eventos inflamatórios não-específicos que ocorrem durante as infecções (163). Uma terceira
proposta seria que as infecções induziriam a EM através da combinação desses dois
mecanismos descritos (145). Além disso, diversos autores propuseram outros fatores
ambientais associados, como deficiência de vitamina D, dieta, fumo e toxinas (164-166).
Na década de 30, Rivers e colaboradores injetaram suspensões de medula espinhal ou
cérebro de coelho em macacos rhesus saudáveis e induziram uma doença similar à EM,
levando à hipótese de que a EM tratava-se de uma doença autoimune (167). Trabalhos
posteriores mostraram que a injeção de componentes proteicos da bainha de mielina,
juntamente com adjuvante, em camundongos naïve, causava encefalomielite, atualmente
conhecida como encefalomielite autoimune experimental (EAE) (168, 169). A EAE também é
induzida em camundongos pela transferência adotiva de células T reativas contra mielina,
mas não pela transferência de autoanticorpos. Esse fato levou os pesquisadores a concluírem
que a EM constitui uma doença mediada principalmente por células T (168, 170). A MBP
("myelin basic protein"), a PLP ("proteolipid protein") e a MOG ("myelin oligodendrocyte
glycoprotein") constituem os antígenos-alvo das células T autorreativas e de autoanticorpos
no SNC de pacientes com EM (159, 171). O fato de que a EM responde a tratamentos
imunomoduladores ou imunossupressores também corrobora a natureza autoimune da doença.
Trabalhos da literatura postulam um modelo composto de duas fases para o
desenvolvimento da EM. Na primeira fase, um dano no SNC resulta em morte celular e
liberação de vários autoantígenos neuronais que atravessam a barreira hematoencefálica, são
capturados por APCs e apresentados à células T e B naïve autorreativas em um contexto
inflamatório nos tecidos linfóides secundários. Em pessoas geneticamente susceptíveis, esses
clones são ativados e sofrem expansão clonal. Na segunda fase, as células ativadas migram
para o SNC, se acumulam nos locais onde encontram os autoantígenos e liberam mediadores
inflamatórios, causando lesão tecidual e desmielinização do SNC (128, 144).
As células T CD4+ e CD8+, apesar de contribuírem de formas diferentes na
autoimunidade da EM, atuam de forma conjunta no processo de desmielinização do SNC. As
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células T CD4+ autorreativas do perfil Th1 apresentam papel central na patogênese da EM.
Elas constituem o infiltrado de células inflamatórias encontradas no SNC e no líquor,
promovem a produção de autoanticorpos e ativam células T CD8+ autorreativas (133, 144,
145, 170, 172). No contexto de funções efetoras, as células T CD8+ estão mais envolvidas
com os danos no SNC do que as células T CD4+, devido à baixa expressão de MHC de classe
II no SNC, e evidenciado pelas expansões oligoclonais proeminentes de células T CD8+
encontradas no líquor e no SNC de pacientes com EM (173). Além disso a expressão de MHC
de classe I é induzida em neurônios danificados. (144, 145, 170, 174, 175).
Vários trabalhos têm demonstrado que as células Treg CD4+CD25hi de pacientes com
EM, apesar de estarem em frequências normais, são funcionalmente defeituosas ou possuem
alterações nos processos de maturação e emigração do timo (50, 176-179).
Os níveis de imunoglobulinas encontram-se elevados no LCR de pacientes com EM,
mas não no soro, indicando produção local de autoanticorpos por células B (170). Além disso,
as imunoglobulinas apresentam uma distribuição oligoclonal (ou seja, produzidas por células
B em expansão clonal) (180) e autoanticorpos anti-mielina podem ser encontrados em áreas
de desmielinização ativa no SNC do paciente com EM (181), sugerindo um importante papel
dos autoanticorpos na patogênese da EM. Os autoanticorpos podem causar desmielinização
pela opsonização e fagocitose da mielina ou via ativação do sistema complemento (144, 145).
As células B atuam também como APCs para células T autorreativas.
Embora as células Th1 sejam descritas como mediadoras inflamatórias na EM, as
células pró-inflamatórias Th17 também estão criticamente envolvidas na patogênese da
doença (182). As células Th17 patogênicas entram precocemente no SNC e atuam como
principais desencadeadoras da inflamação na EM (183). Estudos em modelos experimentais
mostraram que células Th17 participam da patogênese da EAE (184), onde a IL-17 atua
alterando a coesão celular da barreira hematoencefálica, permitindo a entrada de células Th17
e células autorreativas no SNC em modelos animais e em humanos (99, 185). Em humanos,
foi mostrado que 40% dos pacientes com EM apresentam números elevados de células
mononucleares positivas para mRNA de IL17A no sangue periférico e no líquor,
comparando-se com controles (99, 186, 187).
Até o ano de 1993 não existiam terapias licenciadas para o tratamento da EM. A
introdução de imunomoduladores na terapêutica da EM ocorreu a partir desse ano e
modificou o cenário da doença. Atualmente, o tratamento da EM inclui primeiramente (A)
imunomoduladores (e.g., IFN-β1a, acetato de glatiramer), que inibem a ativação de células T,
alteram o perfil de ativação de Th1 para Th2 (aumentando a expressão de citocinas anti-
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inflamatórias como IL-4, TGF-β e IL-10) e diminuem a migração de células T através da
barreira hematoencefálica (188-190); (B) terapia com corticosteróides para tratar os surtos;
em casos de doença progressiva e/ou grave, (C) imunosupressores (e.g., ciclosporina,
ciclofosfamida, azatioprina) (163, 190). Estudos clínicos com Fingolimod (191), Laquinimod
(192) e Fumarato (193), mostraram que o uso oral dessas medicações reduzem a quantidade
de surtos e danos no SNC (visualizados por RMN) quando comparados com o grupo placebo,
porém estudos complementares de fase III e avaliação dos efeitos adversos se fazem
necessários. O uso de rituximab (anticorpo monoclonal anti-CD20) reduziu pela metade a
quantidade de surtos quando comparado ao grupo controle (194). A terapia com
Alemtuzumab ou campath-1H (anticorpo monoclonal anti-CD52) têm resultados promissores
no tratamento da EM-SP, melhorando os exames radiológicos e clínicos (195), sendo
largamente utilizados para tratar essa forma da doença (196). Um estudo duplo-cego de fase II
mostrou que o Alemtuzumab reduz a taxa de surtos em 74% quando comparado ao IFNβ-1a
(197). O uso de Daclizumab (anticorpo monoclonal anti-CD25) (198) e de Natalizumab
(anticorpo monoclonal anti-α4 integrina) (199) levou à uma menor quantidade de surtos e de
lesões no cérebro.
No entanto, alguns pacientes com EM não respondem a essas terapias
imunomoduladoras e uma estratégia terapêutica que vem sendo utilizada em vários centros de
referência é a terapia de imunossupressão seguida do transplante autólogo de células-tronco
hematopoéticas (IAD/TACTH) (200-205).
1.4.

Transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas em doenças autoimunes
Apesar de os tratamentos convencionais com drogas imunossupressoras e/ou

quimioterápicos promoverem o controle das DAIs em vários pacientes afetados, eles
raramente são capazes de curá-las, pois não se reestabelece o estado de autotolerância
imunológica nos pacientes. Sendo assim, a terapêutica tem que ser mantida por longos
períodos, acarretando em significativa morbimortalidade devido à imunossupressão crônica.
Além disso, as recidivas da doença de base são comuns, mesmo na vigência de doses altas de
imunossupressores. Diante desse cenário, existe a necessidade de novas estratégias
terapêuticas para essas doenças, principalmente para os casos onde a terapêutica convencional
não é mais eficaz no controle da progressão da doença, visando controle da autorreatividade e
estabelecimento de autotolerância (206-208). Nesse contexto, o transplante de células tronco
hematopoéticas (TCTH) tem sido usado nos últimos anos como uma alternativa terapêutica
para pacientes com DAIs graves e refratárias aos tratamentos convencionais (209).
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A iniciativa de se empregar imunossupressão em altas doses (IAD) seguida de
transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas (TACTH) no tratamento das DAI
partiu de dois conjuntos de evidências. O primeiro conjunto de evidências originou-se da
observação de casos isolados de pacientes que apresentavam, concomitantemente, DAI e
doença hematológica e que, após serem submetidos ao transplante de medula óssea alogênico
(que envolve IAD com medicação citotóxica e infusão de células-tronco hematopoéticas
alogênicas de doadores compatíveis) para tratamento do distúrbio hematológico, obtiveram
remissões prolongadas da doença autoimune, sem recaídas da mesma (210). O segundo
conjunto de evidências originou-se de estudos utilizando modelos animais de DAIs, que
distribuem-se em duas categorias: (A) uma geneticamente determinada, como na linhagem de
camundongos

NZB/W,

que

desenvolvem

lúpus

eritematoso

sistêmico

(LES)

espontaneamente, e outra (B) induzida pela injeção de antígenos em linhagens específicas de
camundongos, como da proteína mielínica básica (MBP), causando a EAE. Em ambas
categorias, as DAIs podem ser prevenidas ou curadas pela infusão de CTHs após
imunoablação, mas, na primeira, as células alogênicas são mais eficientes, enquanto na
segunda, que parecem ser modelos mais próximos da doença humana por dependerem
conjuntamente da predisposição genética e da exposição a fatores externos para o
desencadeamento da doença, tanto os transplantes alogênicos como os autólogos são
eficientes (211-213). Assim, essas observações em modelos animais submetidos ao TCTH
autólogos ou alogênicos sugeriram que ambas abordagens seriam benéficas para a terapia de
pacientes com DAIs refratárias.
No trabalho de van Bekkum e colaboradores, os autores sugeriram que o sucesso do
transplante autólogo de células-tronco depende da completa erradicação dos componentes
efetores da doença autoimune, principalmente das células T autorreativas de memória (214).
Quando translacionados para a clínica, os dados experimentais indicaram que os pacientes
deveriam ser submetidos a um regime de condicionamento com altas doses de
imunossupressores que promovesse o máximo de linfoablação, e que o enxerto fosse
depletado de células T. Quanto maior foi a intensidade da terapia de condicionamento usada,
maior foi o sucesso do TACTH na EAE (214, 215).
O TCTH autólogo tem sido usado preferencialmente ao TCTH alogênico no
tratamento de DAIs devido ao grande potencial de rejeição observados em transplantes
alogênicos e elevada toxicidade, devido ao uso de uma quimioterapia superior à do autólogo.
Além disso, o risco da ocorrência de GVHD (“Graft-Versus-Host-Disease”) em TCTH
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alogênicos, que é devido ao ataque de células T alogênicas do doador contra alo-antígenos do
receptor, é relacionado à altas taxas de mortalidade e morbidade (216).
O TCTH autólogo envolve a administração de CTHs autólogas, mobilizadas
(utilizando ciclofosfamida e G-CSF, principalmente) previamente da medula óssea do
paciente para o sangue periférico. Essas células possuem a capacidade de autorrenovação e
diferenciação em todos os tipos celulares maduros do sistema hematopoético e imunológico.
O paciente é preparado para o transplante por um tratamento prévio com imunossupressor em
altas doses (ciclofosfamida e globulina anti-timócito, principalmente), seguido pela infusão de
CTHs autólogas para a reconstituição dos sistemas hematopoiético e imunológico, evitando
citopenias prolongadas pós-transplante (204, 217, 218).
O primeiro transplante de células-tronco hematopoéticas (CTHs) para tratamento de
doenças autoimunes aconteceu em 1996, pelo grupo de Alan Tyndall (219), no qual foram
utilizadas CTHs autólogas de pacientes com esclerose sistêmica (ES), sendo os resultados
obtidos satisfatórios. A partir de então, vários outros trabalhos descreveram uso de CTHs em
outros distúrbios autoimunes, como EM (205, 220), LES (221, 222), ES (223-226), DM1
(202, 203, 218, 227) e outros (206, 209, 228). Esses estudos mostraram que a IAD/TACTH é
uma alternativa terapêutica efetiva e segura para o tratamento de DAIs refratárias aos
tratamentos convencionais, induzindo remissão clínica prolongada com baixa mortalidade
relacionada ao tratamento (206, 207, 227, 229, 230).
Embora os resultados do TACTH variem de doença para doença, mais de um terço dos
pacientes apresentam remissões clínicas completas e prolongadas, frequentemente sem
necessidade de manutenção de drogas imunossupressoras. Em algumas doenças, entretanto, as
recaídas são relativamente frequentes, porém dentre dos pacientes que recaem, vários passam
a responder aos tratamentos convencionais que não eram efetivos antes do transplante (204,
206, 225, 229, 231-235).
No ano de 2010, o registro europeu de transplante de medula óssea (EBMT registry)
publicou a avaliação retrospectiva de 900 pacientes com diversas DAIs que foram submetidos
ao tratamento com IAD seguida pelo TACTH entre 1996 e 2007. O estudo mostrou que a
IAD/TACTH induz remissão clínica por mais de 5 anos, com sobrevida global de 85% dos
pacientes e sobrevida livre de progressão da doença em 43% dos pacientes, sendo portanto
alternativa terapêutica eficaz e segura para pacientes com DAIs (206).
Atualmente existem vários estudos clínicos de IAD/TACTH fase III, duplo-cegos,
randomizados e controlados (pacientes do grupo controle são tratados com a terapêutica
convencional), para tratamento de DAIs (ES, LES e EM) em andamento (206, 235, 236).
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Esses estudos comparam a eficácia terapêutica da IAD/TACTH e tratamentos convencionais
para DAIs progressivas, graves e refratárias, visando mostrar que a IAD/TACTH é a melhor
opção terapêutica nesses casos.
O uso de IAD/TACTH como tratamento para EM começou em meados da década de
1990 e envolveu inicialmente 15 pacientes. Após um tempo médio de seguimento de 6 meses,
12 pacientes apresentaram melhora do quadro clínico (237). Após esse estudo pioneiro, vários
outros mostraram a eficácia do IAD/TACTH como terapia alternativa para o tratamento da
EM progressiva e refratária à pulsoterapia com ciclofosfamida, sendo que até hoje mais de
600 casos de EM foram tratados (236). Os estudos multicêntricos mostram que três anos pósIAD/TACTH a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão dos pacientes com EM é de
aproximadamente 93% e 55%, respectivamente (206, 238-243). Krasulová e colaboradores
demonstraram segurança e eficácia da terapia de IAD/TACTH para EM, acompanhando 26
pacientes por seis anos pós-transplante. Nos períodos de 3 e 6 anos após transplante, a
sobrevida livre de progressão foi, de 70,8% e 29,2%, respectivamente. Os melhores resultados
foram obtidos pelos pacientes com duração da doença inferior a 5 anos e com idade menor de
35 anos. Os autores concluíram que o IAD/TACTH representa um tratamento alternativo,
seguro, efetivo e viável para o tratamento da EM progressiva (244). Em 2011, um estudo
monocêntrico grego de fase I/II envolvendo 35 pacientes com EM progressiva grave que
foram submetidos ao TACTH, mostrou o resultado de 11 anos de acompanhamento póstransplante desses pacientes (245). A sobrevida livre de progressão foi de 44% para os
pacientes com doença ativa (observada por RMN) e 10% para aqueles com doença inativa.
Dezesseis pacientes obtiveram de 0,5 a 5 pontos (média de 1 ponto) de melhora do escore
clínico EDSS durante o período avaliado, e em 9 pacientes não houve mudança do valor de
EDSS. Houveram dois óbitos relacionados ao tratamento. As lesões gadolíneo-positivas
diminuíram drasticamente após a terapia. Os autores concluíram que: (A) o IAD/TACTH é
uma terapia que deve ser reservada aos casos mais graves da doença; (B) deve ser utilizada
ainda na fase inflamatória da doença; (C) e que a terapia se mostrou muito eficaz na redução
da quantidade e volume das lesões no SNC, promovendo controle da progressão da doença
(245).
Com relação ao TCTH para tratamento do DM1, os primeiros transplantes foram
realizados pelo nosso grupo de pesquisa, liderado pelo Dr. Júlio César Voltarelli (in
memorian), no Hospital das Clínicas da FMRP-USP. O objetivo do TACTH no DM1 é
preservar a população remanescente de células β pancreáticas produtoras de insulina logo
após o diagnóstico da doença. Foram transplantados vinte e cinco pacientes portadores de
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DM1, com diagnóstico clínico/laboratorial estabelecido a menos de seis semanas, vinte e um
pacientes (84%) ficaram independentes do uso de insulina rapidamente após o transplante e
mantiveram esta independência durante períodos variáveis após o transplante (entre 4 a 78
meses). Do total, somente três pacientes (12%) mantiveram-se continuamente livres de
insulina exógena após o transplante, sendo que os dezoito restantes (72%) voltaram a usar
insulina em doses menores do que as iniciais (202, 203). Esses resultados demonstraram pela
primeira vez que a imunossupressão evita a continuidade de sua destruição autoimune,
preservando parte das células beta pancreáticas.
Outros centros internacionais reproduziram nosso protocolo de IAD/TACTH para
DM-1. Gu e colaboradores demonstraram que dentre os 28 pacientes transplantados, 15
pacientes (53,6%) permaneceram livres de insulina durante um período médio de 19 meses,
principalmente aqueles que não tiveram cetoacidose diabética prévia (246). Um outro estudo
observou que 6 em 9 pacientes transplantados ficaram livres de insulina (67%) durante o
período de 1 ano após o tratamento (247). Li e colaboradores avaliaram 13 pacientes
transplantados por um tempo médio de 42 meses, sendo observada independência insulínica
em apenas 3 pacientes (23,1%) devido à ocorrência de cetoacidose diabética prévia em 10
pacientes, diminuindo assim a eficácia da terapia (248). Por fim, um estudo polonês
demonstrou que 7 em 8 pacientes (87,5%) ficaram livres de insulina por um período médio de
7 meses (249). Nesses trabalhos, os autores concluíram que o IAD/TACTH é uma terapia
eficaz na preservação da função das células β residuais nos pacientes com DM1, devendo ser
utilizada em pacientes recém-diagnosticados sem episódios de cetoacidose diabética prévia.
Nos últimos anos, ensaios clínicos têm demonstrado que a IAD/TACTH é capaz de
suprimir a atividade inflamatória em pacientes com DAIs e pode induzir remissões clínicas
prolongadas, porém o mecanismo de ação do transplante ainda não está completamente
esclarecido. Algumas hipóteses foram formuladas para tentar explicar o mecanismo de ação
do TACTH em DAIs: 1) a imunoablação intensa eliminaria a resposta imunológica
patogênica; 2) o TACTH reconstituiria um novo sistema imunológico autotolerante; 3) as
células-tronco hematopoéticas promoveriam reparo tecidual (217, 231, 250, 251). No entanto,
o mecanismo de ação do TACTH mais aceito é constituído pela cojunção das primeiras duas
hipóteses acima citadas, ou seja, a imunossupressão intensa eliminaria o repertório de células
autorreativas B e T pré-existentes e o TACTH permitiria a reconstituição de um sistema novo
imune tolerante a partir dos precursores hematopoéticos (201, 204, 207, 217, 223, 229, 231,
235, 250-256).
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Vale ressaltar que a imunossupressão intensa, promovida pela IAD, é pré-requisito
fundamental para o mecanismo de ação do TACTH. Ela é essencial para eliminar os linfócitos
autorreativos patogênicos e consequentemente interromper a agressão autoimune enquanto
ocorre o “restabelecimento” de um novo sistema imune possivelmente auto-tolerante. Esses
trabalhos proveem a base racional para os ensaios clínicos, futuros ou em andamento, dessa
estratégia terapêutica em DAIs (252-256). O efeito imunossupressor intenso é o mecanismo
chave do TACTH nas DAIs, pelo menos a curto-prazo, nos primeiros meses pós-transplante.
Em modelos animais, melhores respostas clínicas foram observadas quando o TACTH foi
realizado em fases mais precoces da DAI (com presença de inflamação, fase que responde
mais aos tratamentos com imunossupressores) do que em fases mais tardias da doença (217,
231, 251).
Por outro lado, dados da literatura indicam que as células B e T de memória (incluindo
as autorreativas patogênicas) não são completamente removidas do sistema hematopoiético e
linfóide, bem como de órgãos alvos, por qualquer que seja o regime de condicionamento.
Dessa forma, a imunoablação incompleta pode ser responsável pelas recaídas precoces
observadas em alguns ensaios clínicos de TACTH (233). No entanto, há evidências de
melhora e remissão da DAI após o TACTH apesar da imunoablação incompleta (251). Isso
implica que os pacientes que entram em remissão clínica devem possuir mecanismos
imunorreguladores que inibem a proliferação de células autorreativas ou as tornem anérgicas
após o transplante. Esses mecanismos podem constituir efeitos não-específicos da terapia
imunossupressora, tal como a linfopenia pós-transplante com consequente destruição das
células T e B autorreativas; ou específicos, como a indução de células T reguladoras ou
reativação tímica com formação de um novo repertório dos receptores de células T (201, 251,
257).
Muraro e colaboradores mostraram pela primeira vez que a remissão clínica observada
em pacientes com EM após o TACTH, que é acompanhada pela supressão da atividade
inflamatória, não é decorrente somente da imunossupressão que esses pacientes recebem, mas
de mudanças qualitativas profundas no sistema imunológico, que demonstram uma renovação
do compartimento de células T nesses pacientes. Dois anos após o TACTH, os pacientes
apresentaram uma diversidade clonal mais ampla do TCR e uma extensa renovação das
especificidades clonais comparadas com o pré-transplante, que é devida à produção de novas
células T naïve pelo timo desses pacientes (201).
No entanto, concomitante ao reaparecimento de novas células T naïve, dois trabalhos
mostraram a reconstituição tímica de células T autorreativas após o TACTH. Pacientes com
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EM submetidos ao IAD/TACTH exibiram supressão significante de células mononucleares à
peptídeos imunodominantes da MBP pelo menos até 20 meses pós-TACTH. Porém, após esse
período houve mudança no padrão de reconhecimento antigênico e reatividade contra
peptídeos da MBP, mostrando a importância do acompanhamento autolinfoproliferativo pósTACTH (258). Outro estudo demonstrou o reaparecimento de células T autorreativas antimielina por volta de 12 meses após o TACTH também em pacientes com EM, concomitante à
reconstituição de novas células T naïve produzidas pelo timo (259). Vale ressaltar que os
pacientes com EM desses estudos continuaram em remissão clínica da doença mesmo com o
reaparecimento de células T autorreativas anti-mielina, demonstrando que a remissão da
doença após o transplante não deve-se somente à eliminação das células autorreativas
patogênicas mas também a outras mudanças imunológicas induzidas pelo TACTH ainda
pouco elucidadas.
Recentemente, Darlington e colaboradores mostraram que a IAD/TACTH promove
remissão clínica, com ausência de novas lesões no SNC nos pacientes com EM
transplantados, pela diminuição da resposta celular de perfil Th17, sem alterar a resposta de
perfil Th1 ou Th2 (260). Os autores observaram também que, concomitantemente à reativação
tímica e reaparecimento de novas células naïve, ocorreu o ressurgimento de células T CD4+
autorreativas, sugerindo que mecanismos imunorreguladores pós-TACTH ainda não
elucidados promovem autotolerância (260).
Em resumo, os resultados desses estudos não indicam a “cura” da DAI pelo
IAD/TACTH, mas mudanças clínicas e imunológicas na estória natural da doença. Além
disso, vale ressaltar que o “estado de auto-tolerância” alcançado após o transplante pode ser
temporário (podendo durar de meses a vários anos) e ser revertido pelo contato do paciente
com fatores desconhecidos desencadeadores da doença (261).
Nos últimos anos, nosso grupo de pesquisa tem avaliado a reconstituição imunológica
em pacientes com DAIs após a terapia de IAD/TACTH, o que é de fundamental importância
para o entendimento dos mecanismos imunológicos de ação desse tipo de tratamento.
1.5.

