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RESUMO

Dias-Borges AO. Análise de populações leucocitárias em doadores de plaquetas e em Câmara
de Leucorredução. [dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014.
A doação de plaquetas por aférese é um procedimento automatizado que permite a
obtenção deste hemocomponente em grande quantidade e com alto grau de pureza; deste
processo obtém-se um subproduto chamado Câmara de Leucorredução (CLR) que é
descartado ao final da doação. São permitidas até 24 doações/ano; porém as possíveis
consequências de doações frequentes para esses doadores são pouco investigadas. Assim,
foram identificados e quantificados os leucócitos de doadores de plaquetas frequentes e de
1ª vez. Também foi avaliada a viabilidade do uso das células mononucleares da CLR para
pesquisas. Observou-se mais células na CLR que no sangue e que a frequência das
populações estudadas foi similar em ambas às amostras. O estado de ativação e a
capacidade funcional (proliferação e produção de citocinas) foram similares entre CLR e
sangue, assim como a taxa de apoptose espontânea. Entre doadores frequentes e de
primeira vez não houve diferença no número de leucócitos, sugerindo que doações
recorrentes não alteraram as populações leucocitárias.
Palavras-chave: Câmara de Leucorredução (CLR). Leucócitos. Doadores de plaquetas.
Aférese. Células mononucleares. Ativação de linfócitos. Imunofenotipagem de leucócitos.
Citometria de fluxo.

ABSTRACT

Dias-Borges AO. Analysis of leukocyte populations in platelet donor and in Leukoretuction
System Chamber. Dissertation (Master Immunology). São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014.
Plateletpheresis is an automatized procedure to obtain high purity platelet for transfusions.
From this procedure it’s possible to obtain a byproduct: The Leukoreduction System
Chamber (LRSC), which is discarded at the end of donation process. This type of donation
allows 24 donation/year, but the consequences of frequent donations are poorly
investigated. Therefore, we identified and quantified leukocytes of frequent and first time
platelet donor. Also, was evaluated the viability, for research, of mononuclear cells recovery
from LRSC. The total number of mononuclear cells was higher in LRSC than in peripheral
blood samples, but the frequencies were similar in both the samples. Activation state and
functional capacity (measured by cell proliferation and cytokine production) were similar in
both, blood and LRSC mononuclear cells, as well as spontaneous apoptosis. Among frequent
(6 or more donations in 1 year) and first time donor, there was no difference in the
leukocyte total number, suggesting that frequent donation do not modify these cells.
Keywords: Leukoreduction system chamber (LRSC). Platelet donation. Apheresis. Peripheral
blood mononuclear cells (PBMC). Leukocytes. Lymphocyte Activation. Leukocyte
phenotiping; Flow Cytometry.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Sangue e o Sistema Imunológico