Reconstituição imunológica após TACTH
Os primeiros meses após o TACTH estão associados a uma intensa linfopenia devida à

imunossupressão em altas doses, caracterizada por alterações nos compartimentos celulares
do sistema imunológico e consequente aumento da propensão ao desenvolvimento de
infecções (234, 260, 262, 263).
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Após o transplante, a reconstituição da imunidade inata ocorre primeiro que a
reconstituição da imunidade adquirida (264-267). A contagem de monócitos e neutrófilos
alcançam valores basais um mês após o transplante, seguidos pelas plaquetas e células NK (1
a 3 meses) (268), sendo a reconstituição das células dendríticas mais tardia, ocorrendo 3
meses após IAD (267).
Em geral, a reconstituição das células B precede a das células T em cerca de 1 a 2 anos
após o transplante, sendo que a frequência de células B pode ser maior do que em indivíduos
não-transplantados (265). Apesar do número de células B começarem a se estabilizar após 2-3
meses do transplante, a sua função (medida pela produção de imunoglobulinas no soro) pode
demorar até dois anos para se normalizar, sobretudo a produção de IgA (264, 269).
Inicialmente, após o transplante de CTHs, a diversidade das células T circulantes é
limitada, com predomínio de alguns poucos clones. Porém a diversidade do repertório de
células T aumenta gradualmente durante 2-3 anos pós-TACTH, devido à reativação tímica e
produção de novas células T naïve com diferentes especificidades e liberação para a periferia
(235, 270).
A reconstituição das células T após IAD ocorre por dois mecanismos distintos, um
timo-dependente e outro timo-independente, havendo um balanço dinâmico entre esses dois
caminhos (271). Pelo mecanismo timo-independente ocorre expansão de células T naïve e de
memória na periferia por proliferação homeostática (PH), principal mecanismo de
reconstituição durante os iniciais (1-2 anos) pós-IAD/TACTH (251, 272, 273). No mecanismo
timo-dependente ocorre a formação de novas células T naïve de origem tímica, avaliadas pela
presença de "TCR excision circles" (TRECs), que são fragmentos de DNA excisados na
forma de DNA circular gerados durante o rearranjo gênico do receptor da célula T e presentes
nas células recém-geradas pelo timo.
A PH de células T pode ocorrer de forma lenta ou rápida, dependendo dos fatores
desencadeadores envolvidos, tais como a afinidade de reconhecimento das células T por auto
ou aloantígenos e a disponibilidade de citocinas (27, 274).
A PH lenta de células T naïve ocorre por reconhecimento alo, mas principalmente
autoantigênico, com baixa afinidade e estímulo via IL-7 (273). Normalmente, em ambientes
linfocompletos, esses sinais antigênicos inespecíficos são responsáveis pela manutenção da
viabilidade celular, e servem de estímulos submitogênicos para que as células T naïve se
mantenham funcionais até o contato com o antígeno para o qual são específicas (Item 1.1)
(25, 275). Esses estímulos impedem a apoptose das células T naïve maduras promovendo a
expressão de moléculas de sobrevivência, como Bcl-2 e Mcl-1, mas não são capazes de
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induzir proliferação dessas células (276). Porém, em condições de linfopenia, os mesmos
estímulos responsáveis pelos sinais de manutenção e viabilidade celular, são os mesmos
capazes de induzir PH lenta de células T naïve (25, 274, 277). Esse fato deve-se
principalmente ao excesso de IL-7 em ambientes linfopênicos, o que leva a uma diminuição
no limiar de ativação e promove proliferação celular mesmo com estímulos de baixa afinidade
(20, 274, 278, 279). Estudando camundongos geneticamente modificados, como os
camundongos “knockout” para MHC ou deficientes de IL-7, diversos estudos demostraram
que nessas condições há o comprometimento da PH, não ocorrendo proliferação celular (280283).
A PH rápida, ou espontânea (284, 285), de células T naïve, em contraste à PH lenta,
ocorre de forma independente à IL-7, sendo guiada pelo forte reconhecimento auto ou
aloantigênico específico (273).
Além da PH de células naïve, se observa em ambientes linfopênicos a PH de células T
de memória. Ocorre com as células T de memória residuais que podem não ter sido
eliminadas na etapa de condicionamento ou reinfundidas no transplante propriamente dito
juntamente com as CTHs. O mecanismo de PH das células T de memória é diferente do das
células T naïve, sendo independente de estímulo antigênico (286, 287) e dependente de IL-7 e
IL-15 (20, 25). O reconhecimento auto ou aloantigênico com alta afinidade durante PH leva
ao aumento da taxa de proliferação das células de memória (288).
Uma consequência importante da PH de células T naïve é a aquisição de fenótipo e
funcionalidades de células de memória após proliferação (289-291). Como essas células T de
memória (células naïve pós PH) não se diferenciam em células efetoras precursoras e
apresentam diferenças sutis nos marcadores de ativação, elas são denominadas pseudomemória ou “memory-phenotype” (MP) (273, 274, 292). Apesar dessa peculiaridade
semântica, essas células MP possuem a mesma capacidade funcional das células de memória
convencionais (293), com um fenótipo de memória estável a longo prazo (290, 294). Esses
dados nos mostram que a PH não é capaz de re-expandir e/ou renovar o pool de células T
naïve após linfodeleção, pois essas adquirem fenótipo e funcionalidade de células T de
memória após proliferação.
Com isso, nos primeiros meses após o TACTH, a reconstituição imunológica é timoindependente, ocorrendo, sobretudo, o aumento de células T CD8+ de memória. Estudos
indicam que as células T CD4+ são muito mais dependentes da produção tímica para sua
reconstituição (257, 265). Portanto, sem reativação da produção tímica de novas células T
naïve não é possível repovoar a periferia com um pool diverso e funcional dessas células. O
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mecanismo de reconstituição timo-dependente de células T naïve após o TCTH demora em
torno de 12 meses, período onde se observa números absolutos de células T naïve similares
aos valores basais. A reconstituição timo-dependente depende de vários fatores,
principalmente da idade do paciente (263, 295, 296). Dentre as células tímicas formadas no
período de linfopenia, se encontram as células Tregs naturais, que constituem grande parte
das células recém-imigradas do timo, principalmente quando há o uso de rATG para
linfoablação (297, 298). Além da produção de novas células Tregs pelo timo, elas podem ser
geradas na periferia de forma timo-independente, a partir de células T CD4+CD25- (299) ou
sofrer expansão (300).
A cinética da reconstituição imunológica é importante na predição de resposta
terapêutica e taxa de mortalidade dos transplantes de medula óssea (301), principalmente nos
alogênicos (302). Vários estudos têm mostrado que a quantidade e qualidade de reconstituição
de diversas subpopulações celulares do sistema imune está correlacionada com os resultados
clínicos a longo prazo, sobrevida dos pacientes, a ocorrência de doença do enxerto contra o
hospedeiro, infecções virais e taxa de recidiva, após o TCTH (303-311).
A reconstituição imunológica após IAD/TACTH tem sido largamente estudada no
contexto de doenças hematológicas malignas (como nos casos de câncer do sistema
hematopoético) (263, 301, 302), porém poucos estudos têm mostrado a reconstituição no
contexto no transplante para DAIs (247, 260, 262, 263, 312-315). Além disso os estudos
existentes avaliam superficialmente as populações de linfócitos T e B por um curto período de
seguimento

pós-transplante

(média

de

1-2

anos

de

acompanhamento

clínico

e

imunofenotípico), sem relacionar a resposta clínica ao TACTH com as características
qualitativas e quantitativas do novo sistema imune reconstituído.
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HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Os tratamentos atuais disponíveis para as DAIs são insatisfatórios e pouco eficazes no

controle da progressão das mesmas, portanto novas abordagens terapêuticas precisam ser
avaliadas, principalmente para os casos onde a terapêutica convencional não é mais eficaz no
controle da progressão da doença (206-208).
Nos últimos anos, o aumento da experiência com o tratamento de pacientes com DAIs
utilizando IAD/TACTH resultou em maior segurança do procedimento, maior eficácia
terapêutica e consequente melhora da qualidade de vida dos pacientes (200-206, 209, 226).
Portanto, atualmente, a IAD/TACTH constitui uma alternativa terapêutica promissora para as
DAIs, impedindo a progressão da doença e/ou favorecendo o uso da terapêutica convencional
em pacientes refratários (204, 206, 209, 217, 224, 225, 231-233, 235, 239, 316).
No entanto, existem ainda inúmeras questões não respondidas acerca dos mecanismos
imunológicos de ação da terapia de IAD/TACTH em pacientes com DAIs, inclusive em
pacientes com DM1 e EM. Estudos quantitativos e funcionais detalhados do novo sistema
imunológico reconstituído pelas células-tronco hematopoéticas autólogas após o transplante
são essenciais para o esclarecimento dos mecanismos imunológicos de ação da IAD/TACTH
no tratamento de DAIs, o que é necessário para melhoria dos protocolos clínicos e maior
aplicação desta terapia no tratamento dessas doenças (204, 272).
Portanto, neste estudo avaliou-se a reconstituição imunológica das subpopulações de
células T e B periféricas após a terapia de IAD/TACTH nos pacientes com DM1 e EM, com
objetivo de revelar biomarcadores de resposta terapêutica envolvidos nesse tratamento. Nossa
hipótese é que, após o tratamento com IAD/TACTH, os grupos de pacientes que exibiram
uma melhor resposta clínica apresentariam linfopenia prolongada, menos células T de
memória (potencialmente autorreativas), mais células T naïve e mais células T reguladoras e
supressoras.
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Avaliar a reconstituição imunológica em pacientes com diabete mellitus do tipo 1 e
esclerose múltipla submetidos à terapia de imunossupressão em altas doses seguida pelo
transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas.
3.2.

Objetivos específicos
1. Avaliar a resposta clínica dos pacientes com DM1 e EM ao tratamento com

IAD/TACH;
2. Avaliar, antes e sequencialmente após o transplante, o número absoluto de várias
subpopulações de células T e B do sangue periférico dos pacientes com DM1 que ficaram
livres de insulina por um período maior ou igual a 3 anos, ou por um período menor que 3
anos;
3. Avaliar, antes e sequencialmente após o transplante, o número absoluto de várias
subpopulações de células T e B do sangue periférico dos pacientes com EM que responderam
ou não responderam ao transplante;
4. Comparar o número absoluto das subpopulações de células T e B do sangue
periférico dos pacientes com DM1 que ficaram livres de insulina por um período maior ou
igual a 3 anos com os livres por um período menor que 3 anos, nos mesmos períodos pré ou
pós-transplante;
5. Comparar o número absoluto das subpopulações de células T e B do sangue
periférico dos pacientes com EM que responderam com os que não responderam ao
transplante, nos mesmos períodos pré ou pós-transplante.
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4.1.

Delineamento do estudo
Trata-se de um estudo prospectivo conduzido com o objetivo de avaliar a

reconstituição imunológica em pacientes com diabete mellitus do tipo 1 (DM1; N=21) ou
esclerose múltipla (EM; N=37) submetidos ao tratamento com IAD/TACTH, na Unidade de
Transplante de Medula Óssea (TMO) do Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Os pacientes
foram transplantados no período de março de 2004 a agosto de 2009 e acompanhados até
setembro de 2012 (EM) e abril de 2013 (DM1). Foram colhidas amostras de sangue periférico
dos pacientes nos seguintes períodos: pré-transplante e aos 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42,
48, 54, 60, 66 e 72 meses pós-transplante. O número absoluto de várias subpopulações de
células T e B do sangue periférico foi quantificado pela técnica de citometria de fluxo. Este
trabalho foi desenvolvido no Centro de Terapia Celular (CEPID-FAPESP) do Centro
Regional de Hemoterapia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP) em colaboração com a Unidade de
TMO do HC-FMRP-USP, o Setor de Doenças Neuromusculares e a Divisão de
Endocrinologia e Metabolismo do HCFMRP.
4.2.

Pacientes e controles

4.2.1. Pacientes com diabetes mellitus do tipo 1
Nesse estudo foram incluídos pacientes com diabete mellitus do tipo 1 (DM1; N=21)
submetidos ao tratamento com IAD/TACTH na Unidade de TMO do Hospital das Clínicas da
FMRP-USP. Os pacientes foram transplantados no período de março de 2004 a agosto de
2009 e acompanhados até abril de 2013. Os dados clínico-demográficos dos pacientes antes
do transplante encontram-se na Tabela 1. O protocolo de transplante específicos para DM1
foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da FMRP-USP (Proc. 10095/02) e
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (RG 7160), e os pacientes assinaram o termo
de consentimento livre e esclarecido. Nesse protocolo estão definidos os critérios de inclusão
e exclusão dos pacientes.
Foram transplantados pacientes com diagnóstico clínico de DM1 recente (menos que 6
semanas do diagnóstico), que apresentavam hiperglicemia (glicose sérica >125 mg/dL) e
positividade para anticorpos anti-GAD65 (anti-GAD65 sérico >1 UI/mL). Os pacientes que já
tinham apresentado episódios de cetoacidose diabética antes do diagnóstico foram excluídos
do protocolo (202, 203).
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Foram avaliados 21 pacientes com DM1 (5 mulheres), com idade entre 15 e 31 anos
(média de 18,3 ± 4,4) (Tabela 1), sendo 15 brancos, 1 negro, 4 birraciais e 1 asiáticoamericano, os quais foram submetidos à terapia de IAD/TACTH, na Unidade de Transplante
de Medula Óssea do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no
período de março de 2004 a agosto de 2009 e acompanhados até abril de 2013 (última
avaliação clínica e endocrinológica).
A dose inicial de insulina (utilizada pelos pacientes no período do diagnóstico e
adesão ao estudo) variou de 0,12 a 0,58 UI/Kg/dia com média (DP) de 0,38 (0,14) UI/Kg/dia.
A glicemia pré-transplante (glicemia de jejum de 8h no período do diagnóstico e adesão ao
estudo) variou de 130 a 612 mg/dL com média (DP) de 368,5 (126,1) mg/dL. Os títulos de
anticorpos anti-GAD65 no período do diagnóstico variou de 1,1 a 102 UI/mL com média
(DP) de 24,8 (23,9) UI/mL (Tabela 1).
A resposta clínica dos pacientes com DM1 ao TACTH foi avaliada pela independência
insulínica (controle glicêmico com glicemia de jejum de 8h < 100 mg/dL sem o uso de
insulina) após o transplante (Tabela 2).
4.2.2. Pacientes com esclerose múltipla
Nesse estudo foram incluídos pacientes com esclerose múltipla (EM; N=37)
submetidos ao tratamento com IAD/TACTH na Unidade de TMO do Hospital das Clínicas da
FMRP-USP. Os pacientes foram transplantados no período de maio de 2005 a março de 2009
e acompanhados até setembro de 2012. Os dados clínico-demográficos dos pacientes antes do
transplante encontram-se na Tabela 3. O protocolo de transplante específico para EM foi
aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da FMRP-USP (Proc. 2693/2001) e
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Esclerose múltipla - RG 2944), e os pacientes
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Nesse protocolo estão definidos os
critérios de inclusão e exclusão dos pacientes.
Os pacientes com esclerose múltipla submetidos ao TACTH possuíam (A) diagnóstico
clínico estabelecido de acordo com os critérios de Poser e colaboradores (140) a pelo menos
um ano; (B) apresentavam formas progressivas da doença (formas progressiva secundária,
progressiva primária ou surto-remissiva) (135) refratárias ao tratamento com corticosteróides
e IFN-β; e (C) EDSS entre 3,0 e 6,5, com progressão das incapacidades mantida por pelo
menos seis meses nos últimos dois anos. A progressão foi classificada pela elevação de 1,5
ponto ou mais no EDSS (quando o EDSS inicial era entre 3,0 e 5,0) ou de 1,0 ponto ou mais
(se o EDSS inicial era ≥ 5,5). O EDSS constitui escala de medida da incapacidade mediante
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avaliação das condições neurológicas e autonômicas do paciente, que varia de 0 (exame
neurológico normal) a 10 (óbito) (Anexo A).
Foram incluídos nesse estudo 37 pacientes com EM (26 mulheres), com idade entre 20
e 55 anos (média de 39,1 ± 9,8) (Tabela 3), sendo 19 brancos e 18 mulatos, que foram
submetidos à terapia de IAD/TACTH, na Unidade de Transplante de Medula Óssea do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no período de maio de
2005 a março de 2009 e acompanhados até setembro de 2012 (última avaliação clínica e
neurológica).
Entre os 37 pacientes, 28 tinham a forma de esclerose múltipla progressiva secundária
(EM-PS), três apresentavam esclerose múltipla progressiva primária (EM-PP) e seis pacientes
tinham a forma surto-remissiva da doença (EM-SR) (129, 134). O tempo da doença (data do
primeiro surto até a última data da avaliação neurológica) variou de 6 a 38 anos, com média
(DP) de 14,9 (6,7) anos. Os valores de EDSS variaram de 3,0 a 7,0, com média (DP) de 5,6
(1,2) e foram observadas lesões ativas por imagens de ressonância magnética (gadolíneo
positivas) em 5 dos pacientes avaliados (Tabela 3).
A resposta clínica dos pacientes com EM ao tratamento com IAD/TACTH foi avaliada
pelo exame neurológico (valores de EDSS) conforme descrito por Saccardi e colaboradores
(236). A elevação ou diminuição: (A) de 0,5 ponto no EDSS, quando o EDSS inicial era ≥
5,5; ou (B) de 1,0 ponto ou mais, se o EDSS inicial era < 5,0; entre o período pré-transplante
e da última visita, foi considerada não-resposta ou resposta ao tratamento, respectivamente
(Tabela 4).
4.2.3. Controles
Os grupos controle foram constituídos de indivíduos saudáveis que são doadores de
repetição do Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto do HC-FMRP-USP, para fins
de obtenção de valores normais de referência. Todos os indivíduos saudáveis assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido antes da doação. O grupo controle utilizado como
referência para comparar com os pacientes com DM1 foi constituído por 10 indivíduos
saudáveis (6 mulheres), incluídos na faixa etária de 18 a 27 anos (média de 22,6 ± 2,32). O
grupo controle utilizado como referência para comparar com os pacientes com EM foi
constituído por 10 indivíduos (6 mulheres), incluídos na faixa etária de 31 a 45 anos (média
de 37,91 ± 6,89).
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Tabela 1: Características clínico-demográficas dos pacientes com diabetes mellitus do tipo 1
no período pré-transplante.
Paciente
ALSR
WLS
MGB
RLFS
CPS
TAS
RAOA
PMR
CTO
VTR
ISJ
RRS
JFA
LTF
FCC
HFG
TDP
GBA
TFK
MSGS
GEP
Média (DP)

Sexo/ idade

Glicemia (mg/dL),

(anos)

Pré-TACTH

M/28
M/16
M/15
M/16
M/16
F/20
M/17
F/18
F/17
M/16
F/15
M/24
M/31
M/17
M/15
M/18
M/15
M/15
F/15
M/22
M/18
18,3
(4,4)

589
381
321
404
504
391
314
330
612
130
581
269
273
291
384
236
324
485
390
250
280
368,5
(126,1)

Anticorpo anti-

Dose inicial de

GAD65 (Ul/mL),

insulina

Pré-TACTH

(Ul/Kg/dia)

49.0
1.1
22.0
51.0
17.0
4.0
48.0
102.0
44.0
11.0
11.0
24.0
37.0
21.1
5.3
12.0
7.0
29.0
10.0
14
1.5
24,8
(23,9)

0.34
0.27
0.23
0.38
0.42
0.44
0.55
0.35
0.29
0.13
0.45
0.58
0.37
0.44
0.56
0.21
0.59
0.49
0.33
0.54
0.12
0,38
(0,14)

Data do
transplante
15.03.04
03.05.04
05.07.04
03.02.05
03.05.05
25.05.05
12.09.05
20.09.05
10.10.05
22.11.05
03.05.06
05.06.06
17.07.06
28.08.06
20.07.07
10.08.07
10.08.07
09.10.07
31.03.08
09.06.08
25.08.09

TACTH: transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas; M: sexo masculino (n=16, 76%); F: sexo
feminino (n=5, 24%); Pré-TACTH: período pré-transplante; GAD65: ácido glutâmico descarboxilase
(Resultados foram considerados positivos se GAD65 > 1,0 UI/mL). Os anticorpos anti-GAD foram dosados no
Laboratório de Diabetes e Metabolismo do HC-FMRP-USP.
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Tabela 2: Avaliação da resposta clínica dos pacientes com diabetes mellitus do tipo 1 após o
transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas (TACTH) até abril de 2013.
Paciente
ALSR
WLS
MGB
RLFS
CPS
TAS
RAOA
PMR
CTO
VTR
ISJ
RRS
JFA
LTF
FCC
HFG
TDP
GBA
TFK
MSGS
GEP
Média (DP)

Tempo pós-TACTH
(Meses)a
106
104
104
95
71*
91
88
88
87
15*
80
79
78
77
66
65
38*
61
57
55
45
73,8
(23,2)

Tempo livre de

Dose de insulina

insulina

última visita

(Meses)

(UI/Kg/dia)

47 (T)
100 (C)
43 (T)
94 (C)
60 (T)
7 (T)
44 (T)
61 (T)
9 (T)
12 (T)
66 (T)
67(T)
66(T)
9 (T)
30 (T)
64 (C)
23 (T)
15 (T)
9 (T)
6 (T)
7 (T)
#/§

0.16
0
0.24
0
0.44
0.36
0.41
0.40
0.26
0.34
0.33
0.11
0.20
0.25
0.30
0
0.18
0.62
0.80
0.30
0.38
0,29
(0,19)

Resposta clínicab
≥ 3 anos
≥ 3 anos
≥ 3 anos
≥ 3 anos
≥ 3 anos
< 3 anos
≥ 3 anos
≥ 3 anos
< 3 anos
< 3 anos
≥ 3 anos
≥ 3 anos
≥ 3 anos
< 3 anos
< 3 anos
≥ 3 anos
< 3 anos
< 3 anos
< 3 anos
< 3 anos
< 3 anos
Δ

TACTH: transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas; a: tempo avaliado desde o regime de
mobilização; b: baseada na independência insulínica após TACTH; *: perda do acompanhamento; C:
continuamente livre de insulina; T: transientemente livre de insulina; #: Para o grupo livre de insulina de forma
contínua (C), média (DP) de 86 (19,3) meses, e para o grupo transientemente livre de insulina (T), média (DP)
de 32,3 (24,2); §: Para o grupo livre de insulina ≥ 3 anos a média (DP) foi de 64,7 (18,3) meses, e para o grupo
livre de insulina < 3 anos, a média (DP) foi de 12,7 (7,9) meses; Δ: Livre de insulina ≥ 3 anos (n=11; 52%) e
livre de insulina < 3 anos (n=10; 48%).
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Tabela 3: Características clínico-demográficas dos pacientes com esclerose múltipla no
período pré-transplante.
Paciente
SHC
RPS
CMBM
LFL
LBSL
CC
LCG
MAFC
KSN
JHRF
JGSB
MJ
FLDT
LAS
CVMS
RRA
AAI
OKS
SGR
ALPN
CAL
JAP
SBPP
UBF
JGMS
MLG
MVCP
CSFO
AMGA
KAS
MOM
RC
MLS
IMFG
MLS
DGR
MFSD
Média (DP)

Sexo/
idade
(anos)
F/43
M/54
F/36
F/32
F/42
M/49
F/38
F/48
F/36
M/33
F/31
M/40
F/42
M/49
F/32
F/38
M/55
M/49
F/40
F/41
M/43
M/45
F/41
M/44
F/22
F/26
F/33
F/48
F/39
F/20
F/21
F/43
F/24
F/43
F/53
M/21
F/54
39,1
(9,8)

Forma
clínica
PS
PS
PS
PS
PS
PP
PP
PS
PS
PS
PS
PS
PS
SR
PS
SR
PS
SR
PS
PS
PS
PS
SR
PS
SR
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PP
PS
PS
SR
*

Temo de
doença
(anos)a
34
16
21
13
17
17
15
17
18
17
12
10
12
38
13
7
18
11
14
16
9
15
8
14
9
9
23
11
10
13
11
20
9
14
10
6
24
14,9
(6,7)

EDSS préTACTH
6,5
6,5
6,5
6,0
6,0
6,5
6,5
4,5
5,0
6,5
6,5
5,5
6,5
3,0
6,0
4,5
3,5
4,0
6,0
6,0
6,0
5,5
3,0
6,5
3,0
6,5
6,5
6,0
6,5
5,5
6,0
6,5
7,0
6,5
6,5
6,0
3,0
5,6
(1,2)

RMN préTACTH

Data do
transplante

GdGdGdGdGdGdGdGdGdGd+
Gd+
Gd+
Gd+
GdGdGdGdGdGdGdGdGdGdGdGdGdGdGdGd+
GdGdGdGdGdGdGdGd#

11.05.05
21.06.05
24.08.05
23.08.05
20.10.05
04.11.05
01.02.06
10.06.05
21.06.05
11.04.06
23.03.06
18.04.06
08.05.06
22.05.06
04.07.06
26.09.06
08.08.06
04.09.06
09.10.06
13.11.06
19.03.07
09.04.07
11.04.07
27.08.07
31.10.07
13.11.07
04.12.07
08.01.08
19.03.08
10.03.08
09.04.08
06.05.08
02.07.08
01.10.08
18.11.08
01.12.08
09.03.09

TACTH: transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas; EDSS: "Expanded Disability Status Score";
RMN: ressonância magnética nuclear; Gd+: gadolíneo positivas, presença de lesões de atividade; M: sexo
masculino (n=11, 30%); F: sexo feminino (n=26, 70%); Pré-TACTH: período pré-transplante; PS: progressiva
secundária; PP: progressiva primária; SR: surto-remissiva; a: tempo do primeiro surto até a última avaliação
clínica (setembro de 2012); *: PS (n=28, 75%), PP (n=3, 9%) e SR (n=6, 16%); #: Gd+ (n=5, 14%) e Gd- (n=32,
86%).
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Tabela 4: Avaliação neurológica e resposta clínica dos pacientes com esclerose múltipla (EM)
após o transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas (TACTH) até setembro de 2012.
Paciente
SHC
RPS
CMBM
LFL
LBSL
CC
LCG
MAFC
KSN
JHRF
JGSB
MJ
FLDT
LAS
CVMS
RRA
AAI
OKS
SGR
ALPN
CAL
JAP
SBPP
UBF
JGMS
MLG
MVCP
CSFO
AMGA
KAS
MOM
RC
MLS
IMFG
MLS
DGR
MFSD
Média (DP)

Tempo pósTACTH
(Meses)a
89
88
85
86
84
83
80
88
88
78
78
78
77
76
75
72
74
73
72
71
66
66
66
61
59
58
58
57
54
55
54
53
51
48
46
46
42
69.3
(13,1)

EDSS préTACTH
6,5
6,5
6,5
6,0
6,0
6,5
6,5
4,5
5,0
6,5
6,5
5,5
6,5
3,0
6,0
4,5
3,5
4,0
6,0
6,0
6,0
5,5
3,0
6,5
3,0
6,5
6,5
6,0
6,5
5,5
6,0
6,5
7,0
6,5
6,5
6,0
3,0
5,6
(1,2)

Último EDSS
pós-TACTH

Resposta clínica
pós-TACTH

Resposta clínicab

7,0
6,0
9,5
6,0
6,0
7,5
6,5
4,0
2,5
7,5
6,0
4,5
6,0
4,0
6,5
4,5
5,0
6,0
6,5
6,5
4,5
5,5
3,0
7,0
3,0
7,0
7,0
5,0
7,0
3,5
6,0
6,5
7,5
6,0
4,0
4,5
3,0
5,6
(1,5)

Progressão
Remissão clínica
Progressão
Estabilização
Estabilização
Progressão
Estabilização
Estabilização
Remissão clínica
Progressão
Remissão clínica
Remissão clínica
Remissão clínica
Progressão
Progressão
Estabilização
Progressão
Progressão
Progressão
Progressão
Remissão clínica
Estabilização
Estabilização
Progressão
Estabilização
Progressão
Progressão
Remissão clínica
Progressão
Remissão clínica
Estabilização
Estabilização
Progressão
Remissão clínica
Remissão clínica
Remissão clínica
Estabilização
*

Não-respondedor
Respondedor
Não-respondedor
Respondedor
Respondedor
Não-respondedor
Respondedor
Respondedor
Respondedor
Não-respondedor
Respondedor
Respondedor
Respondedor
Não-respondedor
Não-respondedor
Respondedor
Não-respondedor
Não-respondedor
Não-respondedor
Não-respondedor
Respondedor
Respondedor
Respondedor
Não-respondedor
Respondedor
Não-respondedor
Não-respondedor
Respondedor
Não-respondedor
Respondedor
Respondedor
Respondedor
Não-respondedor
Respondedor
Respondedor
Respondedor
Respondedor
#

TACTH: transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas; Pré-TACTH: período pré-transplante; a: tempo
avaliado desde o transplante; b: baseado no valor de EDSS da última visita; EDSS: "Expanded Disability Status
Score"; RMN: ressonância magnética nuclear; Progressão: aumento de 0,5 ponto ou mais no EDSS (quando EDSS
inicial ≥ 5,5) ou de 1,0 ponto ou mais (quando EDSS inicial < 5,0), entre o período pré-TACTH e da última visita;
Estabilização: não alteração do EDSS entre os períodos; Remissão clínica: diminuição de 0,5 ponto ou mais no
EDSS (quando EDSS inicial ≥ 5,5) ou de 1,0 ponto ou mais (quando EDSS inicial < 5,0), entre o período préTACTH e da última visita; *: progressão (n=15, 40%), estabilização (n=11, 30%) e remissão clínica (n=11, 30%); #:
pacientes respondedores (n=15, 40%) e não-respondedores (n=22, 60%).
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4.3. Transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas
O esquema da terapia de imunossupressão seguida do transplante autólogo de célulastronco hematopoéticas (IAD/TACTH) foi constituído por quatro etapas: 1) etapa de
mobilização das CTHs da medula óssea para o sangue periférico; 2) fase de condicionamento,
constituída pela administração de medicações imunossupressoras para imunoablação; 3)
infusão das CTHs autólogas ou, transplante propriamente dito; e 4) seguimento clínico e
imunológico dos pacientes nos períodos pós- transplante.
4.3.1. Mobilização das células-tronco hematopoéticas
As CTHs foram mobilizadas da medula óssea para o sangue periférico utilizando
ciclofosfamida e fator estimulador de colônias granulocíticas (G-CSF, granulocyte-colony
stimulating factor) (Leucin, Laboratory Bergamo, São Paulo, Brasil). A ciclofosfamida (2
g/m2) foi infundida em 2 doses (1g/m2/dose), com 12h de intervalo em 250 mL de solução
salina, durante 1 hora. O G-CSF (10 µg/Kg/dia) foi administrado subcutâneamente no
primeiro dia após a infusão de ciclofosfamida e continuado até a o término da leucoaférese. O
início da coleta foi determinado pela contagem de leucócitos e de células CD34+ no sangue
periférico (aproximadamente 8 dias após o início da mobilização): leucócitos >1000/mm3 e
células CD34+ >10 células/mm3. A aférese foi realizada uma ou duas vezes até atingir o valor
mínimo de 3,0 x 106 CD34+/Kg de peso. Após a coleta, as CTHs autólogas foram
criopreservadas em 10% de DMSO (Dimetilsulfóxido, Sigma-Aldrich, Steinhein, Alemanha)
e armazenadas em nitrogênio líquido até o momento do transplante. O esquema de
mobilização foi o mesmo para ambas as doenças.
4.3.2. Fase de condicionamento
A fase de condicionamento foi constituída pela administração de medicamentos
imunossupressoras, ciclofosfamida em altas doses e globulina antitimocitária (ATG), para
depleção in vivo de linfócitos B e T nos pacientes.
Para ambas as doenças o esquema de condicionamento adotado foi o mesmo. A
ciclofosfamida foi administrada intravenosamente dividida em quatro doses de 50 mg/Kg/dia,
durante 1 hora, nos dias -5, -4, -3 e -2 antes da infusão das CTHs. A ATG de coelho
(Thymoglobulin, Genzyme Polyclonals SAF, Marcyl’Etoile, France) foi administrada na dose
de 0,5 mg/Kg/dia no dia -5, e na dose de 1 mg/Kg/dia nos dias -4, -3, -2 e -1 antes da infusão
das CTHs.
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4.3.3. Infusão das células-tronco hematopoéticas
A infusão das CTHs ocorreu no dia 0, data em que o transplante foi realizado. Foram
administrados G-CSF (5 µg/Kg/dia) subcutâneamente do dia +5 pós-transplante até o dia no
qual a contagem de neutrófilos atingisse valor >1000/mm3. Na maioria dos pacientes, foi
infundida a quantidade total de células CD34+ coletadas.
A enxertia da medula após o TACTH foi definida como: 1, enxertia de leucócitos:
primeiro dia entre três dias consecutivos em que o número de neutrófilos foi >500 células/µL;
2, enxertia de plaquetas: primeiro dia em que o número de plaquetas foi >20.000 /µL, sem que
o paciente tenha recebido infusão de plaquetas nos últimos 7 dias.
4.3.4. Seguimento do pacientes após o transplante
Os pacientes permaneceram internados na Unidade de TMO do HCFMRP-USP até a
enxertia e em seguimento ambulatorial intensivo no Hospital-Dia até aproximadamente 60
dias após o transplante. Após esse período, os pacientes retornaram às suas residências e
compareceram a consultas periódicas de acompanhamento no ambulatório da Unidade de
TMO do HCFMRP-USP.
Foram colhidas amostras de sangue periférico dos pacientes nos seguintes períodos:
pré-mobilização (basal ou pré-transplante) e aos 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60,
66 e 72 meses pós-transplante. As coletas das amostras de sangue periférico foram adaptadas
aos retornos dos pacientes ao hospital após o transplante. Portanto, nem sempre a data das
coletas coincidiram exatamente com as datas programadas citadas anteriormente. Além disso,
nem todos os pacientes possuem amostras coletadas de todos os períodos citados acima,
devido principalmente ao estado clínico do paciente ou ao não comparecimento do paciente
aos retornos determinados.
4.4.