O sangue é um tecido fluído circulante, composto por diferentes células: glóbulos
brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, que se encontram suspensos no plasma, a parte
líquida do sangue. Este tecido possui um papel fundamental na homeostasia corpórea, pois
é por meio dele que os nutrientes chegam aos órgãos e tecidos através de um complexo
sistema de artérias, veias e capilares. Além de nutrientes, o sangue é responsável por
transportar hormônios, eletrólitos, resíduos do metabolismo celular, água e gases (oxigênio
e dióxido de carbono).
O plasma corresponde a aproximadamente 55% do sangue sendo composto
basicamente por água, proteínas, lipídios, glicose e sais. A porção celular, ou hematócrito,
corresponde a 45% do sangue total, sendo composta pelas células vermelhas, que
compreendem a maior parte, plaquetas (ou trombócitos) e os glóbulos brancos (ou
leucócitos). Também é através do sangue que as células do sistema imune circulam por
todos tecidos, incluindo os tecidos linfoides secundários, realizando vigilância e/ou
reconhecendo situações de perigo.
O sistema imune é composto por um complexo conjunto de tecidos e células que
juntos fornecem proteção contra diversos agentes que podem causar lesões ou doenças.
Esses agentes podem ser substâncias químicas, microrganismos, toxinas ou mesmo reagir
contra moléculas do próprio indivíduo, provocando as chamadas doenças autoimunes.
Assim, o sistema imune visa prevenir o aparecimento de lesões e doenças, mas também a
resolução das mesmas após seu estabelecimento. Dessa forma, a principal função do
sistema imune é manter o sistema em homeostasia através da prevenção e eliminação de
ameaças.
De maneira geral, o sistema imune é divido em imunidade inata e imunidade
adaptativa, sendo que cada uma dessas possui células e características de reconhecimento
distintas. No entanto, não trabalham de forma isolada, sendo que a interação entre os
componentes de ambas é fundamental para eliminação de ameaças.
A imunidade inata é a primeira linha de defesa frente a um patógeno e é composta
por barreiras físicas (ex: pele, cílios), químicas (ex: enzimas, lágrimas, saliva) e biológicas
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(células), que tem por objetivo, em um primeiro momento, impedir o estabelecimento de
enfermidades. As células que compõem a imunidade inata podem ser residentes nos
tecidos, como os macrófagos e células dendríticas, ou estarem presentes na circulação,
como monócitos, neutrófilos, células Natural Killer (células NK) e granulócitos de maneira
geral (1, 2). No entanto, a imunidade inata também possui componentes proteicos, como as
proteínas do complemento, citocinas e quimiocinas, que são importantes no recrutamento
de células para o sítio inflamatório e na interação com a imunidade adaptativa. Essa
interação é de extrema importância para o desenvolvimento da resposta imune.
Em condições infecciosas, as células da imunidade inata são ativadas e se diferenciam
em células efetoras a fim de eliminar a ameaça, provocando um processo inflamatório.
Durante o processo inflamatório, os fagócitos (macrófagos e células dendríticas), capturam o
patógeno a fim de eliminá-lo, ao mesmo tempo em que secretam citocinas e quimiocinas no
sítio inflamatório recrutando células da circulação para atuar na eliminação no patógeno e
potencializando a ação efetora das células ali presente (2). Quando essa primeira linha de
defesa não é capaz de eliminar o patógeno, a imunidade adaptativa passa a atuar. Através
da expressão de moléculas co-estimulatórias, produção de citocinas e apresentação de
antígenos, a imunidade inata molda o padrão de resposta da imunidade adaptativa (3).
Os monócitos, componentes da imunidade inata, são células mononucleares
originadas na medula óssea a partir de um precursor mieloide e correspondem a 10% dos
leucócitos circulantes (4). São células presentes basicamente na circulação, mas também
podem estar presentes no baço e pulmão, sendo recrutadas conforme a necessidade.
Juntamente com os macrófagos e as células dendríticas, os monócitos pertencem ao sistema
fagocitário mononuclear, e são extremamente importantes na manutenção da homeostasia,
eliminando células apoptóticas, e também na resposta imune, atuando na resolução da
inflamação (4-6).
Esse grupo celular pode ser diferenciado fenotipicamente e funcionalmente em dois
subtipos: CD14+ e CD14lowCD16+ (5). As células CD14+ são consideradas os monócitos
clássicos, que migram para os tecidos frente a um estímulo inflamatório, e podem se
diferenciar em macrófagos ou em células dendríticas sendo que o padrão de migração e
diferenciação depende do microambiente inflamatório. Já as células CD14lowCD16+ atuam na
reparação tecidual (4, 5, 7). O CD14 em associação com receptor do tipo Toll 4 (TLR 4, do
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inglês Toll Like Receptor) auxilia no reconhecimento de lipopolissacarídeo (LPS),
desencadeando a resposta imune inflamatória.
As células NK e NK-T se originam a partir de progenitores linfoides, assim como os
linfócitos T e B, mas diferem destes, pois estes fazem parte da imunidade adaptativa
enquanto aqueles compõem a imunidade inata e responde prontamente a entrada de
patógenos. Correspondem a um conjunto de células efetoras que, além do potencial de
ativamente matar os patógenos, respondem a diversos sinais produzindo citocinas que
auxiliam na interação dos diferentes tipos celulares do sistema imune. Estão presentes no
sangue e correspondem de 8 a 20% dos glóbulos brancos (8).
A identificação das células NK é possível através da ausência de CD3, que é
característica dos linfócitos T, e da presença do CD56 (9). Outros marcadores também
podem ser utilizados na caracterização das células NK maduras, como a ausência de TCR
(receptor de linfócitos T), presença ou ausência de CD16 (receptor FcᵧRIII), caracterizando
diferentes estágios de maturação; e a baixa expressão de CD2 (CD2dim) (10). As células NK
ainda podem ser diferenciadas de acordo com seu estágio de desenvolvimento,
apresentando um perfil imaturo (CD3-CD56bright) ou um perfil maduro (CD3-CD56dim) (9).
Essas células expressam receptores de membrana que são capazes de reconhecer proteínas
próprias e não próprias. A ativação dessas células se dá pelo reconhecimento de proteínas
não próprias, mas também pela ausência de proteínas próprias, nas células do indivíduo
(11), essas proteínas compõem o Complexo Principal de Histocompatibilidade classe I - MHC
I, que ativam receptores inibitórios presentes nas células NK. Essas células possuem como
principal função a lise de células infectadas por vírus e/ou células tumorais (10). Além disso,
podem possuir papel terapêutico importante na permanência ou rejeição de enxertos
(revisado em (12)).
A chamada imunidade adaptativa entra em ação quando a imunidade inata não
consegue deter a infecção. Esse tipo de resposta mais direcionada e específica contra o
agente agressor é uma característica da resposta adaptativa e a diferencia da resposta
imune inata. Essa especificidade se deve aos receptores presentes nos linfócitos, que são a
população celular chave da resposta imune adaptativa. Outra característica importante da
reposta adaptativa está na capacidade de desenvolver memória frente a um antígeno após
um encontro com o mesmo. As células da imunidade adaptativa podem ser encontradas