Imunofenotipagem das subpopulações celulares no sangue periférico
Amostras de 5 mL sangue periférico dos pacientes pré ou pós-TACTH foram

coletadas na presença de EDTA (8.55 mg/tubo) para a realização de contagens hematológicas
e imunofenotipagem por citometria de fluxo. As contagens hematológicas foram realizadas
em contador de células automático (Coulter, Beckman Coulter Inc., Miami, USA) para
obtenção do número absoluto de glóbulos brancos, linfócitos, monócitos e granulócitos.
Alíquotas de 150 µL de sangue periférico total foram incubadas por 15 minutos a
temperatura ambiente (TA) no escuro com 5 µL de anticorpos monoclonais ou isotipos
controles diretamente conjugados a fluorocromos: isotiocianato de fluoresceína (FITC),
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ficoeritrina (PE), Peridinin chlorophyl Protein (PercP) ou ficoeritrina-CY5 (PE-CY5),
adquiridos da Becton-Dickinson (San Diego, CA, USA) ou Pharmingen (BD Bioscience, San
Diego, CA, USA), e previamente titulados.
Foram feitas marcações duplas ou triplas para a análise das diversas subpopulações
linfocitárias. Em seguida as amostras de sangue foram incubadas com 1 mL de solução de
fixação e lise (FACs lysing solution, Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA) por 10 minutos
a TA, para fixação das células e lise dos eritrócitos. As células foram centrifugadas por 5
minutos a 500 g, lavadas duas vezes com tampão FACS (PBS, 0.2% de soro bovino fetal,
0.02% de azida sódica), ressuspensas em 200 µL de tampão FACS e analisadas
imediatamente no citômetro de fluxo FACSCalibur (Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA).
Todas as incubações foram realizadas no escuro para evitar perda de fluorescência.
Para a realização da marcação de fatores de transcrição (e.g., FOXP3) no interior das
células, as mesmas, após marcação intracelular conforme citada acima (e.g., anti-CD4 e antiCD25, no caso das células T reguladoras), as células foram incubadas com 300 µL de solução
de permeabilização (FACS permeabilizing solution, BD, San Diego, CA, USA) e incubadas
por 10 minutos a TA. Após lavagem com tampão FACS, as células foram incubadas com 5
µL de anticorpos monoclonais específicos ou isotipos controles intracelulares diretamente
conjugados a fluorocromos por 30 minutos a TA. As células foram então lavadas novamente,
ressuspensas em 200 µL de tampão FACS e analisadas no citômetro de fluxo FACSCalibur
(Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA).
Controles isotípicos (IgG1-FITC, IgG2a-PE e IgG1-Percp) foram incluídos em todos
os experimentos para determinação de reação inespecífica nas marcações extracelulares e/ou
intracelulares.
As seguintes subpopulações linfocitárias foram analisadas: CD3+ (linfócitos T totais),
CD3+CD4+ (linfócitos T “helper” ou auxiliares), CD3+CD8+ (linfócitos T citotóxicos), CD19+
(linfócitos B), CD4+CD45RA+CD31+ (linfócitos T auxiliares virgens, recém-imigrados do
timo), CD4+(CD8+)CD27+CD45RO- (linfócitos T naïve), CD4+(CD8+)CD27+CD45RO+
(linfócitos T de memória central), CD4+(CD8+)CD27-CD45RO+ (linfócitos T de memória
efetora),CD8+CD28- (células T supressoras) e CD4+CD25highFoxP3+ (células T reguladoras).
Durante a aquisição das células, foi desenhada uma gate na população de linfócitos
(R1), estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) e granularidade (SSC). Foram
adquiridos 30.000 eventos/amostra nas marcações extracelulares e 100.000 eventos/amostra
nas marcações intracelulares. As análises foram realizadas utilizando-se o software Cellquest
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(Becton-Dickinson, San Diego, CA, USA) e FlowJo (TreeStar Inc., Ashland, OR, USA). As
células mortas foram excluídas por tamanho e granulosidade.
As diversas subpopulações celulares foram analisadas usando-se dois, três ou quatro
tipos de fluorocromos. No caso de marcações duplas, os eventos da gate de linfócitos (R1)
foram analisados usando marcação com diferentes anticorpos por dot plots de fluorescência 1
(FL1, FITC - isotiocianato de fluoresceína) versus fluorescência 2 (FL2, PE - ficoeritrina).
Para marcações quádruplas, foi selecionada uma determinada subpopulação por uma gate R2
na população duplo-positiva (por exemplo, FL1 versus FL2), e a marcação de fluorescência
avaliada por fluorescência 3 (FL2, PercP ou PE-CY5) versus fluorescência 4 (FL4, APC)
(Figura A.1 e Figura A.2).
No caso de marcações triplas, foram feitos dot plots de FL1 versus FL2 da gate R1,
em seguida foi desenhada uma gate R2 na população duplo-positiva. A marcação de
fluorescência 3 (FL3, PercP ou PE-CY5) nessa gate R2 foi representada por um histograma
de FL3 (Figura A.3).
Exemplos dessas análises de experimentos de imunonofenotipagem por citometria de
fluxo encontram-se representadas no Apêndice A.
Os resultados das análises de imunofenotipagem foram expressos em valores
absolutos que foram calculados multiplicando-se o valor da porcentagem obtida pelo número
de linfócitos/µL (determinado pelas contagens hematológicas da amostra de sangue
periférico).
4.5.

Análise estatística
Para as comparações foi utilizado o modelo de regressão linear com efeitos mistos

(efeitos aleatórios e fixos). Os modelos lineares de efeitos mistos são utilizados na análise de
dados em que as respostas estão agrupadas (mais de uma medida para um mesmo indivíduo) e
a suposição de independência entre as observações num mesmo grupo não é adequada (317).
Esses modelos têm como pressuposto que seus resíduos tem distribuição normal com média 0
e variância σ². Nas situações em que tal pressuposto não foi observado, transformação
logarítmica na variável resposta foram utilizadas. Foi utilizado o procedimento PROC
MIXED do software SAS (SAS/STAT® User’s Guide, Version 8.02, SAS Institute Inc., 1999,
Cary, Carolina do Norte, EUA). Para as comparações foi utilizado o pós-teste por contrastes
ortogonais.
Os box-plots e demais figuras foram preparados utilizando o software estatístico
GraphPad® Prism 5 (GraphPad Software, Inc., USA). Os box-plots foram utilizados para
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representar os dados da reconstituição de todos os pacientes agrupados independentemente da
resposta clínica (Apêndice B e C), onde as extremidades das caixas indicam o primeiro (Q1
ou lower quartile) e terceiro quartis (Q3 ou upper quartile), a linha dentro das caixas indica a
mediana (Q2) e as barras se estendem do valor máximo ao mínimo, abrangendo 100% da
população avaliada, incluindo-se os outliers. Os gráficos de linhas com as médias conectadas
foram utilizadas para representar os dados da reconstituição dos pacientes agrupados por
resposta clínica, sendo os valores representados como média ± DP.
As diferenças entre os valores pré-transplante versus todos os outros períodos póstransplante, ou entre os valores dos diferentes grupos clínicos no mesmo período, foram
consideradas estatisticamente significativas quando p valor menor que 5% (p <0,05). Os
valores pré-transplante e períodos pós-transplante não foram comparados com os grupos
controles, sendo esses valores utilizados apenas como valores normais de referência.
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5.1.1. Diabetes mellitus tipo 1
No período de março de 2004 a agosto de 2009 foram transplantados 21 pacientes com
diabetes mellitus do tipo 1 (DM1) recém-diagnosticados, os quais foram acompanhados
clinica e imunologicamente até abril de 2013. Os dados clínicos pré e pós-TACTH para DM1
estão sumarizados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.
Os pacientes tiveram seguimentos de 15 a 106 meses pós-TACTH, sendo observados
durante esses períodos os efeitos adversos da terapia e a resposta clínica (insulinoindependência). O tempo médio de seguimento (DP) foi de 73,8 (23,2) meses (Tabela 2).
Foram observados alguns efeitos colaterais leves associados à terapia de IAD/TACTH,
tais como náusea, vômitos e febre. Outros efeitos adversos mais graves (e.g., doença de
Graves, rabdomiólise, hipotireoidismo autoimune) foram observados em poucos pacientes e
de forma transiente, desaparecendo após tratamento específico. Não houve óbitos.
A necessidade de insulina exógena diminuiu progressivamente com o tempo, e
suspensão da insulina ocorreu nesses pacientes entre os dias -6 e +34 após o transplante
(média + 2,9 dias). Os 21 pacientes avaliados alcançaram a independência insulínica por
períodos variáveis de tempo, 18 transitoriamente (85,7%) e 3 continuamente (14,3 %) após o
transplante, sendo que a dose de insulina utilizada na última visita variou de 0 a 0,80
UI/Kg/dia, com média (DP) de 0,29 (0,19) UI/Kg/dia (Tabela 2).
Os níveis de autoanticorpos anti-GAD65 foram avaliados em todos os pacientes antes
do transplante e em sete pacientes seis meses após o TACTH (dados não mostrados). Os
níveis de anti-GAD65 diminuíram em quatro pacientes transplantados, não foram alterados
em um paciente, aumentaram em um paciente e se negativaram em outro.
Os níveis de peptídeo-C (relacionado à massa de células β pancreáticas) foram
dosados pré e em vários períodos pós-transplante (Anexo B). De maneira geral, os valores de
peptídeo-C aumentaram significativamente nos pacientes após o transplante.
Após transplante os pacientes foram divididos, conforme resposta terapêutica (período
de tempo livre de insulina), em 2 grupos: livre de insulina por período menor de 3 anos (< 3
anos) (N=10; 47,6%) e livres de insulina por um período maior ou igual a 3 anos (≥ 3 anos)
(N=11; 52,4%) (Tabela 2).
O objetivo principal do trabalho é a avaliação da reconstituição diferencial entre os
grupos clínicos analisados em busca de biomarcadores de prognóstico ou de resposta
terapêutica. No entanto, os resultados da reconstituição de todos os pacientes juntos nos
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fornece uma visão geral sobre cinética de reconstituição imunológica nos pacientes com DM1
após o IAD/TACTH. Portanto, os resultados da reconstituição imunológica foram expressos
avaliando os pacientes todos juntos (N= 21) (Anexo B) ou divididos em dois grupos
conforme a resposta clínica (Item 5.2.1).
5.1.2. Esclerose múltipla
No período de maio de 2005 a março de 2009 foram transplantados 37 pacientes com
esclerose múltipla grave progressiva refratária à terapêutica convencional os quais foram
acompanhados clinica e imunologicamente até setembro de 2012. Os dados clínicos pré e pósTACTH para EM estão sumarizados nas Tabelas 3 e 4, respectivamente.
Os pacientes tiveram seguimento de 42 a 89 meses pós-TACTH, sendo observados
efeitos adversos da terapia e a redução ou estabilização do EDSS. O tempo médio de
acompanhamento (DP) foi de 69,3 (13,1) meses. Os valores do EDSS da última avaliação
pós-TACTH variaram de 3,0 a 9,5, com média (DP) de 5,6 (1,5) (Tabela 4).
Foram observados alguns efeitos colaterais leves associados à terapia de IAD/TACTH,
tais como náusea, vômitos e febre. Não houve óbitos.
Após o transplante, os pacientes não apresentaram ocorrência de novas lesões
inflamatórias agudas no tecido nervoso (lesões de atividade), detectadas através de imagens
de ressonância magnética por captura de gadolíneo. Por outro lado, houve a permanência de
lesões desmielinizantes sequelares antigas já encontradas nos pacientes antes do transplante.
Observou-se progressão neurológica, com consequente aumento do EDSS, em 15 pacientes
dos 37 pacientes com EM transplantados e avaliados (Tabela 4).
Os pacientes com EM foram divididos em dois grupos, para a avaliação diferencial da
reconstituição imunológica, de acordo com a resposta clínica pós-TACTH: (A) pacientes
respondedores ao tratamento (N=22, 60%), que apresentaram diminuição ou estabilização dos
valores de EDSS na última avaliação pós-transplante e consequente melhora das funções
motoras e da qualidade de vida; (B) pacientes não-respondedores ao tratamento (N=15, 40%),
que apresentaram aumento dos valores de EDSS na última avaliação pós-transplante e
consequente progressão da doença (Tabela 4).
Os resultados da reconstituição imunológica foram expressos avaliando os pacientes
todos juntos (N= 37) (Anexo C) ou divididos em dois grupos conforme a resposta clínica
(Item 5.2.2).
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Reconstituição imunológica
Após a imunossupressão em altas doses (condicionamento) seguida pelo TACTH, uma

linfopenia intensa ocorreu em todos os pacientes, que pode ser observada pelo número de
linfócitos totais no sangue periférico dos mesmos nos períodos inicias após o transplante
(Figura B.1 e Figura C.1). Em seguida, houve a reconstituição das subpopulações celulares
do sistema imunológico e hematopoético a partir das CTHs autólogas infundidas ou residuais
nos pacientes. As células residuais (não-CTHs) que eventualmente sobreviveram ao regime de
condicionamento ou que foram reinfundidas juntamente com as células CTHs no período do
transplante propriamente dito, também participam da reconstituição do sistema imunológico.
A enxertia da medula óssea ocorreu em todos os pacientes analisados entre os dias +6 e +15
após o transplante.
Com o objetivo de avaliarmos a reconstituição imunológica nos pacientes após o
TACTH, quantificamos o valor absoluto (células/µL) de diversas subpopulações celulares do
sangue periférico através de imunofenotipagem por citometria de fluxo, conforme descrito em
Casuística, materiais e métodos (Item 4), nos seguintes períodos: pré-transplante (pré), e em
vários períodos após o transplante (meses pós-transplante). Os valores absolutos de linfócitos
totais foram obtidos pela contagem hematológica realizada em contador automático e
utilizados nos cálculos dos números absolutos de células.
Foram analisados dois grupos controles constituídos por indivíduos saudáveis para
estabelecer os valores de referência. Os valores de referência do grupo 1 (N=10, idade < 30
anos) foram usados para comparação com os resultados de reconstituição imunológica dos
pacientes com DM1, enquanto os valores de referência do grupo 2 (N=10, idade > 30 anos)
anos foram usados para comparação com os resultados de reconstituição imunológica dos
pacientes com EM (Item 4.2.3), uma vez que a frequência das diversas subpopulações
celulares do sangue periférico varia consideravelmente nos indivíduos de acordo com a idade
(318).
Os resultados da reconstituição imunológicas dos pacientes com DM1 e EM estão
mostrados separadamente nos Itens 5.2.1 e 5.2.2, respectivamente.
5.2.1. Diabetes mellitus tipo 1
5.2.1.1. Reconstituição de linfócitos T e B
Inicialmente, avaliou-se aspectos básicos da reconstituição imunológica pelos números
de linfócitos totais e subpopulações de linfócitos T (CD3+ totais, CD4+ e CD8+) e linfócitos B
CD19+.
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O número de linfócitos totais diminuiu significativamente (p<0,05) em relação ao
período pré-transplante, nos períodos 2-12 e 24 meses pós-transplante (Figura B.1A). A
reconstituição do número basal (pré-transplante) de linfócitos totais dos grupos livres de
insulina < 3 e ≥ 3 anos ocorreu aos 18 e 30 meses pós-transplante respectivamente, sendo que
o grupo livre de insulina ≥ 3 anos apresentou mais períodos (2-12 e 24 meses pós-TACTH)
com diminuição significativa de linfócitos totais, ou seja, intensa linfopenia, do que o grupo
livre de insulina < 3 anos (6 e 12 meses pós-TACTH) (Figura 1A).
Houve uma diminuição estatisticamente significativa do número absoluto de linfócitos
T CD3+ nos períodos 2-30 e 42-60 meses após o IAD/TACTH, sendo observada a
reconstituição do número basal de linfócitos T CD3+ somente no período 66 meses após o
transplante (Figura B.1B). Ao analisar-se os pacientes divididos em grupos clínicos, não foi
observada a recuperação total do número basal de células T CD3+ durante todo o seguimento
avaliado (Figura 1B). O grupo livre de insulina ≥ 3 anos apresentou mais períodos de
linfopenia de células T CD3+ (2-30 e 42-60 meses pós-TACTH) que o grupo livre de insulina
< 3 anos (6, 12, 24, 30, 42 e 60 meses de pós-TACTH), o que corrobora os dados da Figura
1A e a resposta clínica observada.
A reconstituição de células B CD19+ foi mais rápida do que a das células T CD3+,
sendo inferior ao período pré-transplante apenas nos períodos 2, 6, 60 e 66 meses póstransplante (Figura B.1C). Quando os pacientes foram divididos em grupos clínicos,
observou-se uma diminuição significativa do número absoluto de células B CD19+ no grupo
livre de insulina ≥ 3 anos apenas aos 60 meses pós-transplante, em relação ao período prétransplante (Figura 1C). O grupo livre de insulina < 3 anos apresentou uma diminuição dessa
subpopulação nos períodos 6, 12 e 60 meses pós-TACTH. Quando comparados, o grupo livre
de insulina < 3 anos apresentou número significativamente menor de células B CD19+ do que
o grupo livre de insulina ≥ 3 anos aos 6 e 30 meses de pós-transplante.
Após o transplante, ocorreu uma diminuição acentuada de linfócitos T auxiliares
CD3+CD4+ em todos os seguimentos pós-TACTH avaliados (p<0,05) e um aumento marcante
de linfócitos T citotóxicos CD3+CD8+ pós-TACTH nos períodos iniciais após o transplante (2
e 3 meses pós-TACTH) (Figura B.2A e Figura B.2B). Não observou-se a recuperação do
número basal das células T CD3+CD4+ durante todo o período avaliado (Figura B.2A), em
nenhum dos grupos clínicos (Figura 2A). O número de células T CD3+CD8+ diminuiu apenas
no grupo livre de insulina < 3 anos no período de 60 meses pós-TACTH quando comparado
ao período pré-transplante (Figura 2B). O grupo livre de insulina ≥ 3 anos apresentou maior
número de células T CD3+CD8+ do que o grupo livre de insulina < 3 anos nos períodos 36 e

Resultados

46

60 meses pós-TACTH. A diminuição da subpopulação de células T CD3+CD4+ e o aumento
das células T CD3+CD8+ resultou na inversão da razão CD3+CD4+:CD3+CD8+ até 54 e aos 72
meses após o transplante (Figura B.2C). O mesmo foi observado para o grupo livre de
insulina < 3 anos até 30 e 42 meses após o transplante (Figura 2C). O grupo livre de insulina
≥ 3 anos apresentou inversão da razão CD3+CD4+:CD3+CD8+ até 42 meses pós-transplante,
demonstrando valores menores do que grupo livre de insulina < 3 anos aos 9 e 36 meses pósTACTH.
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Figura 1. Reconstituição de linfócitos totais, linfócitos T e linfócitos B em pacientes com DM1 divididos de
acordo com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos totais (A), linfócitos T CD3+ (B) e linfócitos B CD19+ (C). Os
dados estão representados como média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês)
pós-transplante assinalado (grupo < 3 anos). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês)
pós-transplante assinalado (grupo ≥ 3 anos). (#) p<0,05 entre o grupo < 3 anos e ≥ 3 anos no período (mês)
assinalado. As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle
(10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura 2. Reconstituição de linfócitos T auxiliares e citotóxicos em pacientes com DM1 divididos de
acordo com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T auxiliares CD3+CD4+ (A) e linfócitos T citotóxicos CD3+CD8+
(B). (C) Razão dos valores absolutos de linfócitos T CD3+CD4+/CD3+CD8+. Os dados estão representados como
média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo
< 3 anos). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo ≥
3 anos). (#) p<0,05 entre o grupo < 3 anos e ≥ 3 anos no período (mês) assinalado. As faixas horizontais
sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade
< 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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5.2.1.2. Reconstituição de células T naïve, de memória e células T recém-imigradas do
timo
Com o objetivo de avaliar o efeito do TACTH nas subpopulações de linfócitos T naïve
e de memória, usamos marcadores fenotípicos que permitem distinguir vários estágios de
diferenciação funcional de linfócitos T CD4+ e CD8+. Esses estágios incluem linfócitos T
naïve CD27+CD45RO-, linfócitos T de memória central CD27+CD45RO+ e linfócitos T de
memória efetora CD27-CD45RO+ (201, 319-323).
Primeiramente, para avaliar a hipótese de que a reativação tímica pós-IAD/TACTH e
consequente produção de novas células T naïve resultaria numa maior diversidade do
repertório das células T e consequente melhor resposta clínica, foi realizada a quantificação
das subpopulações de células T CD4+ e CD8+ naïve.
Em nosso estudo, observou-se lenta reconstituição dos linfócitos T naïve CD4+ e
CD8+, estando os números absolutos dessas subpopulações estatisticamente diminuídos em
relação ao pré-transplante até 42 e 60 meses após TACTH, respectivamente (Figura B.3A e
Figura B.3B). Quando os pacientes foram divididos de acordo com a resposta clínica,
observou-se reconstituição dos números basais das subpopulações de células T naïve a partir
de 30 e 36 meses pós-TACTH nos grupos livres de insulina < e ≥ 3 anos respectivamente
(Figura 3A e Figura 3B). No entanto, não foram observadas diferenças estatísticas entre os
grupos clínicos.
A reconstituição de células T CD4+ recém-imigradas do timo após o TACTH também
foi avaliada. Não existem marcadores fenotípicos específicos para células recém-imigrantes
do timo, mas foi demonstrado (324) que o subgrupo de células T CD4+CD45RA+ que coexpressa o marcador CD31 apresenta elevados níveis de TRECs.
A Figura B.3C mostra que o número de células T CD3+CD4+CD45RA+CD31+
diminuiu praticamente em todos os períodos avaliados após o TACTH (p<0,05 nos meses 248, 60 e 72 pós-transplante), em relação ao período pré-transplante. A partir de 9 meses póstransplante, o número dessas células apresentou uma tendência a aumentar, sugerindo a
reativação da produção tímica de células T naïve nesse período. Porém durante os 6 anos de
seguimento pós-TACTH não foi observada recuperação dessa subpopulação no sangue
periférico. Ao avaliar-se a reconstituição por grupos divididos de acordo com a resposta
clínica, notou-se que em ambos os grupos ocorreu a diminuição da frequência dessa
subpopulação, estando estatisticamente diminuída nos períodos 2-6, 12, 36 e 60 no grupo livre
de insulina < 3 anos, e nos períodos 2-24, 42, 48 e 60 no grupo livre de insulina ≥ 3 anos,
quando comparados ao período pré-TACTH. Vale ressaltar que o grupo de melhor resposta
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clínica (livre de insulina ≥ 3 anos) apresentou números maiores de células T RIT no período
de 60 meses pós-transplante quando comparado ao grupo livre de insulina < 3 anos (Figura
3C).
Para avaliar a hipótese de que um dos mecanismos imunológicos da eficácia
terapêutica da IAD/TACTH seria a eliminação das células de memória, quantificou-se a
reconstituição das subpopulações de células T CD4+ e CD8+ de memória central e efetora
após o transplante.
Observou-se uma diminuição significativa do número de células TCM CD4+ durante
todos os períodos pós-TACTH analisados, quando comparados com o período pré-transplante
(Figura B.4A). Em ambos os grupos clínicos não foi observada uma recuperação dos níveis
pré-transplante das células TCM CD4+, estando o número absoluto dessas subpopulações
estatisticamente diminuído em praticamente todos os períodos pós-transplante avaliados
(Figura 4A). Diferentemente das células TCM CD4+, o número de células TCM CD8+,
aumentou significativamente nos períodos iniciais após o transplante (2 e 3 meses) e diminuiu
aos 48, 60 e 66 meses do IAD/TACTH, comparado ao período pré-transplante (Figura B.4B).
O grupo livre de insulina ≥ 3 anos teve uma maior expansão da subpopulação de células TCM
CD8+, apresentando um aumento significativo dessas células nos períodos 30, 36 e 60 meses
pós-TACTH, em relação ao grupo livre de insulina < 3 anos (Figura 4B).
Diferentemente da reconstituição das células TCM CD4+, ocorreu uma diminuição
significativa do número absoluto de células TEM CD4+ apenas aos 54 e 60 meses pós-TACTH,
(Figura B.5A). Ao observar-se a reconstituição das subpopulações de células T CD4+
analisadas até agora, pode-se concluir que a reconstituição das células T CD4+ ocorre de
maneira tardia quando comparada à reconstituição das células T CD8+, as quais sofrem
intensa proliferação nos períodos iniciais pós-transplante. Diante dessa observação, buscou-se
entender porque o número das células TEM CD4+ não diminuem nos períodos inicias após o
TACTH. Quando os pacientes são divididos segundo a resposta clínica, o grupo livre de
insulina ≥ 3 anos não apresentou alterações no número absoluto dessa subpopulação em
nenhum período pós-TACTH (Figura 5A). Já, o grupo livre de insulina < 3 anos, mostrou um
aumento estatisticamente significativo dessa subpopulação nos meses iniciais (2 e 3 meses)
pós-TACTH) e uma diminuição em períodos posteriores (24, 30, 42, 54 e 60 meses), quando
comparados ao período pré-transplante. O número absoluto de células TEM CD4+ estava
significativamente maior nos pacientes do grupo livre de insulina < 3 anos, em relação ao
grupo livre de insulina ≥ 3 anos, nos períodos 2-9 meses pós-TACTH.
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Após a IAD/TACTH foi observado um aumento estatisticamente significativo do
número absoluto de células TEM CD8+ nos períodos 3-30, 42, 48, 66 e 72 meses póstransplante, quando comparado aos valores pré-TACTH. (Figura B.5B). Ao analisar-se a
reconstituição dessa subpopulação nos grupos clínicos, observou-se um aumento significativo
dessas células no grupo livre de insulina < 3 anos nos meses 2, 3, 9, 18, 30 pós-transplante,
enquanto o grupo livre de insulina ≥ 3 anos apresentou um aumento das células TEM CD8+
somente aos 6 e 48 meses pós-TACTH (Figura 5B).
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Figura 3. Reconstituição de linfócitos T naïve e de linfócitos recém-imigrados do timo em pacientes com
DM1 divididos de acordo com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T naïve CD4+CD27+CD45RO- (A), linfócitos T naïve
CD8+CD27+CD45RO- (B) e de linfócitos T recém-imigrados do timo CD3+CD4+CD45RA+CD31+ (C). Os dados
estão representados como média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) póstransplante assinalado (grupo < 3 anos). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) póstransplante assinalado (grupo ≥ 3 anos). (#) p<0,05 entre o grupo < 3 anos e ≥ 3 anos no período (mês)
assinalado. As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle
(10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura 4. Reconstituição de linfócitos T de memória central em pacientes com DM1 divididos de acordo
com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T de memória central CD4+CD27+CD45RO+ (A) e
CD8+CD27+CD45RO+ (B). Os dados estão representados como média ± DP. (*) p<0,05 entre o período prétransplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo < 3 anos). (♭) p<0,05 entre o período prétransplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo ≥ 3 anos). (#) p<0,05 entre o grupo < 3 anos
e ≥ 3 anos no período (mês) assinalado. As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência
obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas
indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura 5. Reconstituição de linfócitos T de memória efetora em pacientes com DM1 divididos de acordo
com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T de memória efetora CD4+CD27-CD45RO+ (A) e CD8+CD27CD45RO+ (B). Os dados estão representados como média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré)
vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo < 3 anos). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs
período (mês) pós-transplante assinalado (grupo ≥ 3 anos). (#) p<0,05 entre o grupo < 3 anos e ≥ 3 anos no
período (mês) assinalado. As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o
grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o
75th percentis.

5.2.1.3. Reconstituição de células T supressoras
A frequência da população de células T CD8+ que não expressa CD28, foi
quantificada. O número de células T CD8+CD28- aumentou significativamente (p<0,05) aos
2-18 e 30-42 meses após o transplante quando comparado ao período pré-transplante (Figura
B.6). Vale ressaltar que esse aumento foi observado principalmente no grupo livre de insulina
≥ 3 anos, sendo estatisticamente significativo aos 6, 12 e 42 meses pós-TACTH quando
comparado ao período pré-transplante (Figura 6). Observou-se aumento dessa subpopulação
celular no grupo livre de insulina < 3 anos apenas aos 18 meses pós- transplante.
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Figura 6. Reconstituição de linfócitos T supressores em pacientes com DM1 divididos de acordo com a
resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T supressores CD8+CD28-. Os dados estão representados como
média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo
< 3 anos). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo ≥
3 anos). As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10
indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.

5.2.1.4. Reconstituição de linfócitos T reguladores e expressão de FOXP3
As células T reguladoras (Tregs) constituem uma importante subpopulação de células
T CD4+ na regulação do sistema imune e controle da autoimunidade (50). Elas possuem um
papel importante no reestabelecimento da tolerância e na remissão duradoura da doença
autoimune após o TACTH (228, 251, 295, 325), portanto avaliou-se a reconstituição dessas
células CD4+CD25hiFOXP3+, bem como a expressão de FOXP3 nas células CD4+CD25hi
após o transplante, fator de transcrição das células Tregs CD4+CD25high e responsável pela
manutenção fenotípica e imunorreguladora das mesmas (326).
Não houve diferença após o transplante no número de células T CD4+CD25hiFOXP3+
reconstituídas, em relação ao período pré-transplante, quando os pacientes foram analisados
todos juntos, portanto, o IAD/TACTH não foi capaz de induzir a geração ou proliferação de
células T reguladoras pós-transplante nos pacientes com DM1 (Figura B.7). No entanto,
quando os pacientes são divididos em grupos de acordo com a resposta clínica, o grupo livre
de insulina < 3 anos apresentou um maior número absoluto de Tregs do que o grupo livre de
insulina ≥ 3 anos no período pré-transplante. Porém, após o transplante não foram observadas
alterações no número dessas células no grupo livre de insulina < 3 anos, enquanto que o grupo
livre de insulina ≥ 3 anos apresentou um aumento significativo dessas células aos 18, 30 e 60
meses pós-TACTH, quando comparado ao período pré-transplante (Figura 7A).
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Paralelamente, observou-se diminuição significativa da porcentagem de células
CD4+CD25hi expressando FOXP3 nos pacientes livres de insulina < 3 anos nos períodos 30 e
42 pós-TACTH, em relação ao período pré-transplante. Não houve alteração da porcentagem
de células CD4+CD25hi expressando FOXP3 nos pacientes livres de insulina ≥ 3 anos (Figura
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Figura 7. Reconstituição de linfócitos T reguladores CD4+CD25hiFOXP3+ em pacientes com DM1
divididos de acordo com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T reguladores CD4+CD25hiFOXP3+ (A) e frequencia (%) de
linfócitos T reguladores CD4+CD25hi expressando FOXP3 (B). Os dados estão representados como média ± DP.
(*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo < 3 anos).
(♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo ≥ 3 anos).
(#) p<0,05 entre o grupo < 3 anos e ≥ 3 anos no período (mês) assinalado. As faixas horizontais sombreadas
representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos),
onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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5.2.2. Esclerose múltipla
5.2.2.1. Reconstituição de linfócitos T e B
O número de linfócitos totais diminuiu significativamente (p<0,05), em relação ao
período pré-transplante, nos períodos 3-12 meses pós-transplante, sendo observada a
normalização do número de linfócitos totais nos pacientes 18 meses após o TACTH (Figura
C.1A). O grupo de pacientes respondedores apresentou maior quantidade de linfócitos totais
no período pré-transplante se comparado ao grupo de pacientes não-respondedores. Quando
comparados ao período pré-transplante, o grupo não-respondedor apresentou linfopenia
(números de linfócitos totais diminuídos) somente 9 meses pós-transplante, enquanto que o
grupo respondedor apresentou maiores períodos de linfopenia (6 e 12 meses pós-TACTH)
(Figura 8A).
Houve diminuição estatisticamente significativa dos linfócitos T CD3+ em todos os
períodos avaliados após o IAD/TACTH, não sendo observada a recuperação dos valores
basais de linfócitos T CD3+ nos pacientes até 72 meses pós-transplante (Figura C.1B). Dois
meses pós-IAD/TACTH o grupo respondedor apresentou maior número de células T CD3+ do
que o grupo não-respondedor. O grupo respondedor apresentou mais períodos com
diminuição de células T CD3+ (6-60 meses pós-TACTH) que o grupo não-respondedor (2-9,
30 e 48 meses de pós-TACTH), em relação ao período pré-transplante (Figura 8B).
Diferentemente dos pacientes com DM1, não foi observada diminuição dos valores
absolutos de células B CD19+ após o transplante. Ao contrário, foi observado um aumento
significativo do número dessas células 18 e 24 meses pós-TACTH, quando comparado ao
período pré-transplante (Figura B.1C). O grupo respondedor apresentou aumento
estatisticamente significativo (p<0,05) dos valores absolutos de células B CD19+ aos 18 e 24
meses pós-TACTH, quando comparado ao período pré-transplante. O número de células B foi
maior, quando comparado ao grupo não-respondedor, nos períodos pré-transplante e 24 meses
pós-TACTH (Figura 8C).
Após o transplante, ocorreu diminuição acentuada (p<0,05) de linfócitos T CD3+CD4+
em todos os seguimentos pós-TACTH e aumento marcante de linfócitos T CD3+CD8+ pósTACTH nos períodos iniciais após o transplante (2, 3, 18 e 24 meses pós-TACTH), quando
comparado ao período pré-transplante (Figura C.2A e Figura C.2B). Não foi observada a
recuperação dos valores basais de células T CD3+CD4+ durante todo o seguimento após o
transplante (Figura C.2A). O grupo de pacientes respondedores apresentou diminuição de
células T CD3+CD4+ durante todos os períodos avaliados, enquanto que o grupo não-
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respondedor apresentou normalização do número dessas células nos período 24 e 60 meses
pós-IAD/TACTH, quando comparados ao período pré-transplante (Figura 9A).
O número absoluto de células T CD3+CD8+ aumentou significativamente no grupo
respondedor 2 meses pós-TACTH quando comparado ao período pré-transplante, sendo esses
valores superiores aos do grupo não-respondedor no mesmo período (Figura 9B). O grupo
não-respondedor apresentou aumento do número de células T CD3+CD8+ nos períodos 12-24
meses pós-transplante, quando comparado ao período pré-transplante.
A diminuição dos linfócitos T CD3+CD4+ e o aumento de linfócitos T CD3+CD8+
resultou na inversão da razão CD3+CD4+:CD3+CD8+ aos 48, 60 e 72 meses pós-transplante
(Figura C.2C). Os grupos de pacientes respondedores e não-respondedores apresentaram
inversão da razão CD3+CD4+:CD3+CD8+ até 60 e 48 meses pós-TACTH (Figura 9C),
respectivamente.
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Figura 8. Reconstituição de linfócitos totais, linfócitos T e linfócitos B em pacientes com EM divididos de
acordo com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos totais (A), linfócitos T CD3+ (B) e linfócitos B CD19+ (C). Os
dados estão representados como média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês)
pós-transplante assinalado (grupo Não-Respondedores). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs
período (mês) pós-transplante assinalado (grupo Respondedores). (#) p<0,05 entre o grupo Não-Respondedores
e Respondedores no período (mês) assinalado. As faixas horizontais sombreadas representam valores de
referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas
pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura 9. Reconstituição de linfócitos T auxiliares e citotóxicos em pacientes com EM divididos de acordo
com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T auxiliares CD3+CD4+ (A) e linfócitos T citotóxicos CD3+CD8+
(B). (C) Razão dos valores absolutos de linfócitos T CD3+CD4+/CD3+CD8+. Os dados estão representados como
média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo
Não-Respondedores). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante
assinalado (grupo Respondedores). (#) p<0,05 entre o grupo Não-Respondedores e Respondedores no período
(mês) assinalado. As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo
controle (10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th
percentis.
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5.2.2.2. Reconstituição de células T naïve, de memória e células T recém-imigradas do
timo
Observou-se lenta reconstituição de linfócitos T naïve CD4+ e CD8+ nos pacientes
com EM após o TACTH. O número absoluto dessas células encontrou-se abaixo dos valores
pré-transplante até 54 meses após TACTH (Figura B.3A e Figura B.3B). Em comparação
com período pré-transplante, o grupo respondedor apresentou números de células T naïve
CD4+ e CD8+ significativamente menores, até 48 meses e entre 2-6/12-42 meses póstransplante, respectivamente (Figura 10A e Figura 10B). O grupo não-respondedor exibiu
menos períodos com diminuição de células T naïve CD4+ e CD8+, apresentando valores
estatisticamente menores do que o período pré-transplante nos 2-12/24/30 meses e 6-12/30
meses pós-TACTH, respectivamente.
A Figura C.3C mostra que o número absoluto de células T CD4+CD45RA+ que coexpressam o marcador CD31, diminuiu praticamente em todos os períodos avaliados após o
TACTH (p<0,05 nos meses 2-12 e 30-72 meses pós-transplante). A partir de 12 meses póstransplante, o número dessas células apresentou uma tendência a aumentar, porém durante os
6 anos de seguimento pós-TACTH avaliados não foi observada uma efetiva normalização dos
valores dessa subpopulação no sangue periférico. Ambos os grupos clínicos mostraram lenta
reconstituição dessa subpopulação celular, estando esta estatisticamente diminuída nos
períodos 2-12, 30 e 60 meses pós-TACTH no grupo não-respondedor e até 60 meses pósTACTH no grupo respondedor, quando comparados ao período pré-TACTH. O grupo
respondedor apresentou reconstituição mais tardia de células T CD4+CD45RA+CD31+ quando
comparada ao grupo não-respondedor (Figura 10C).
Em ambos os grupos clínicos não foi observada uma efetiva reconstituição dos níveis
basais das células TCM CD4+. O número de células TCM CD4+ estava diminuído durante todos
os períodos pós-TACTH no grupo respondedor (Figura 11A). O grupo não-respondedor
apresentou menos períodos com linfopenia de células TCM CD4+ pós-TACTH (p<0,05 nos
períodos 2-12, 30, 36 e 48 meses pós-transplante).
Ao contrário das células TCM CD4+, o número de células TCM CD8+ aumentou
significativamente nos períodos iniciais após transplante (2-6, 12 e 18 meses), quando
comparado ao período pré-transplante (Figura C.4B). O grupo de pacientes respondedores
apresentou maior expansão dessa subpopulação TCM CD8+, exibindo valores estatisticamente
maiores do que os do grupo de pacientes não-respondedores aos 2 meses pós-TACTH. Além
disso, o grupo respondedor apresentou aumento significativo de células TCM CD8+ nos
períodos 2, 6 e 18 meses pós-TACTH, quando comparado ao período pré-transplante (Figura
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11B). Ocorreu aumento do número de células TCM CD8+ nos 2 e 6 meses pós-TACTH no
grupo não-respondedor.
Diferentemente da reconstituição das células TCM CD4+, foi observado aumento
significativo (p<0,05) do número de células TEM CD4+ 2 meses pós-TACTH, e diminuição
dessa subpopulação 9 meses pós-TACTH, quando comparado ao período pré-transplante
(Figura C.5A). Ao observar-se a reconstituição das células TEM CD4+ nos grupos clínicos, o
grupo respondedor apresentou valores maiores dessa subpopulação no período pré-transplante
do que o grupo não-respondedor. Houve diminuição do número de células TEM CD4+ 9, 12 e
42 meses pós-transplante no grupo respondedor, em relação ao níveis basais (Figura 12A). O
mesmo não ocorreu para o grupo não-respondedor, que apresentou aumento dessa
subpopulação nos 24, 42 e 60 meses pós-TACTH. No período 42 meses pós-transplante, o
grupo não-respondedor apresentou maior número de células TEM CD4+ do que o grupo
respondedor.
Após-IAD/TACTH foi observado aumento significativo do número absoluto de
células TEM CD8+ nos períodos 2 e 24 meses pós-transplante, quando comparado aos valores
pré-TACTH. (Figura C.5B). Em relação período pré-transplante, observou-se aumento
significativo de células TEM CD8+ no grupo não-respondedor 24 meses pós-transplante,
enquanto o grupo respondedor apresentou aumento dessas células 2 meses pós-TACTH e
diminuição aos 42 meses pós-transplante (Figura 12B). Aos 2 e 48 meses pós-IAD/TACTH o
grupo respondedor apresentou maior quantidade de células TEM CD8+ do que o grupo nãorespondedor.
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Figura 10. Reconstituição de linfócitos T naïve e de linfócitos recém-imigrados do timo em pacientes com
EM divididos de acordo com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T naïve CD4+CD27+CD45RO- (A), linfócitos T naïve
CD8+CD27+CD45RO- (B) e de linfócitos T recém-imigrados do timo CD3+CD4+CD45RA+CD31+ (C). Os dados
estão representados como média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) póstransplante assinalado (grupo Não-Respondedores). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período
(mês) pós-transplante assinalado (grupo Respondedores). (#) p<0,05 entre o grupo Não-Respondedores e
Respondedores no período (mês) assinalado. As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência
obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas pontilhadas
indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura 11. Reconstituição de linfócitos T de memória central em pacientes com EM divididos de acordo
com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T de memória central CD4+CD27+CD45RO+ (A) e
CD8+CD27+CD45RO+ (B). Os dados estão representados como média ± DP. (*) p<0,05 entre o período prétransplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo Não-Respondedores). (♭) p<0,05 entre o
período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo Respondedores). (#) p<0,05
entre o grupo Não-Respondedores e Respondedores no período (mês) assinalado. As faixas horizontais
sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade
> 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura 12. Reconstituição de linfócitos T de memória efetora em pacientes com EM divididos de acordo
com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T de memória efetora CD4+CD27-CD45RO+ (A) e CD8+CD27CD45RO+ (B). Os dados estão representados como média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré)
vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo Não-Respondedores). (♭) p<0,05 entre o período prétransplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo Respondedores). (#) p<0,05 entre o grupo
Não-Respondedores e Respondedores no período (mês) assinalado. As faixas horizontais sombreadas
representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos),
onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.