I n t r o d u ç ã o | 28

circulantes no sangue e no sistema linfático, como também nos órgãos linfoides secundários,
como baço e linfonodos (2).
A resposta imune resultante da ativação do TCR pode ter uma característica de
tolerância, ou seguir um dos dois padrões clássicos de resposta: a resposta do tipo Th1 ou do
tipo Th2. Esses padrões de resposta dependem do microambiente em que se deu a ativação
do linfócito T e também do fator ativador do TCR. De maneira geral, infecções causadas por
helmintos ativam o padrão de resposta Th2, enquanto que infeções causadas por bactérias e
vírus, ativam o padrão de resposta Th1 (11).
Após a ativação provocada por antígenos, os linfócitos T passam por um processo de
expansão, denominado expansão clonal, com o objetivo de eliminar o patógeno. Após a
resolução da doença a maioria das células efetoras morre, mas uma pequena fração delas
sobrevive, constituindo uma população celular de memória (13). O pool de células virgem
(do inglês naïve) e células de memória é controlado por mecanismos homeostáticos. Entre
os sinais responsáveis pela sobrevivência dos linfócitos T naïve estão: a sinalização via seu
receptor (TCR), proveniente da interação com MHC apresentando peptídeos próprios, e a
sinalização de citocinas como IL-15 e IL-7, em menor escala. A sobrevivência dos linfócitos T
de memória por sua vez, parece ser menos dependentes da interação com MHC e mais
dependente das citocinas IL-15 e IL-7 que controlam a proliferação e a sobrevivência,
respectivamente, além de serem importantes na proliferação homeostática e na
sobrevivência dos linfócitos T CD4+ e CD8+ (13, 14).
Os linfócitos T podem ser subdivididos em dois tipos principais, de acordo com a sua
função: os linfócitos T auxiliares (T CD4+) e os linfócitos T citotóxicos (T CD8+). Enquanto o
primeiro tem por função regular a resposta imune, o último tem por objetivo destruir células
infectadas por patógenos intracelulares e células anormais, como células tumorais. Para
identificá-los imunofenotipicamente, utilizam-se anticorpos monoclonais para proteínas de
superfície de membrana. Para identificar os linfócitos T é comum a utilização do anticorpo
monoclonal anti-CD3 e, para diferenciar os subtipos de linfócitos T, são utilizados os
anticorpos monoclonais anti-CD4 e anti-CD8 para linfócitos T auxiliares e citotóxicos,
respectivamente.
Os linfócitos B correspondem a aproximadamente 15% dos leucócitos presentes no
sangue (15). São células da imunidade adaptativa, que, assim como os linfócitos T,
promovem proteção específica e de longa duração frente aos mais diversos antígenos. São
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células capazes de reconhecer tanto antígenos solúveis, como antígenos apresentados pelas
Células Apresentadoras de Antígenos (APCs), como as células dendríticas e os macrófagos
(16), esse reconhecimento se dá através do receptor da célula B (BCR) e leva à ativação da
célula. Uma vez ativada, a células B passa por um processo de proliferação e diferenciação,
tendo a capacidade de se diferenciar em plasmócitos ou em células B de memória. Além de
produtoras de anticorpos, as células B também atuam como APCs e secretam citocinas,
influenciando assim a resposta imune. Uma vez que também atuam como uma APC, embora
não sejam apresentadoras profissionais, elas possuem a capacidade de ativar os linfócitos T
desencadeando assim uma resposta frente a um antígeno ou até mesmo um antígeno
próprio (17).
Esse grupo celular pode ser subdivido em dois tipos, os linfócitos B1, que estão
presentes nas mucosas e nas cavidades peritoneais, e respondem prontamente a entrada de
antígenos produzindo anticorpos, auxiliando assim na imunidade inata; e os linfócitos B2,
que atuam na imunidade adaptativa respondendo de forma tardia a entrada do antígeno, se
diferenciando em plasmócitos de vida longa ou em células B de memória. Os linfócitos B2
são os linfócitos B tradicionais, cuja origem se dá de precursores presente na medula óssea
(18) sendo identificado imunofenotipicamente pela presença do co-receptor CD19.
Linfócitos T e B de maneira geral podem ser caracterizados como células naïve,
efetoras ou de memória. As células T naïve correspondem àquelas células que ainda não
entraram em contato com antígeno. As células T efetoras estão presentes devido a estímulo
antigênico originado de diferentes maneiras, enquanto que as células T de memória estão
presentes mesmo na ausência do estímulo antigênico, sendo capazes de se expandir
rapidamente quando estimuladas (19). A caracterização do perfil de ativação e diferenciação
é importante na validação de uma nova fonte de leucócitos, por isso é importante a
comparação de amostras provenientes das CLR em comparação com as do sangue.
Uma das maneiras de analisar o perfil de diferenciação dos linfócitos T é através da
expressão das isoformas do receptor de membrana CD45. O CD45 é uma tirosina fosfatase
expressa em todos os leucócitos. Esses receptores de tirosina fosfatase desempenham
importante papel na sinalização via os receptores de células T (TCR) e B (BCR), no entanto,
sua função é mais bem estudada nos linfócitos T (20). As diferentes isoformas dessa proteína
(CD45R) permite a diferenciação dos estágios de desenvolvimento dos linfócitos T. Após
ativação, ocorre uma mudança no padrão de isoformas expressos na superfície do linfócito
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T. A isoforma com alto peso molecular (CD45RA) é gradualmente perdida e substituída por
uma isoforma de baixo peso molecular (CD45RO) (21). As células CD45RA+ são consideradas
como células naïve por serem menos responsivas a antígenos, ao contrário das células
CD45RO+, que respondem rapidamente ao segundo encontro com o antígeno, sendo então
consideradas como células de memória (22).
As células T periféricas expressam ou CD45RA ou CD45RO, sendo que uma porção
significante dessas células expressa ambas as proteínas (21). Estudos mostram que a
presença de células expressando ambos marcadores se deve ao fato de células CD45RACD45RO+ ganharem novamente a expressão de CD45RA (21, 23). As células T CD45RA+
migram quase que exclusivamente pelos tecidos linfoides, enquanto que as T CD45RO +
migram pelo corpo e superfícies epiteliais. A razão para isso é que as células naïve tem baixa
probabilidade de encontrar seu antígeno específico, que são levados para os linfonodos
pelas células dendríticas. Em contraste, as células de memória e efetoras migram para os
tecidos periféricos, se tornando mais vulneráveis ao encontro com antígenos. O problema é
que tanto células efetoras como as células de memória expressam CD45RO, sendo difícil
fazer a distinção entre as duas (24, 25). A expressão do receptor de quimiocina CCR7, junto
com a expressão do CD45RO poderia auxiliar nessa distinção. Segundo Sallusto e
colaboradores (1999) (25), as células CD45RO+CCR7- apresentam um perfil efetor,
caracterizado pela rápida produção de citocinas, com IFN-, IL-4 e IL-5. Já as células
CD45RO+CCR7+ apresentam ausência de características de células efetoras (24).
Embora diferentes autores usem a combinação de diversos marcadores para
caracterização do perfil de ativação dos linfócitos T (se naïve, efetora ou de memória), como
CD27 e CD45RA (26), CCR7 e CD45RA (25), CD27 e CD28 (27), o uso das isoformas (CD45RA e
CD45RO) do marcador leucocitário CD45 é muito utilizada. Esses receptores de tirosina
fosfatase estão envolvidos no processo de ativação dos linfócitos T (19). Esses estudos
propõem diferentes estágios de ativação das células T, no entanto, abordamos apenas as
definições clássicas de uma população naïve, intermediária (efetoras) e de memória,
baseada nesse marcador.
Juntas, essas células compõem a defesa do organismo. Qualquer alteração em um
desses componentes, seja por excesso ou por falta dessas células, pode comprometer as
funções do sistema imune e provocar uma série de malignidades ao indivíduo. Os principais
grupos caracterizados nesse trabalho são os linfócitos T, linfócitos B, monócitos e células NK.
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Apesar do sistema imune e seus componentes terem como função primordial a
manutenção da homeostasia e a eliminação de patógenos, muitas vezes a atuação desse
sistema pode ser danoso ao indivíduo. Em determinadas condições, como, por exemplo no
câncer, células que deveriam atuar na eliminação dos tumores, como os macrófagos,
acabam por serem moldadas pelo microambiente tumoral e atuam promovendo a
permanência do mesmo seja através de um ambiente imunossupressor ou através da
promoção de angiogênese (28). Dessa forma, é importante uma fonte segura e abundante
de células que permita o estudo dos parâmetros envolvidos na resposta imune, seja nos
mecanismos de ação, na resposta exacerbada, vias de sinalização entre outros.