5.2.2.3. Reconstituição de células T supressoras
O número absoluto de células T CD8+CD28- aumentou significativamente (p<0,05)
aos 6 a 36 meses após o transplante, quando comparado ao período pré-transplante (Figura
C.6), principalmente no grupo de pacientes com EM respondedores (p<0,05 nos períodos 618 e 30-36 meses) (Figura 13). Observou-se aumento dessa subpopulação celular no grupo
não-respondedor aos 6 e 12-24 meses após o transplante. Além disso, no período 30 meses
pós-transplante, o número absoluto de células T CD8+CD28- do grupo respondedor estava
significantemente aumentado em relação ao grupo não-respondedor.
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Figura 13. Reconstituição de linfócitos T supressores em pacientes com EM divididos de acordo com a
resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T supressores CD8+CD28-. Os dados estão representados como
média ± DP. (*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo
Não-Respondedores). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante
assinalado (grupo Respondedores). (#) p<0,05 entre o grupo Não-Respondedores e Respondedores no período
(mês) assinalado. As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo
controle (10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th
percentis.

5.2.2.4. Reconstituição de linfócitos T reguladores e expressão de FOXP3
Diferentemente dos pacientes com DM1, houve diferença pós-TACTH na
reconstituição das células T CD4+CD25hiFOXP3+, ocorrendo aumento estatisticamente
significativo dessa subpopulação 12-36 meses pós-transplante (Figura C.7). Portanto, esses
resultados indicam que a terapia de IAD/TACTH foi capaz de induzir a produção de novo ou
proliferação homeostática de células Tregs nos pacientes com EM. Ao analisar-se os
pacientes divididos em grupos clínicos, observou-se aumento do número dessas células no
grupo respondedor de 12 a 36 meses pós-transplante, quando comparado ao período prétransplante (Figura 14A). Houve aumento do número de células Tregs aos 12, 24 e 36 meses
pós-transplante no grupo não-respondedor quando comparado ao período pré-transplante.
Paralelamente, houve aumento significativo da porcentagem de células CD4+CD25hi
expressando FOXP3 nos períodos 18 e 24 meses pós-TACTH, quando comparados ao
período pré-transplante, nos grupos de pacientes respondedores e não-respondedores,
respectivamente (Figura 14B). Além disso, o grupo respondedor apresentou maior
porcentagem de células CD4+CD25hi expressando FOXP3 do que o grupo não-respondedor
no período 36 meses pós-TACTH.
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Figura 14. Reconstituição de linfócitos T reguladores CD4+CD25hiFOXP3+ em pacientes com EM
divididos de acordo com a resposta clínica, após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T reguladores CD4+CD25hiFOXP3+ (A) e frequencia (%) de
linfócitos T reguladores CD4+CD25hi expressando FOXP3 (B). Os dados estão representados como média ± DP.
(*) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado (grupo NãoRespondedores). (♭) p<0,05 entre o período pré-transplante (pré) vs período (mês) pós-transplante assinalado
(grupo Respondedores). (#) p<0,05 entre o grupo Não-Respondedores e Respondedores no período (mês)
assinalado. As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle
(10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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DISCUSSÃO
Atualmente, a IAD/TACTH constitui uma alternativa terapêutica promissora para as

DAIs, impedindo a progressão da doença e/ou favorecendo o uso da terapêutica convencional
em pacientes anteriormente refratários (204, 206, 209, 217, 224, 225, 231-233, 235, 239,
316). No entanto, estudos quantitativos e funcionais detalhados do novo sistema imunológico
reconstituído pelas células-tronco hematopoéticas autólogas após o transplante, são ainda
necessários para o esclarecimento dos mecanismos imunológicos de ação da IAD/TACTH no
tratamento de DAIs, o que é essencial para melhoria dos protocolos clínicos e maior aplicação
desta terapia no tratamento dessas doenças (204, 272). Neste contexto, esse estudo avaliou a
reconstituição imunológica das subpopulações de células T e B periféricas após a terapia de
IAD/TACTH em pacientes com DM1 e EM, com objetivo de entender os mecanismos de
reconstituição imunológica nesses pacientes e possivelmente revelar biomarcadores de
resposta terapêutica envolvidos nesse tratamento.
6.1. Resposta clínica dos pacientes com DM1 e EM após a terapia com IAD/TACTH
Em geral, os pacientes com DM1 e EM avaliados nesse trabalho apresentaram
respostas clínicas satisfatórias após a terapia de IAD/TACTH, corroborando outros estudos da
literatura (201, 209, 236, 242, 245, 249, 327, 328).
Os 21 pacientes com DM1 submetidos a terapia de IAD/TACTH alcançaram a
independência insulínica por períodos variáveis de tempo, 18 transitoriamente e 3
continuamente após o transplante. Se divididos conforme a resposta terapêutica (período de
tempo livre de insulina), 10 pacientes ficaram livre de insulina por período menor de 3 anos
(47,6%) e 11 ficaram livres de insulina por um período maior ou igual a 3 anos (52,4%).
Embora a maioria dos pacientes com DM-1, que inicialmente ficaram livres

de

insulina, tenham retomado o uso da mesma após períodos de tempo variáveis pós-TACTH, a
resposta terapêutica foi promissora, pois a maioria dos pacientes alcançou independência
insulínica completa por períodos muito prolongados e apresentaram aumento dos níveis
séricos de peptídeo-C (Anexo B). Nossos resultados clínicos foram recentemente
corroborados por trabalhos de outros grupos transplantadores (202, 203, 246-248, 329). A
dosagem do peptídeo-C sérico é uma das formas mais comuns de se avaliar a preservação das
células β e produção de insulina por essas células em indivíduos diabéticos (329-331). Vários
estudos vêm demonstrando que altos níveis de peptídeo-C previnem complicações crônicas
do diabetes a longo prazo (331-333).
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Dentre os 37 pacientes com EM submetidos a terapia de IAD/TACTH e avaliados em
nosso estudo, 22 responderam ao tratamento (59,46%), apresentando diminuição ou
estabilização dos valores de EDSS na última avaliação pós-transplante e consequente melhora
das funções motoras e da qualidade de vida. Os outros 15 pacientes (40,54%) não
responderam ao tratamento, apresentando aumento dos valores de EDSS na última avaliação
pós-transplante e consequente progressão da doença. Esses resultados corroboram outros
estudos clínicos mundiais (201, 209, 236, 242, 245, 327, 328).
A ausência de lesões de atividade ou de novas lesões após o TACTH indica uma
intensa ação anti-inflamatória e imunossupressora do TACTH nos pacientes com EM,
consistente com outros estudos (201, 209, 236, 242, 245, 327, 328). Por outro lado, houve a
permanência de lesões desmielinizantes sequelares antigas já encontradas nos pacientes antes
do transplante. A progressão neurológica, com consequente aumento do EDSS, observada em
15 pacientes com EM transplantados foi provavelmente consequência de processos
degenerativos axonais que podem ocorrer em estágios avançados da doença (mesmo na
ausência de inflamação), agravados por complicações do transplante, ou resultantes da perda
inevitável de tecido cerebral pela EM, com consequente atrofia do cérebro (334-337).
6.2. Reconstituição imunológica
Apesar do rápido acúmulo de experiência clínica durante os 17 anos em que a terapia
de IAD/TACTH vem sendo usada no tratamento de DAIs, dados sobre os mecanismos de
ação envolvidos nessa terapia não existiam até 2004, quando os primeiros estudos de
reconstituição imunológica começaram a surgir na literatura (201, 222, 228, 234, 247, 248,
251, 257, 259, 260, 262, 325, 338-343).
Em resumo, esses trabalhos avaliaram a reconstituição imunológica em pacientes com
diferentes DAIs e revelaram alguns mecanismos imunológicos de ação do TACTH.
Atualmente sugere-se que o mecanismo de ação do TACTH seja baseado na reprogramação
do sistema imunológico ou "immuno resetting", caracterizada pela renovação do repertório de
células T e B e também pela restauração das vias de imunorregulação nos pacientes (204, 217,
229, 235, 250, 344). Nesse contexto, nosso estudo vem acrescentar dados inéditos e
importantes sobre os mecanismos de reconstituição imunológica em pacientes com EM e
DM1 após a IAD/TACTH. Vale ressaltar que nosso estudo é o primeiro a avaliar a
reconstituição imunológica por um período de seis anos após o transplante.
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6.2.1. Reconstituição de linfócitos T e B
O TACTH foi capaz de gerar linfopenia em ambos os grupos de pacientes, ocorrendo
a recuperação dos valores basais de linfócitos totais aos 30 e 18 meses pós-transplante, nos
pacientes com DM1 e EM respectivamente. No entanto, os números de células T CD3+ não
atingiram os valores basais durante todo o seguimento avaliado. Os grupos de melhor resposta
clínica (pacientes com DM1 livres de insulina ≥ 3 anos e pacientes com EM respondedores)
foram aqueles que apresentaram maiores períodos de linfopenia (linfócitos totais e de células
T CD3+) após a IAD/TACTH.
Atualmente, sabe-se que o efeito imunossupressor intenso é o principal mecanismo do
TACTH em DAIs, nos primeiros 1-2 anos pós-transplante (217), sendo a linfopenia
considerada um mecanismo de ação inespecífico do IAD/TACTH, pois leva à diminuição de
todas as subpopulações de linfócitos, sendo estas autorreativas ou não (204, 231, 251, 257,
345). Diversos pesquisadores acreditam a linfopenia persistente após o transplante é
fundamental para a ação terapêutica do TACTH e associa-se a remissões clínicas prolongadas
(206, 234, 251, 257, 345). Porém, Muraro e colaboradores mostraram em pacientes com EM
que o mecanismo de ação do TACTH não é dependente de linfopenia prolongada, e sim de
mudanças qualitativas e quantitativas profundas no repertório de células T após o transplante
(201). Nossos dados mostram resultados inéditos, confirmando que as remissões clínicas
prolongadas em pacientes com DM1 e EM tratados com IAD/TACTH foram dependentes de
linfopenia persistente (menores números de linfócitos totais e de células T CD3+).
Ao contrário dos linfócitos T CD3+, os linfócitos B CD19+ reconstituem-se
precocemente após TACTH. Diversos estudos mostraram que as células B se encontram
diminuídas ou indetectáveis durante os 2 primeiros meses pós-transplante, reconstituindo após
esse período pela formação de novas células B naïve pela medula óssea e/ou proliferação das
células residuais ou que foram reinfundidas juntamente com as CTHs no transplante (201,
222, 234, 247, 259, 262, 312, 346). Além disso, a frequência dessas células tende a aumentar
pós-transplante em relação aos níveis basais, conforme observado em nossos pacientes com
EM aos 18 e 24 meses após o TACTH, mas não nos pacientes com DM1.
Embora o números de linfócitos B comece a normalizar, em geral, a partir de três
meses pós-TACTH, a função das células B pode levar até mais de dois anos para normalizar
completamente. Deficiências na resposta humoral de pacientes após o TACTH são atribuídas
à falta ou diminuição do estímulo por células T CD4+, uma vez que o número de células T
CD4+ diminui drasticamente nos primeiros anos pós-transplante, como discutiremos a seguir.
Os níveis séricos de imunoglobulinas permanecem baixos durante os três primeiros meses
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após o transplante, durante o mesmo período no qual o número de células B circulantes está
reduzido (263, 264, 267).
Os pacientes com DM1 que ficaram livres de insulina ≥ 3 anos apresentaram números
absolutos de células B CD19+ superiores aos dos pacientes livres de insulina < 3 anos em
alguns períodos pós-TACTH, sendo que o mesmo ocorreu com o grupo de pacientes com EM
respondedores. Farge e colaboradores mostraram uma correlação positiva entre os números de
linfócitos CD19+ e CD20+ e a presença de altos níveis de autoanticorpos anti-Scl70, em
pacientes com ES submetidos ao TACTH (234). Além disso, o grupo de pacientes que não
responderam ao transplante ou tiveram recaída da doença apresentou números maiores de
células B do que o grupo que apresentou resposta sustentada ao TACTH. Essa observação
sugere que clones de células B patogênicas possam ter se expandido preferencialmente nos
pacientes com esclerose sistêmica que não responderam ao TACTH (234). Porém, em outros
estudos não houve correlação entre os níveis de autoanticorpos e/ou frequência de células B
CD19+ e remissão clínica da doença (222, 247, 248, 260, 347).
Como em nosso trabalho os pacientes com melhor resposta clínica foram aqueles que
apresentaram maiores números de linfócitos B CD19+, hipotetizamos que: (A) não ocorreu
expansão preferencial de clones de células B autorreativas após o transplante; (B) a
autorreatividade de células B contribui pouco na patogênese do DM1 e EM, classicamente
associadas com células T autorreativas; ou (C) as células B expandidas pós-transplante
possuíam funções reguladoras, como recentemente descrito (348).
Apesar de sugerirmos que não houve expansão pós-transplante de células B
autorreativas em nossos pacientes com DM1, a observação de que os níveis de anticorpos
anti-GAD65 diminuíram, porém não desapareceram na maioria dos pacientes com DM1 após
o transplante, sugere que o regime de condicionamento usado não foi capaz de eliminar
completamente células B de memória autorreativas, ou que algumas delas foram reinfundidas
novamente com as CTHs no momento do transplante. Assim, em nosso estudo, a resposta
imune humoral não correlacionou-se com resposta clínica observada nos pacientes, em
concordância com outros estudos realizados em pacientes com DM1 (246-248, 329).
Foi observada uma expansão preferencial de células T CD8+ durante a reconstituição
do sistema imune pós-TACTH, levando à inversão da razão CD4/CD8 nos pacientes após o
transplante. Essa PH deve-se a maior disponibilidade de MHC-I (presente em todas células
nucleadas) que fornece sinais mitogênicos em ambientes linfopênicos, juntamente com IL-7,
para as células T naïve e de memória residuais ou reinfundidas se multiplicarem, facilitando a
reconstituição das células T CD8+ após o TACTH (20, 27, 283).
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A reconstituição das células T CD4+ após o transplante é dificultada pela expressão
restrita do MHC-II às APCs e células B (20, 277). Além disso, há maior disponibilidade de
IL-7 em ambientes linfopênicos, o que leva a uma diminuição na expressão de MHC-II nas
APCs, comprometendo ainda mais a reconstituição de células T CD4+ (20, 27, 274). Essa
maior disponibilidade de IL-7 e consequente diminuição de MHC-II, é considerado um
mecanismo imunológico para prevenção da ativação de células T CD4+ autorreativas em
ambientes linfopênicos (20).
Células originadas por PH adquirem fenótipo e funcionalidades de células de
memória, fazendo com que pool de células de memória, principalmente as T CD8+, se
expanda após o TACTH (289, 349, 350). Uma vez que essas células T sofrem divisão de
forma gradual e adquirem o fenótipo e capacidade funcional de células memória de forma
irreversível, tem sido sugerido o termo proliferação induzida por linfopenia (lymphopeniainduced proliferation - LIP), considerado atualmente mais adequado do que proliferação
homeostática (351). A reconstituição e LIP das células de memória será discutido adiante.
O mecanismos de proliferação homeostática não foi capaz de restabelecer a população
de linfócitos T CD4+ nos pacientes com DM1 e EM, durante o período pós-TACTH
analisado. Em contraste, a recuperação do número basal de linfócitos T CD8+ foi rapidamente
alcançada, provavelmente pela PHa de células T CD8+ de memória como será discutido
adiante. Houve um aumento significativo dessas células nos três primeiros meses após o
TACTH nos nossos pacientes com DM1 e EM, corroborando outros estudos de reconstituição
imunológica em pacientes com DAIs nos quais os pacientes foram acompanhados entre um e
dois anos após o a IAD/TACTH (222, 234, 247, 259, 260, 262, 312, 347).
Recentemente um grupo chinês publicou um estudo sobre a reconstituição
imunológica em nove pacientes com DM1 submetidos à IAD/TACTH e acompanhados por
um ano pós-transplante, visando o entendimento dos mecanismos envolvidos na resposta
terapêutica (247). Os pacientes foram divididos em dois grupos: livres de insulina (IF, N=6) e
insulino-dependentes (ID, N=3), de acordo com a dependência insulínica pós-transplante. Ao
avaliar a reconstituição imunológica no sexto mês pós-TACTH, foi observado que ambos os
grupos mostraram números diminuídos de células T CD3+CD4+, porém foi observada a
normalização dos números de células CD19+, células CD20+ e células NK (CD3CD16+CD56+) nos mesmos. O número de linfócitos T totais (CD3+) estava diminuído
somente no grupo IF, mas não no grupo ID, quando comparados ao período pré-TACTH de
cada grupo respectivo. Nenhuma diferença foi observada entre os grupos para as
subpopulações linfocitárias analisadas, antes ou após o TACTH.
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Nós mostramos que a eficácia terapêutica observada nos pacientes com DM1 (grupo
livre de insulina ≥ 3 anos) após a IAD/TACTH dependeu, além de outros fatores, de uma
linfopenia persistente, ao contrário dos resultados de Zhang e colaboradores (247). Vale
ressaltar que esse trabalho avaliou um pequeno número de pacientes por um curto período de
seguimento pós-transplante.
Outro trabalho avaliou superficialmente a reconstituição imunológica em 13 pacientes
com DM1 após tratamento com IAD/TACTH, que foram acompanhados clínico e
laboratorialmente por 3 anos. O números absoluto de células T totais CD3+ estava diminuído
até 1 ano pós-transplante. Durante os 3 anos de seguimento não se observou a recuperação do
número basal de células T CD3+CD4+. O número absoluto de células T CD3+CD8+
encontrou-se diminuído até 6 meses pós-transplante. O mesmo foi observado para células NK
CD16+CD56+ e células B CD19+ (248). Os resultados mostrados por (248) corroboram nossos
dados de reconstituição linfocitária pós-TACTH.
6.2.2. Reconstituição de células T naïve, de memória e células T recém-imigradas do
timo
A reconstituição das células T CD3+ depende de dois mecanismos distintos: produção
de novas células T pelo timo (352) ou proliferação de células T residuais resistentes à
imunoablação ou que foram reinfundidas juntamente com as CTHs no momento do
transplante (353). A contribuição relativa de cada mecanismos na reconstituição do sistema
imunológico varia com a idade, função tímica, disponibilidade de citocinas homeostáticas,
estimulação antigênica e tempo de linfopenia. Além disso, o equilíbrio entre essas duas fontes
de células T durante a reconstituição imunológica pode influenciar a resposta clínica ao
transplante. Embora o mecanismo de expansão homeostática periférica consiga restaurar o
número total de células T após a IAD/TACTH, o timo é a fonte exclusiva de novas
especificidades de célula T e responsável pela renovação do repertório de células T após o
transplante (354, 355).
O pool de células T TCRαβ+ maduras nos órgãos linfóides secundários é formado
através da lenta geração de novas células T naïve pelo timo (25, 274). A exportação tímica de
novas células é maior no início da vida, mas continua até o final dela, diminuindo com o
aumento da idade. Essas células passam pelos mecanismos de tolerância central e egressam
do timo com uma fraca afinidade do TCR para antígenos próprios. As mesmas têm que se
manter viáveis na periferia, em estado de intérfase durante meses, até o contato com o
antígeno para o qual são específicas (27, 277, 356). Apesar da constante produção tímica de
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novo de células T naïve, o pool de células T na periferia permanece relativamente constante,
sugerindo a existência de um equilíbrio homeostático que preserva não apenas a quantidade
de células, mas também a diversidade e capacidade funcional das células T naïve, num espaço
físico limitado (274).
Embora o objetivo fisiológico da seleção positiva tenha sido alvo de muitos debates,
entende-se agora que a seleção de células T com uma fraca, mas significativa, reatividade a
peptídeos próprios permite com que as células se interajam continuamente na periferia, via
TCR, com esses peptídeos contra os quais elas têm certa reatividade (25, 277, 357, 358). Essa
interação de baixa avidez, aliada à presença de IL-7, promovem viabilidade celular por
estímulos submitogênicos de sobrevivência (25, 275).
Em condições de linfopenia, como após irradiação, uso de medicação citotóxica ou
pós-IAD/TACTH, devido à relativa abundância de IL-7, maior disponibilidade de “espaço” e
de MHCs apresentando peptídeos próprios, observa-se uma proliferação compensatória das
células T naïve e de memória (20, 25), denominada de PH ou LIP, conforme discutido
anteriormente. Essa proliferação compensatória pode ser rápida ou lenta, de acordo da avidez
do reconhecimento e disponibilidade de citocinas (273). Esses mecanismos proliferativos são
timo-independentes e promovem a expansão de células residuais não-depletadas pela IAD ou
a expansão de células reinfundidas no momento do transplante, constituindo a primeira fase
da reconstituição imunológica (27, 263, 267).
A proliferação homeostática periférica é responsável pela rápida restauração das
células T, principalmente em pacientes mais velhos, devido à produção tímica limitada de
células T naïve (359). No entanto, a proliferação homeostática é insuficiente para restabelecer
a população de linfócitos T CD4+, sendo a sua reconstituição demorada e muito mais
dependente da produção tímica do que as células T CD8+ (360, 361). Em contraste, a
recuperação do número de células T CD8+ pode ser rapidamente alcançada pela expansão
periférica de células T CD8+ maduras (274, 360, 362).
Por outro lado, os mecanismos dependentes do timo necessitam de produção de novo
de células T naïve a partir de células precursoras derivadas das CTHs, gerando uma
reconstituição de células T mais duradoura e diversificada, observada em períodos posteriores
pós-IAD/TACTH (363). Após IAD é observada reativação tímica entre 2-3 anos póstransplante, principalmente em crianças, com o aumento do volume do timo, acompanhado
pela maior exportação de células T naïve, aumento dos níveis de TREC e maior diversidade
do TCR (251, 364). A contribuição tímica para a reconstituição do pool de células T varia de
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acordo com idade do indivíduo. Portanto, os mecanismos de reconstituição timo-independente
das células T aumentam com a idade (361).
Em nosso trabalho, para avaliar a contribuição do timo na reconstituição imunológica
pós-TACTH foi avaliada a reconstituição periférico das células T naïve CD27+CD45RO- e
RITs CD4+CD45RA+CD31+. Foram usados marcadores fenotípicos que permitem distinguir
vários estágios de diferenciação funcional de linfócitos T CD4+ e CD8+. Esses estágios
incluem
+

linfócitos
+

T

naïve

CD27+CD45RO-,

linfócitos

T

-

de

memória

central

+

CD27 CD45RO e linfócitos T de memória efetora CD27 CD45RO . As células T naïve
CD4+ ou CD8+ (CD27+CD45RO-) são também CD45RA+CCR7+CD62Lhi (323, 365).
Dados indicam que reativação tímica pós-IAD/TACTH é o principal mecanismo para
a formação de um novo sistema imune, diverso, funcional e autotolerante (201, 251);(9). No
entanto, em nosso trabalho, pelo método utilizado, não observamos reativação tímica nos
pacientes com DM1 e EM durante o seguimento pós-TACTH avaliado. Nos pacientes com
DM1, os números de células T naïve CD4+CD27+CD45RO e CD8+ CD27+CD45RO
atingiram valores basais somente aos 42 e 60 meses após-TACTH, respectivamente. Nos
pacientes com EM, a normalização foi ainda mais tardia, aos 60 meses após TACTH para
ambas as subpopulações. Para ambas as doenças, não se observou a normalização do números
de células RIT CD4+CD45RA+CD31+ durante os períodos avaliados.
Em nosso trabalho, a reconstituição mais lenta das subpopulações de células T naïve e
nos pacientes com EM, comparado aos pacientes com DM1, pode ser justificada pela
timopoese possivelmente mais limitada nesses pacientes por serem mais velhos. Em relação
aos pacientes com DM1, recentemente foi descrito que o DM1 prejudica a mobilização de
CTHs por alterar a função neural perivascular e a distribuição de CXCL12 na medula óssea
(366, 367). Se essa "mobilopatia" poderia alterar a reconstituição imunológica a partir das
CTHs após tratamento com IAD/TACTH ainda tem que ser estudado.
A produção tímica de novo de células T naïve contribui decisivamente para a
reconstituição a longo prazo das células T CD4+. Assim, quando não há reativação tímica, a
reconstituição de células T CD4+ torna-se prejudicada. Hakim e colaboradores (368)
mostraram que em pacientes que não apresentaram reativação tímica após IAD, o número de
células T CD4+ permaneceu diminuído significativamente mesmo 4 a 5 anos após o TACTH.
A incapacidade de reconstituir completamente o pool de células T naïve após IAD foi
previamente relatada e atribuída à propensão excessiva das células T naïve de sofrer apoptose
(369).
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Porém, nossos dados divergem de trabalhos que mostraram a reativação tímica e
consequente renovação do repertório de células T em pacientes com EM após a ID/TACTH
(201, 260). Darlington e colaboradores avaliaram quatorze pacientes com EM que foram
submetidos à IAD/TACTH e acompanhados até dois anos pós-transplante (260). Durante o
período avaliado não foi observada recuperação dos níveis basais de células T CD4+ e CD8+
naïve. Porém, foi observada a normalização do número de células RIT a partir de 1 ano apósTACTH. Em nosso estudo, foi observada nos pacientes com EM normalização dos números
absolutos de células RIT a partir de 18 meses após o transplante, manutenção dos níveis até
24 meses, e diminuição dos números dessas células a partir de 30 meses pós-TACTH,
indicando uma diminuição da produção de novas células pelo timo. Nossos resultados
corroboram o trabalho de Darlington e colaboradores, porém é impossível a comparação em
períodos pós-TACTH mais tardios devido ao curto período de seguimento realizado nesse
trabalho.
Vários estudos utilizam a quantificação de células RIT CD4+CD45RA+CD31+ como
uma avaliação indireta da produção tímica após o transplante (201, 355, 370). Porém, a
expressão de CD31 não pode ser considerada um marcador definitivo de células recémimigradas do timo, devido à variação da expressão de CD31 após a LIP (371). Com isso, o
método mais indicado para a avaliação de células recém-produzidas pelo timo é a
quantificação de TRECs (324, 372-374). Os TRECs são moléculas circulares de DNA,
formadas e excisadas durante a recombinação V(D)J do receptor das células T. São estáveis
dentro das células, não se replicam e são diluídos com a divisão celular, portanto são ótimos
marcadores de células T naïve recém-imigrantes do timo (375, 376).
Resultados do nosso grupo de pesquisa mostram que os níveis de TRECs nos
pacientes com DM1 aumentaram a partir de 18 meses pós-TACTH (dados não mostrados),
indicando que houve reativação tímica nesses pacientes, a qual não foi observada pela
análises imunofenotípica realizada nesse estudo. Os níveis de TRECs nos pacientes com EM
não aumentaram após o TACTH (dados não mostrados), corroborando nossos resultados de
imunofenotipagem mas não os dados da literatura (201, 260).
Em nosso trabalho, houve uma predominância de células T de memória central
(CD27+CD45RO+) e efetora (CD27-CD45RO+), principalmente CD8+, após o TACTH. Essa
predominância de células T de memória deveu-se provavelmente à expansão homeostática
periférica de linfócitos T de memória residuais que sobreviveram ao regime de
condicionamento ou foram reinfundidos com as CTHs no momento do transplante, ou à
aquisição de fenótipo de memória pelas células T naïve após LIP, conforme discutido
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anteriormente. Nossos resultados corroboram outros estudos de reconstituição imunológica
em pacientes com DAIs após IAD/TACTH que também demonstraram uma expansão de
células T de memória, principalmente CD8+, nos primeiros meses pós-transplante (222, 234,
247, 259, 260, 262, 312, 347). No entanto, nesses estudos foram acompanhados por no
máximo um ano após o transplante.
As células T CD4+ ou CD8+ de memória central (CD27+CD45RO+) apresentam
também o fenótipo CD45RA-CCR7+CD62Lhi (TCM). As TCM são células T primadas que
migram para órgãos linfóides secundários e constituem um pool celular com alta capacidade
de renovação (secretam principalmente IL-2 de forma autóloga) e baixa capacidade funcional.
Após estímulo secundário, elas são capazes de se diferenciar em células T de memória efetora
CCR7- (323, 365, 377, 378).
As células T de memória efetora (CD27-CD45RO+) são também CD45RA-CCR7CD62Llo (TEM). As TEM apresentam receptores para migração para tecidos inflamados,
portanto entram tecidos periféricos e podem conter rapidamente a inflamação ou infecção.
Elas constituem uma população de células T primadas com função efetora imediata,
produzem citocinas rapidamente, principalmente IL-2 e IFN-γ, e as células TEM CD8+ têm
elevados níveis de perforina (323, 365, 377, 378).
Ao analisar a reconstituição dos linfócitos T de memória central nos pacientes com
DM1, observamos que o grupo de pacientes livres de insulina ≥ 3 anos apresentou maiores
números de TCM CD8+ aos 30, 36 e 60 meses pós-TACTH, em comparação com o grupo de
pacientes livres de insulina < 3 anos. O mesmo ocorreu com o grupo de pacientes com EM
respondedores, que exibiram maiores números dessas células aos 2 meses pós-transplante
quando comparado ao grupo não-respondedor.
Diversos trabalhos mostraram que a LIP tardia induzida por linfopenia crônica é
dirigida principalmente contra antígenos estranhos ou por excesso de citocinas (25, 379-382)..
É convencionalmente chamado de proliferação crônica induzida por linfopenia (“Chronic
lymphopenia-induced proliferation” - cLIP) e ocorre principalmente em resposta à antígenos
da flora comensal (25, 379, 380). A LIP induzida por antígenos estranhos promove alta taxa
de proliferação celular, fazendo com que as células geradas adquiram fenótipo e
características funcionais de células efetoras. A proliferação induzida por excesso de citocinas
ocorre quando, além da IL-7, se têm concentrações elevadas de IL-2 e IL-15, podendo induzir
proliferação homeostática, mesmo em ambiente não-linfopênicos, sendo chamada de
proliferação induzida por citocinas (“cytokine-induced proliferation” - CIP) (25). Essa
proliferação é muito mais intensa e rápida do que a LIP citada acima, pois as células, além de
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receberem estímulos via IL-2 e IL-15, continuam recebendo estimulação pela IL-7 e
reconhecimento TCR-pMCH próprio (381, 382).
Como em nosso estudo não avaliamos as especificidades dessas subopulações
celulares, não podemos afirmar que esse aumento do número de células T CD8+ de memória
central em períodos tardios após o TACTH tenha sido dirigido por cLIP.
A LIP em ambientes de linfopenia aguda, como nos períodos iniciais pósIAD/TATCH, pode ser dividida em homeostática e espontânea, sendo classificada de acordo
com velocidade proliferativa e citocinas envolvidas (383). A rápida proliferação celular
durante a LIP, como observado para as células TEM CD4+, é chamado de “espontânea” (284,
285), sendo observada alta taxa de crescimento celular de forma independente de IL-7 e com
formação de células efetoras funcionais (273). Diferentemente da LIP espontânea, a LIP
homeostática ocorre numa taxa de proliferação celular lenta e de forma dependente de IL-7,
gerando células sem aquisição de funcionalidade efetora.
A LIP espontânea está associada ao forte reconhecimento de autoantígenos pelas
células T, apresentando um importante papel no desenvolvimento de autoimunidade em
ambientes linfopênicos (273, 285, 383, 384). A força da sinalização do TCR determina a
propensão das células T à LIP. Assim, as células T que possuem o TCR com alta afinidade
para peptídeos próprios sofrem taxas mais rápidas de LIP do que as células com baixa
afinidade aos mesmos (23, 385). Vale ressaltar que essas células TEM CD4+ expandidas após
LIP espontânea possuem capacidade funcional normal, com produção de citocinas e
capacidade de migração para tecidos periféricos, podendo portando, causar lesão a tecidos
próprios (284, 383, 386-388).
As subpopulações de células T CD4+ apresentaram uma reconstituição deficiente em
todos os períodos pós-TACTH avaliados, conforme citado e discutido anteriormente. A única
subpopulação de células T CD4+ que não apresentou diminuição nos pacientes com DM1 pósIAD/TACTH foram as células TEM. Além disso, observou-se maiores valores de células TEM
CD4+ no grupo livre de insulina < 3 anos do que no grupo livre de insulina ≥ 3 anos de 2-9
meses pós-transplante. Portanto, o aumento observado na proliferação de células TEM CD4+
nos pacientes com DM1 que apresentaram pior resposta clínica (livres de insulina < 3 anos),
ocorreu, muito provavelmente, pelo mecanismo de LIP espontânea. Desse modo, células T
CD4+ de memória autorreativas residuais ou reinfundidas, ao encontrarem em contato com o
autoantígeno para as quais são específicas durante o período de linfopenia aguda pós-IAD,
podem proliferam-se e exercerem sua capacidade efetora, levando à recaída da doença.
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Nosso estudo, portanto, foi o primeiro a correlacionar a reconstituição de células TEM
CD4+ com a resposta terapêutica ao IAD/TACTH em pacientes com DM1, mostrando que
números aumentados dessa subpopulação celular estão diretamente associados a baixa
responsividade ao transplante ou recaída precoce da doença de base, confirmando a nossa
hipótese de que a eficácia terapêutica da IAD/TACTH depende da redução ou eliminação das
células T de memória.
Não existem estudos publicados que avaliaram a reconstituição das subpopulações
lifocitárias em pacientes com DAIs após longos períodos (5-6 anos) pós-IAD/TACTH,
portanto não temos parâmetros para comparação e discussão de nossos resultados. Porém,
existem diversos estudos que correlacionam a reconstituição de células T CD4+ com a
resposta clínica ao transplante alogênico (302, 305, 308-311, 389). Todos esses estudos
mostraram que, quanto mais precoce ocorre a reconstituição de células T CD4+, maior a
incidência de recaída clínica após o transplante.
6.2.3. Reconstituição de células T supressoras
As células T supressoras CD8+CD28- (ou CD8+CD57+) constituem uma subpopulação
celular caracterizada por um estado de senescência replicativa, decorrente da divisão
excessiva in vivo e consequente perda de TRECs (390). São células com capacidade de
regulação, podendo suprimir a atividade de células T autorreativas (391). Possuem capacidade
imunorreguladora contato dependente, devido à alta expressão de CTLA-4 (392), ou contato
independente, por produzirem IL-10 (393), TGF-β (394) e mediadores solúveis ainda não
identificados (395-398). Além disso, essas células são capazes de expandir após estimulação
(349, 390).
Em nosso trabalho, observamos que o número de células T CD8+CD28-CD57+
aumentou acentuadamente após o transplante, tanto nos pacientes com DM1 como nos
pacientes com EM. A predominância de células T CD8+ observada nos primeiros meses após
o TACTH, em nosso e em vários outros estudos, pode ser em parte devida à expansão dessa
subpopulação de células T supressoras CD8+CD57+CD28- (201, 251, 360, 364, 399).
(201) mostraram que após o TACTH, células T CD8+ clonalmente expandidas têm um
fenótipo atípico de células de memória-efetora, apresentando marcadores e características de
células

senescentes,

terminalmente

diferenciadas

(CD28-CD57+CD95+).