1.2 Hematopoese e Células-tronco Hematopoéticas

As células-tronco hematopoéticas (CTH) tem por função primordial a produção de
células sanguíneas durante todo período de vida. A esse processo, dá-se o nome de
hematopoese. As CTH são capazes de manter a produção de células sanguíneas através de
um balanço entre o processo de autorrenovação e de diferenciação (29). Nas primeiras
semanas de gestação, a hematopoese ocorre no saco vitelino e a partir do sexto mês, passa
a ocorrer no fígado e baço, que continuam a produzir células sanguíneas até mais ou menos
duas semanas após o nascimento. No sexto ou sétimo mês de vida fetal é que a medula
óssea passa a produzir células sanguíneas e permanece nessa função durante toda a vida
adulta. Além da medula óssea, há tecidos linfoides (presentes no baço, timo, amígdalas,
gânglios linfáticos, e placas de Peyer) que contribuem para formação de células do sangue
(30, 31).
A hematopoese ocorre a partir de células-tronco pluripotentes, capazes de originar
diversos tipos celulares e com alto poder de autorrenovação e proliferação. A célula-tronco
hematopoética (CTH) é um tipo de célula-tronco com capacidade de diferenciação para os
diversos tipos de células do sangue. Esta célula está presente no estroma da medula óssea,
que fornece um microambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento celular e
fatores de crescimento e de diferenciação celular que são necessários para a sobrevivência
da CTH. A interação de todos esses fatores com a CTH leva à produção de células
progenitoras para duas linhagens principais: a linhagem mieloide, que dá origem aos

I n t r o d u ç ã o | 32

granulócitos, eritrócitos, monócitos e plaquetas; e a linhagem linfoide, que dá origem aos
linfócitos e células NK (32).
De modo geral as células sanguíneas maduras possuem vida curta, assim as CTH
precisam tanto se autorrenovar quanto se diferenciar nos progenitores da linhagem
sanguínea constantemente, a fim de manter as quantidades necessárias de células
circulantes no sangue. As CTH são mais comumente encontradas na medula óssea (1 a 3%),
entretanto podem ser encontradas em menor concentração no sangue (cerca de 0,1%) (32).
O potencial de reconstituir as diferentes linhagens sanguíneas faz da CTH uma ferramenta
importante na terapia celular, sendo de extrema importância o desenvolvimento de técnicas
para a identificação e isolamento dessas células. O fato dessa população não ser facilmente
encontrada é uma barreira no desenvolvimento de terapias celulares envolvendo CTH (33).
Durante o processo de hematopoese e diferenciação, as células sanguíneas
expressam e deixam de expressar diversas proteínas de superfície, que servem como
marcadores de acordo com o estágio de diferenciação. A proteína de membrana CD34, que
auxilia na adesão das células ao estroma medular, foi um dos primeiros marcadores
utilizados da identificação de CTH e ainda hoje é o mais utilizado na identificação das
mesmas. A presença dessa glicoproteína, juntamente com a ausência de marcadores
linhagem-específicas como marcadores de monócitos (CD14), linfócitos (CD3 e CD19) e NK
(CD56), pode ser utilizada para auxiliar na identificação de células imaturas, diferenciando-as
de células maduras. Entretanto, outras células como células endoteliais e fibroblastos
também expressam CD34 em sua superfície (32), assim, para caracterização das células de
CD34+ de origem hematopoética, também se deve levar em conta a baixa expressão do
marcador leucocitário CD45.
Visto que a concentração de células CD34+ no sangue é muito baixa, uma forma de
enriquecer a porção CD34+ no sangue para utilização em terapia celular é através do
tratamento dos doadores com fatores quimiotáticos para essas células (como o fator de
formação de colônias granulocíticas (G-CSF) ou o fator estimulante de colônias granulocíticomacrofágicas (GM-CSF)) (30, 31, 34). Entretanto, a administração desses fatores pode
acarretar efeitos adversos nesses indivíduos. Dessa forma, mostra-se necessária uma fonte
alternativa de obtenção dessas células para uso em terapias celulares e em pesquisa.
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1.3 Doação de sangue e hemocomponentes

A doação de sangue é uma ação voluntária e altruísta, sendo a única forma de
obtenção de hemocomponentes para o paciente que precisa receber transfusão. Estima-se
que, só no ano de 2011, houve aproximadamente 90 milhões de doações de sangue pelo
mundo (35).
A doação de sangue é considerada segura, no entanto, como qualquer procedimento
médico, não está isenta do risco de efeitos adversos tanto no doador como no receptor do
sangue. Para prevenir a ocorrência destes efeitos adversos no doador, o mesmo deve estar
dentro dos requisitos pré-estabelecidos para realizar a doação. A fim de evitar efeitos
adversos para o receptor do sangue, o material doado passa por uma série de exames
laboratoriais, como exames para verificação do vírus da hepatite B e C, HIV, sífilis, entre
outros. Somente após o resultado dos exames o sangue é liberado para uso (36, 37).
A Portaria 1353, aprovada em 2013 pelo Ministério da Saúde, regulamenta e define
os critérios de seleção para doação de sangue: ter idade entre 16 e 69 anos, (menores de 18
anos podem ser aceitos com autorização expressa do responsável legal); peso acima de 50
kg; estar em boas condições de saúde; ter dormido pelos menos 6 horas nas últimas 24
horas; estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas horas anteriores à doação.
Ainda segundo esta portaria, algumas situações determinam a inaptidão temporária para
doação de sangue, tais como: infecções virais ou bacterianas ativas ou recentes; gravidez;
parto recente (90 dias se parto normal e 180 dias se cesariana); cirurgias recentes; tatuagem
há menos de 12 meses; situações de risco acrescido de exposição a agentes infecciosos
transmissíveis pelo sangue há menos de 12 meses. Algumas condições, no entanto,
determinam a inaptidão definitiva para doação de sangue: histórico de hepatite viral após os
11 anos de idade; histórico ou resultado laboratorial reagente para agentes infecciosos
transmissíveis pelo sangue (vírus das hepatites B e C; vírus HIV; vírus HTLV I/II; doença de
Chagas; sífilis); uso de drogas ilícitas injetáveis; histórico de câncer ou outros tumores;
doenças cardíacas, pulmonares, imunológicas, etc. Além disso, existem parâmetros definidos
de pressão arterial, frequência cardíaca, nível de hemoglobina e temperatura para que seja
permitida a doação de sangue.
A fim de preservar a saúde do doador, em uma doação de sangue convencional, o
intervalo mínimo recomendado entre cada doação é de 02 meses para homens e 03 meses
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para mulheres, e são permitidas no máximo 04 e 03 doações/ano, respectivamente, que é o
tempo necessário para reposição do estoque de ferro. Além disso, o volume coletado numa
doação convencional de sangue pode variar entre 400 e 500 mL, considerando-se como
coleta máxima de 8 mL/kg de peso no sexo feminino e 9 mL/kg de peso no sexo masculino. O
sangue é coletado em bolsas plásticas específicas que contém solução anticoagulante,
usualmente o citrato de sódio. Em seguida, é comum o fracionamento do sangue total, a
partir do qual são gerados concentrados de hemácias, plaquetas, plasma fresco congelado e
crioprecipitado (31, 38).
O avanço no tratamento de doenças oncológicas e surgimento de procedimentos
cirúrgicos cada vez mais complexos têm contribuído para o aumento da demanda
transfusional, o que traz ao banco de sangue o desafio de manter estoque suficiente de
hemocomponentes para atender esta demanda. A transfusão de plaquetas, por exemplo, é
frequente no manejo terapêutico de pacientes oncológicos submetidos a tratamento químio
ou radioterápico, e pacientes submetidos a transplante de órgãos, principalmente de
medula óssea. A obtenção de quantidade suficiente de plaquetas para transfusão de uma
dose adequada num paciente adulto requer, em geral, 05 a 06 doações convencionais de
sangue. Um método que permite a obtenção de quantidade adequada de plaquetas de um
único doador e que vem sendo cada vez mais utilizado é a doação por aférese (38, 39). Este
tipo de doação é importante, pois diminui a exposição do paciente a vários tipos de antígeno
leucocitário humano (HLA), uma vez que é possível obter grandes quantidades do
componente a partir de um mesmo doador (40).