Zhang

e

colaboradores mostraram que a expansão das células T CD8+CD28- pós-TACTH estava
intimamente relacionada à responsividade ao transplante, sendo que os pacientes não
responsivos foram aqueles que não tiveram expansão dessa subpopulação celular (339). Após
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transplante renal, pacientes com menores taxas de rejeição aguda foram aqueles que
apresentaram maior expansão de células T CD8+CD28- durante tratamento com Alemtuzumab
(399). Em todos esses trabalhos, o efeito terapêutico da expansão dessa subpopulação foi
atribuído à competição por espaço com as células T autorreativas ou patogênicas, fenômeno
denominado "atrição imunológica". A atrição imunológica limita a capacidade do indivíduo
de armazenar um grande número de células T de diferentes especificidades (400). Alguns
autores sugerem que grandes expansões oligoclonais de células T CD8+CD28- possam limitar
drasticamente o potencial de re-expansão de células T autorreativas residuais após o TACTH
(201, 251, 339).
Nossos resultados revelaram que os pacientes com DM1 e EM que apresentaram
melhor resposta clínica ao TACTH (grupo livres de insulina ≥ 3 anos para DM1 e grupo
respondedor para EM) foram os que apresentaram maior número dessas células T CD8+CD28supressoras após o transplante. Esses dados sugerem que essa subpopulação celular esteja
relacionada com remissão clínica duradoura pós-TACTH, possivelmente devido à sua
capacidade supressora e/ou pelo fenômeno de atrição imunológica que diminui o “espaço”
para a proliferação de células autorreativas patogênicas.
6.2.4. Reconstituição de linfócitos T reguladores
As células Tregs CD4+CD25highFOXP3+ são geradas pelo timo (326, 401), sendo
chamadas de Tregs naturais (nTregs) ou induzidas por TGF-β na periferia, sendo chamadas de
Tregs induzidas (iTregs) (402, 403).
Após IAD/TACTH observamos que os pacientes com DM1 não apresentaram
diminuição ou aumento dessa subpopulação, enquanto que os pacientes com EM mostraram
um aumento de Tregs circulantes após o transplante. Quando divididos de acordo com a
resposta clínica, somente os pacientes com DM1 livres de insulina ≥ 3 anos apresentaram
aumento do número de Tregs após o TCATH, em relação ao período pré-transplante. Essas
células Tregs, expandidas após o TACTH, podem ter sido: (A) produzidas de novo no
período de reativação tímica após o transplante (228, 298, 404); (B) geradas na periferia, onde
células T periféricas não-Treg podem adquirir a expressão de FOXP3 e se converter em
células Tregs após estimulação antigênica crônica ou em condições de linfopenia (405-407);
(C) coletadas no período de mobilização/aférese e reinfundidas juntamente com as CTHs no
período do transplante propriamente dito (408); (D) expandidas no ambiente linfopênico pósIAD/TACTH (409, 410); ou, ainda, (E) não depletadas pela IAD, por apresentarem maior
resistência (409).
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Winstead e colaboradores mostraram que as Tregs possuem a capacidade de inibir
seletivamente a LIP espontânea (mas não a LIP homeostática), controlando o
desenvolvimento de autoimunidade em ambientes de linfopenia aguda. Além disso,
elucidaram que as Tregs inibem a LIP nos tecidos linfóides por mecanismos independentes de
IL-10 e possuem capacidade de suprimir células autorreativas que tenham escapado para a
periferia (384).

Além disso, a presença de Tregs durante a LIP promove um repertório de

células T mais diverso, autotolerante e funcional impedindo portanto, o desenvolvimento de
autoimunidade durante a LIP (411).
Esses trabalhos corroboram nossos resultados, sugerindo que a expansão de Tregs
apresentada somente pelo grupo de pacientes com DM1 livre de insulina ≥ 3 anos possa ter
controlado a LIP espontânea de TEM CD4+ nos primeiros meses pós-transplante (observado
somente no grupo livre de insulina < 3 anos, o qual não apresentou aumento do número de
células Tregs). Em relação aos pacientes com EM, tanto o grupo respondedor quanto o nãorespondedor apresentaram aumento do número de Tregs circulantes após o transplante, as
quais podem ter impedido a LIP espontânea de células TEM CD4+ em ambos os grupos.
Embora as células T CD4+ totais não tenham recuperado os valores basais durante
todos os períodos avaliados após IAD/TACTH, nossos resultados sugerem uma expansão
homeostática preferencial de células Tregs CD4+CD25highFOXP3+, dentro da população de
células T CD4+ totais, durante a fase linfopênica da reconstituição imunológica.
Nossos resultados revelaram as células Tregs como um biomarcador de resposta
terapêutica nos pacientes com DM1 submetidos a IAD/TACTH, uma vez que houve aumento
do número absoluto dessas células somente no grupo livres de insulina ≥ 3 anos, em relação
ao período pré-transplante. Esses resultados confirmam nossa hipótese e corroboram dados da
literatura de que a expansão de células Tregs após o TACTH poderia controlar a
autoimunidade nos pacientes, promover o restabelecimento da tolerância imunológica e
consequentemente induzir uma remissão clínica prolongada da doença (228, 325, 339).
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CONCLUSÕES
•

Após a terapia de IAD/TACTH, todos os 21 pacientes avaliados alcançaram a
independência insulínica por períodos variáveis de tempo, 18 transitoriamente (85,7%)
e 3 (14,3%) continuamente após o transplante, apresentando um aumento significativo
dos níveis de peptídeo-C (relacionado à massa de células β pancreáticas) após o
transplante;

•

Após a terapia de IAD/TACTH, dentre os 37 pacientes com EM avaliados: 22
responderam ao tratamento (59,46%), apresentando diminuição ou estabilização dos
valores de EDSS na última avaliação pós-transplante e consequente melhora das
funções motoras e da qualidade de vida; 15 pacientes (40,54%) não responderam ao
tratamento, apresentaram aumento dos valores de EDSS na última avaliação póstransplante e consequente progressão da doença;

•

Em relação ao período pré-transplante, todos os grupos de pacientes com DM1 e EM
apresentaram: 1, diminuição do número absoluto de células T CD3+ praticamente em
todos os períodos pós-transplante avaliados, indicando um intensa linfopenia
decorrente da IAD; 2, aumento acentuado do número de linfócitos T CD8+ e a
diminuição dos linfócitos T CD4+, resultando na inversão da razão CD4:CD8 durante
todo o seguimento pós-transplante avaliado; 3, aumento significativo no primeiro ano
após o transplante das subpopulações de células T CD8+ de memória central e
memória efetora; 4, normalização dos números de linfócitos T CD4+ e CD8+ naïve
somente cinco anos após o transplante, enquanto o número de células T
CD4+CD45RA+CD31+ recém-emigrantes do timo manteve-se abaixo dos valores prétransplante durante todo o período avaliado, demonstrando que durante os seis anos de
seguimento após a IAD/TACTH predominaram mecanismos timo-independentes de
reconstituição imunológica; 5, normalização dos números de linfócitos B CD19+ entre
dois a três meses pós-transplante.

•

O grupo de pacientes com DM1 com melhor resposta clínica após o tratamento com
IAD/TACTH (DM1≥3anos) apresentou, em relação ao período pré-transplante:
número diminuído de células T CD3+ (linfopenia) em vários períodos pós-transplante,
número aumentado de células T CD8+CD28- supressoras no primeiro ano póstransplante principalmente, número diminuído de células T CD4+ de memória efetora
nos períodos 2 a 9 meses pós-transplante e número aumentado de células T
CD4+CD25hiFOXP3+ em alguns pós-transplante.
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O grupo de pacientes com EM com melhor resposta clínica após o tratamento com
IAD/TACTH (EM-R) apresentou, em relação ao período pré-transplante: número
diminuído de células T CD3+ (linfopenia) em vários períodos pós-transplante e
números aumentados de células T reguladoras CD4+CD25hiFOXP3+ e CD8+CD28supressoras nos primeiros três anos pós-transplante.

•

Em comparação com o grupo de pacientes com DM1 livres de insulina < 3 anos
(N=10), o grupo de pacientes com DM1 com melhor resposta clínica após o
tratamento com IAD/TACTH (livres de insulina ≥ 3 anos, N=11) apresentou: número
menor de células T CD4+ de memória efetora nos períodos 2 a 9 meses pós-transplante
e número maior de células CD4+CD45RA+CD31+ recém-emigrantes do timo no
período 60 meses pós-transplante;

•

Em comparação com o grupo de pacientes com EM não-respondedores (N=15), o
grupo com melhor resposta clínica após o tratamento com IAD/TACTH
(respondedores, N=22) apresentou: números maiores de células CD8+CD28- no
período 30 meses pós-transplante, maior expressão de FOXP3 em células T
CD4+CD25hi no período 36 meses pós-transplante, números menores de células T
CD4+ de memória central e efetora no período 42 meses pós-transplante, números
maiores de células T CD8+ totais e células T CD8+ de memória central e efetora no
período 2 meses pós-transplante;

•

Desse modo, esse estudo revelou que a resposta terapêutica dos pacientes com DM1 e
EM ao TACTH depende de uma linfopenia persistente, do aumento de células T
reguladoras e supressoras e diminuição de células T CD4+ de memória após o
transplante.
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Apêndice A – Exemplos de análises de imunofenotipagem de subpopulações celulares do
sangue periférico por citometria de fluxo.
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Figura A. 1. Análise imunofenotípica de subpopulações de células T e B do sangue periférico.
(A) Durante a aquisição das células, foi desenhada uma gate na população de linfócitos (R1), estabelecida com
base nos parâmetros de tamanho (FSC) por granulosidade (SSC). (B) Porcentagem (%) de marcação dos isotipos
controles. Foram feitos dot plots de FL1 versus FL2, em seguida foi desenhada uma gate R2 na população
duplo-positiva para análise de FL3 versus FL4. (C) Controle da gate (R1) para exclusão de monócitos da análise.
Porcentagem (%) de linfócitos T auxiliares CD3+CD4+ (D), linfócitos T citotóxicos CD3+CD8+ (E), linfócitos B
CD19+ (F), linfócitos T CD8+CD28- (G) e linfócito T recém-imigrados do timo CD3+CD4+CD45RA+CD31+ (H).
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A
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Figura A. 2. Análise imunofenotípica de subpopulações de células T naïve e de memória do sangue
periférico.
(A) Durante a aquisição das células, foi desenhada uma gate na população de linfócitos (R1), estabelecida com
base nos parâmetros de tamanho (FSC) por granulosidade (SSC). (B) Porcentagem (%) de marcação dos isotipos
controles. (C) Porcentagem (%) de marcação de isotipo controle da gate (R2) por histograma. As subpopulações
de células T CD4+ (D) ou CD8+ (F) foram selecionadas por uma gate R2 (FL4) ou R3 (FL3), e foram feitos dot
plots de FL1 versus FL2 para análise dos eventos da gate R2. Porcentagem (%) de células T naïve
CD4+CD27+CD45RO- (quadrante superior esquerdo), células T de memória central CD4+CD27+CD45RO+
(quadrante superior direito) e células T de memória efetora CD4+CD27-CD45RO+ (quadrante inferior direito)
(E), e das mesmas subpopulações de células T CD8+ em (G).
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A
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40,49

Figura A. 3. Análise imunofenotípica de células T reguladoras do sangue periférico.
(A) Durante a aquisição das células, foi desenhada uma gate na população de linfócitos (R1), estabelecida com
base nos parâmetros de tamanho (FSC) por granulosidade (SSC). (B) Porcentagem (%) de marcação dos isotipos
controles. (C) Porcentagem (%) de marcação de isotipo controle da gate (R2) por histograma. Foram feitos dot
plots de FL1 versus FL2, em seguida foi desenhada uma gate R2 na população duplo-positiva CD4+CD25high
(D). Porcentagem (%) de células T reguladoras CD4+CD25highFOXP3+ (E).
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Apêndice B – Reconstituição imunológica dos pacientes com DM1 submetidos ao
IAD/TACTH.
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Figura B. 1. Reconstituição de linfócitos totais, linfócitos T e linfócitos B em pacientes com DM1 após o
TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos totais (A), linfócitos T CD3+ (B) e linfócitos B CD19+ (C). As
extremidades das caixas indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras
de erro se estendem do menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o período prétransplante (Pré). As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo
controle (10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th
percentis.
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Figura B. 2. Reconstituição de linfócitos T auxiliares e citotóxicos em pacientes com DM1 após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T auxiliaries CD3+CD4+ (A) e linfócitos T citotóxicos CD3+CD8+
(B). (C) Razão dos valores absolutos de linfócitos T CD3+CD4+/CD3+CD8+. As extremidades das caixas
indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do
menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o período pré-transplante (Pré). As faixas
horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos
saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura B. 3. Reconstituição de linfócitos T naïve e de linfócitos recém-imigrados do timo em pacientes com
DM1 após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T naïve CD4+CD27+CD45RO- (A), linfócitos T naïve
CD8+CD27+CD45RO- (B) e de linfócitos T recém-imigrados do timo CD3+CD4+CD45RA+CD31+ (C). As
extremidades das caixas indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras
de erro se estendem do menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o período prétransplante (Pré). As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo
controle (10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th
percentis.
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Figura B. 4. Reconstituição de linfócitos T de memória central em pacientes com DM1 após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T de memória central CD4+CD27+CD45RO+ (A) e
CD8+CD27+CD45RO+ (B). As extremidades das caixas indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das
caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período
assinalado (mês) e o período pré-transplante (Pré). As faixas horizontais sombreadas representam valores de
referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas
pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura B. 5. Reconstituição de linfócitos T de memória efetora em pacientes com DM1 após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T de memória efetora CD4+CD27-CD45RO+ (A) e CD8+CD27CD45RO+ (B). As extremidades das caixas indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam
a média e as barras de erro se estendem do menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o
período pré-transplante (Pré). As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o
grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o
75th percentis.
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Células CD8+CD28- / µL

1500

*
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0
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A"

B"

Células CD4+CD25hiFOXP3+ / µL

Figura B. 6. Reconstituição de linfócitos T supressores em pacientes com DM1 após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T supressores CD8+CD28-. As extremidades das caixas indicam o
25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do menor ao
maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o período pré-transplante (Pré). As faixas horizontais
sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade
< 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.

100
80
60
40
20
0

Pré 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Meses pós-TACTH

Figura B. 7. Reconstituição de linfócitos T reguladores em pacientes com DM1 após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T reguladores CD4+CD25hiFOXP3+. As extremidades das caixas
indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do
menor ao maior valor. As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo
controle (10 indivíduos saudáveis com idade < 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th
percentis.
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Apêndice C – Reconstituição imunológica dos pacientes com EM submetidos ao
IAD/TACTH.
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Figura C. 1. Reconstituição de linfócitos totais, linfócitos T e linfócitos B em pacientes com EM após o
TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos totais (A), linfócitos T CD3+ (B) e linfócitos B CD19+ (C). As
extremidades das caixas indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras
de erro se estendem do menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o período prétransplante (Pré). As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo
controle (10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th
percentis.
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Figura C. 2. Reconstituição de linfócitos T auxiliares e citotóxicos em pacientes com EM após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T auxiliaries CD3+CD4+ (A) e linfócitos T citotóxicos CD3+CD8+
(B). (C) Razão dos valores absolutos de linfócitos T CD3+CD4+/CD3+CD8+. As extremidades das caixas
indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do
menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o período pré-transplante (Pré). As faixas
horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos
saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura C. 3. Reconstituição de linfócitos T naïve e de linfócitos recém-imigrados do timo em pacientes com
EM após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T naïve CD4+CD27+CD45RO- (A), linfócitos T naïve
CD8+CD27+CD45RO- (B) e de linfócitos T recém-imigrados do timo CD3+CD4+CD45RA+CD31+ (C). As
extremidades das caixas indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras
de erro se estendem do menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o período prétransplante (Pré). As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo
controle (10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th
percentis.
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Figura C. 4. Reconstituição de linfócitos T de memória central em pacientes com EM após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T de memória central CD4+CD27+CD45RO+ (A) e
CD8+CD27+CD45RO+ (B). As extremidades da caixa indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das
caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período
assinalado (mês) e o período pré-transplante (Pré). As faixas horizontais sombreadas representam valores de
referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas
pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura C. 5. Reconstituição de linfócitos T de memória efetora em pacientes com EM após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T de memória efetora CD4+CD27-CD45RO+ (A) e CD8+CD27CD45RO+ (B). As extremidades das caixas indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam
a média e as barras de erro se estendem do menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o
período pré-transplante (Pré). As faixas horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o
grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o
75th percentis.
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Células CD4+CD25hiFOXP3+ / µL

Figura C. 6. Reconstituição de linfócitos T supressores em pacientes com EM após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T supressores CD8+CD28-. As extremidades das caixas indicam o
25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do menor ao
maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o período pré-transplante (Pré). As faixas horizontais
sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos saudáveis com idade
> 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Figura C. 7. Reconstituição de linfócitos T reguladores em pacientes com EM após o TACTH.
Valores absolutos (linfócitos/µL) de linfócitos T reguladores CD4+CD25hiFOXP3+. As extremidades das caixas
indicam o 25th e 75th percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do
menor ao maior valor. *: p<0,05 entre o período assinalado (mês) e o período pré-transplante (Pré). As faixas
horizontais sombreadas representam valores de referência obtidos para o grupo controle (10 indivíduos
saudáveis com idade > 30 anos), onde as linhas pontilhadas indicam o 25th e o 75th percentis.
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Anexo A - EDSS (Expanded Disability Status Score) (142).
Valor
EDSS

Sintomas

0

Normal

1

Sem incapacidade, mas com alterações neurológicas em 1 sistema

1,5

Sem incapacidade, mas com alterações neurológicas em 2 sistemas

2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5

Incapacidade motora discreta
Incapacidade discreta
Incapacidade moderada
Deambulação plena com incapacidade moderada
Deambulação plena de até 500m
Deambulação plena até 300m, com alguma limitação e mínima assistência
Deambulação plena até 200m, com alguma limitação e moderada assistência
Deambulação plena até 100m, com limitações importantes

6

Assistência constante, intermitente ou com auxílio de bengala, muleta ou suporte

6,5

Não anda, restrito a cadeira de rodas, transferência para cama e outros sem auxílio

7

Não anda, restrito a cadeira de rodas, transferência para cama e outros com auxílio

7,5

Restrito ao leito; às vezes consegue transferir-se sem auxílio para a cadeira de rodas

8
8,5

Restrito ao leito
Restrito ao leito, necessita de ajuda; comunica-se e alimenta-se sozinho

9

Estrito ao leito, necessita de ajuda; não consegue se alimentar ou comunicar

10

Morte devida à esclerose múltipla
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Anexo B - Peptídeo C dos pacientes com DM-1 antes e diversos períodos após o TACTH
(202).

Paciente

ALSR
WLS
MGB
RLFS
CPS
TAS
RAOA
PMR
CTO
VTR
ISJ
RRS
JFA
LTF
FCC
HFG
TDP
GBA
TFK
MSGS
Média (DP)

Peptídeo C*
AUC ng/mL (por 2 horas)
PréTACTH
80,21
477,19
79,76
10,88
496,68
85,65
32,63
77,49
29,91
216,16
51,66
130,06
134,59
29,46
429,61
173,56
163,59
448,19
405,59
355,29
195,4
(171,2)

D+180

D+360

D+720

D+1080

D+1440

D+1800

150,45
775,83
136,40
172,20
658,00
285,95
244,26
157,25
158,16
252,42
63,44
818,43
201,66
666,16
972,51
648,94
611,78
520,24
198,49
404,8
(284,3)

258,31
635,80
83,38
211,18
340,33
460,42
520,69
462,23
422,36
422,81
107,40
856,95
639,88
572,36
578,25
318,13
130,51
532,93
528,85
277,79
418
(201,8)

383,86
382,48
452,27
496,22
909,52
181,27
541,99
467,22
73,87
1481,42
701,06
1188,22
608,16
719,92
746,37
127,34
196,22
112,39
542,7
(378,1)

614,95
165,41
233,84
382,93

454,08
141,84
219,79
246,10
420,54
516,16
182,63
292,75
208,46
135,95
632,63
829,76
728,70
250,60
825,23
426,43
87,01
103,32
124,62
359,3
(245,6)

462,69
189,88
308,61
249,70
205,29
457,25
518,43
241,99
530,21
330,81
645,77
353,02
244,71
585,04
259,67
372,2
(148,8)

790,79
410,12
470,39
653,47
812,54
648,49
444,56
721,90
676,59
157,70
91,09
484,9
(240,7)

* A quantificação dos níveis séricos do peptídeo-C foi realizada utilizando o "Human C-Peptide
radioimmunoassay kit" (Millipore, MA, USA). AUC: área sob a curva. TACTH: transplante autólogo de
células-tronco hematopoéticas