1.4 Aférese

O termo aférese ou hemaférese refere-se à retirada do sangue total de um paciente
ou doador, seguida da sua separação nos vários componentes através de filtração ou
centrifugação, retenção do plasma (plasmaférese) ou de um componente celular específicos
do sangue (citaférese) (41), como a retiradas dos eritrócitos (eritrocitaférese), dos leucócitos
(leucoaférese) ou das plaquetas (trombo ou plaquetaferese).
Os procedimentos de aférese podem ter objetivos terapêuticos, ou transfusionais. A
aférese terapêutica tem sido empregada no tratamento de várias patologias com o objetivo
de remover um elemento patogênico ou uma substância fisiológica presente em
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concentrações indesejáveis na circulação (42). A aférese transfusional, por sua vez, visa à
obtenção de um ou mais hemocomponentes a partir de um doador único, a fim de
transfundir o componente sanguíneo no paciente.
O princípio desta metodologia utiliza as diferentes características dos componentes
sanguíneos em relação ao seu tamanho, peso e densidade para a separação e coleta
seletiva.
A separação dos componentes sanguíneos em relação as suas características físicas
(peso, tamanho e densidade) resulta na formação de uma fina interface leucoplaquetária,
onde estão contidas as células do sangue. Nesta camada, as células também estão dispostas
de acordo com a sua densidade e a separação de cada grupo celular é muito tênue. Os
granulócitos estão na base dessa interface, seguida pelos monócitos, linfócitos e plaquetas.
Dessa forma, os componentes sanguíneos ficam dispostos da seguinte maneira: as células
vermelhas ficam na porção inferior, acima dela está a interface leucoplaquetária e acima
desta interface está o plasma.
A coleta do concentrado de plaquetas por aférese é feita desde os anos 1960, com
equipamentos manuais e a coleta automatizada começou a ocorrer por volta de 1975 (43).
Nos anos 80 e 90 houve um rápido aumento na prática de transfusão de plaquetas e em
1994, pela primeira vez, o concentrado de plaquetas obtido por aférese correspondeu a 50%
das doações sanguíneas (44).
Nos equipamentos mais antigos utilizados na doação por aférese, as plaquetas
obtidas possuíam contaminação de leucócitos, o que leva à ocorrência de reações adversas
como reação febril não hemolítica, além do risco de transmissão de citomegalovírus em
pacientes imunodeprimidos e suscetíveis. Desta forma, a prevenção destas complicações
requer a leucorredução do hemocomponente, ou seja, remoção seletiva dos leucócitos do
concentrado de plaquetas durante ou posteriormente à coleta. Os equipamentos atuais para
coleta por aférese permitem a obtenção de concentrado de plaquetas com alto grau de
pureza. Nestes sistemas, o processo de leucorredução é realizado durante a coleta por um
processo conhecido como elutriação, no qual o sangue é centrifugado em uma cinta plástica
para que ocorra a formação da camada leucoplaquetária na própria cinta. As hemácias
retornam para o doador e a fração superior da Interface é coletada na Câmara de
Leucorredução (CLR) (Figura 1).
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Figura 1 - Processo de separação automatizada das plaquetas.

(A) Formação da camada leucoplaquetária na cinta de centrifugação do aparelho;
(B) Diagrama esquemático da cinta de centrifugação e Câmara de Leucorredução (CLR).
Crédito das imagens CaridicinanBCT

A Câmara de Leucorredução é uma estrutura plástica piramidal acoplada ao sistema
de centrifugação, comumente apelidada nos serviços de banco de sangue como “pião”
devido à sua semelhança com o brinquedo (Figura 2).
Figura 2 - Câmara de Leucorredução.

Antes (A) e após (B) o processo de doação de plaquetas por aférese. Crédito da imagem: www.geocaching.com

Ao término da doação a câmara é descartada contendo em seu interior uma grande
quantidade de leucócitos. Alguns trabalhos têm mostrado a viabilidade das células contidas
na câmara, sejam elas linfócitos ou monócitos. Dietz e colaboradores (2006) (45) mostraram
que a CLR possui os principais grupos leucocitários, como linfócitos T, linfócitos B, monócitos
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e células NK, e ainda, que essas células são passiveis de ativação frente a estímulos. Por usa
vez, Neron e colaboradores (2007), mostraram que as células provenientes da CLR podem
ser congeladas e descongeladas e ainda assim a proporção dos leucócitos ser semelhante
àquela encontrada no sangue (46). Outros demonstram a possibilidade de obtenção de
células-tronco hematopoéticas a partir de filtros de leucorredução (47). Dessa forma, as
células viáveis provenientes da Câmara de Leucorredução poderiam ser uma fonte prática e
abundante de células para uso em projetos de pesquisa. A validação da viabilidade dos tipos
celulares obtidos por esse método mostra-se necessária, frente à dificuldade na obtenção de
amostras de indivíduos saudáveis (controles) em pesquisas.

1.5 Caracterização e uso das células contidas nas Câmaras de Leucorredução

O concentrado de plaquetas com alto grau de pureza (leucorreduzido) pode ser
adquirido por filtragem após a doação de sangue total ou através de doação de plaquetas
por aférese. Em ambos os casos os filtros e as câmaras são descartados, contendo grande
quantidade de leucócitos. Os estudos existentes sobre a utilização do material contido
nesses leucorredutores foca mais na utilização dos filtros de leucorredução e não tanto na
utilização das Câmaras de Leucorredução como fonte alternativa de leucócitos e células
progenitoras.
Os estudos envolvendo os filtros de leucorredução mostraram que eles fornecem
grande quantidade de leucócitos (cerca de 5,1x108) assim como seus vários subtipos, como
linfócitos T CD4+, T CD8+, linfócitos B, células NK e monócitos, e mostram também que essas
células são viáveis, respondem a estímulos, além de fornecerem quantidades significativas
de DNA para uso em pesquisa. Além de células diferenciadas, os filtros também são fontes
de progenitores celulares, como progenitores endoteliais (45, 48-51).
Outros estudos comparam o rendimento celular dos filtros de leucorredução e das
Câmaras de Leucorredução mostrando que a CLR possui uma quantidade considerável de
células em seu interior, sendo uma fonte mais abundante de leucócitos que os filtros de
leucorredução. Esses estudos mostram que é possível recuperar aproximadamente 1,88x109
leucócitos por câmara (45). Comparando o rendimento de leucócitos originados a partir da
camada leucoplaquetária de células do sangue total com sangue proveniente da Câmara de
Leucorredução, os estudos mostram que o rendimento das Câmaras de Leucorredução é
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consideravelmente maior. Enquanto que, de 20 mL de sangue total de um indivíduo
saudável seria possível extrair de 0,08 a 0,20x109 células brancas (48), uma única câmara
fornece de 0,7 a 0,9x109 células retiradas da interface leucoplaquetária (46). Além de
leucócitos, estudos mostram que a CLR podem ser uma importante fonte de células-tronco
hematopoéticas (CD34+) (46).
Procedimentos como purificação de populações celulares requerem grandes
quantidades de amostras de sangue, assim, é imprescindível a obtenção de fontes celulares
que forneçam quantidade de células suficiente. Comparado com os filtros, a Câmara de
Leucorredução é de mais fácil manuseio. Enquanto o primeiro precisa ser cuidadosamente
lavado e depois realizada a separação da camada mononuclear, a amostra proveniente da
câmara pode ser manuseada como amostra convencional de sangue, dispensando qualquer
tipo manuseio especial da mesma.
Corriqueiramente amostras de sangue são retiradas de companheiros do próprio
laboratório, e essas amostras não passam por nenhum tipo de teste, apenas presume-se que
o indivíduo é saudável. As Câmaras de Leucorredução são provenientes do banco de sangue,
dessa forma, é certo que o material doado passou uma série de testes, assegurando que
aquela amostra é de indivíduo saudável.

1.6 Alterações leucocitárias em doadores frequentes de plaquetas por aférese

A doação de sangue, mesmo em condições ideais, pode provocar reações adversas,
as principais reações adversas relatadas são as manifestações imediatas tais como tontura e
queda de pressão. Os estudos sobre os efeitos em longo prazo de doações de sangue
convencional e por aférese são escassos. Estima-se que em cada doação de sangue total, o
doador perca aproximadamente 1x109 linfócitos a cada 500 mL de sangue doado. Estudos
demostraram haver redução de leucócitos em doadores frequente de sangue (52), mas
como o intervalo entre cada doação limita o número de doações por ano para no máximo 4
doações, a perda total de linfócitos nesse período não resultaria em uma sobrecarga do
sistema hematopoético (53). Entretanto, o mesmo não pode ser afirmado em relação à
doação de plaquetas por aférese, que é realizada com uma frequência muito maior do que a
doação de sangue convencional (é permitido um intervalo mínimo de 48 horas entre duas
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doações e o máximo de 24 doações por ano) o que poderia resultar em uma perda mais
significativa dos componentes celulares sanguíneos.
Estudos utilizando aparelhos de aférese modernos demonstram que em cada doação
de plaquetas há uma perda média de linfócitos de 0,009x109/L (54). Análise do número
células brancas realizadas pré e imediatamente após a doação de plaquetas mostra uma
redução média de 5,14% de leucócitos totais (55). Dessa forma, uma das preocupações com
a doação frequente de plaquetas por aférese é justamente a ocorrência de efeitos adversos
em longo prazo, dentre eles alterações significativas nos componentes sanguíneos do
doador.
Na literatura, são escassos os estudos a respeito de tais alterações e as opiniões
existentes são divergentes. Há estudos que demonstram que a doação frequente pode
alterar a população linfocitária do doador. Outros estudos mostram que ocorre alteração de
acordo com o produto coletado, mas que esta alteração não afetaria significativamente o
doador. Outros ainda observam perdas significativas de linfócitos, mas não atribuem
nenhum risco clínico a essa perda (36, 44, 53, 54, 56). No entanto, o tempo entre as
doações, e o tipo de doação realizada (a doação de plaquetas pode ser classificada simples,
dupla ou tripla, em função do número de bolsas coletadas) interfere na contagem dos
linfócitos. Estudos mostram que doadores que realizaram entre 6 e 10 doações, entre a
primeira e última doação, apresentam maior perda linfocitária quando comparados a
doadores que realizaram menos doações (54).
Utilizando-se modelos clínicos, em que a aférese é usada de forma terapêutica, com
o objetivo de retirar células do paciente, uma imunodeficiência clínica significante ocorreria
quando o nível de linfócitos no sangue estaria abaixo de 1x109 cel/L ou quando os níveis de
IgG seriam inferiores a 200 mg/dL (53). Durante uma aférese simples, com separadores de
células de geração mais antiga, a perda linfocitária variava entre 1x109 a 10x109, sendo que
esse valor pode variar dependendo da técnica, chegando a 10 7-108 linfócitos por
procedimento. Estudos que comparam dados de pré e pós-doação, observam diminuição de
20% na contagem dos linfócitos, no entanto, essa diminuição é transiente e não causa
disfunção imunológica (53, 57).
Nos aparelhos de aférese mais modernos, a perda de linfócitos por doação é
consideravelmente menor (aproximadamente 106 linfócitos/procedimento), no entanto, as
doações podem ser combinadas, sendo possível a doação de plaquetas e plasma ou
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plaquetas e células vermelhas em um único procedimento. Essa possibilidade de poder doar
vários componentes sanguíneos de uma só vez também traz preocupações sobre o doador
(53). Estudos compararam também os níveis de albumina e proteínas totais nos doadores de
plaquetas e observaram que não há alteração significativa quando comparados com
doadores de sangue total (58). Além da possível ocorrência de leucopenia, há também a
possibilidade de possível perda de plaquetas. Os estudos sobre esse assunto também
divergem (40, 58).
A maioria dos trabalhos realizados nessa área utilizam aparelhos antigos onde a
perda de linfócitos é maior quando comparados com os aparelhos atuais. Nesses estudos,
observa-se redução significativa dos linfócitos T CD4, TCD8 e linfócitos B (57, 59, 60). No
entanto, pouco se sabe sobre as alterações dos leucócitos em doadores frequentes
utilizando-se os aparelhos de aférese atuais, em que a perda leucocitária é menor. Nesse
sentido, é de extrema importância a avaliação da perda leucocitária em doadores frequentes
de plaquetas visando afirmar a segurança deste procedimento e o incentivo para aumento
das doações.
Dessa forma, esse trabalho visa, além da validação da viabilidade dos tipos celulares
obtidos da Câmara de Leucorredução, a comparação das populações leucocitárias entre
doadores frequentes de plaquetas e doadores de primeira vez, a fim de avaliar os níveis de
leucócitos desses pacientes.
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2 OBJETIVO

2.1 Objetivo 1

Avaliar a viabilidade do uso das células descartadas nas Câmaras de Leucorredução
(CLR), oriundas do procedimento de doação de plaquetas por aférese, a fim de aperfeiçoar a
utilização dessas células e de reduzir o número de pacientes/controles a serem incluídos
nesses diferentes estudos.

2.1.1 Objetivos específicos

Analisar nas células descartadas na CLR quanto a:
- Tipos celulares presentes na Câmara de Leucorredução;
- Distribuição das diferentes populações celulares da câmara;
- Estado de ativação linfocitária e capacidade proliferativa dessas células;
- Presença de células-tronco hematopoéticas.

Comparação desses fenótipos aos observados/encontrados em amostras de sangue.

2.2 Objetivo 2

Avaliar e comparar as populações celulares do sangue de doadores de plaquetas por
aférese de primeira vez e de doadores frequentes, a fim de verificar se doadores frequentes
podem sofrer algum tipo de alteração leucocitária resultante de repetidas doações de
plaquetas.
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3 DOADORES, MATERIAL E MÉTODO

3.1 Doadores

Os doadores de plaquetas foram abordados pela equipe de enfermagem do Banco de
Sangue do Hospital Albert Einstein durante triagem que antecede o procedimento de doação
de plaquetas. Todos os doadores que voluntariamente aceitaram participar do presente
trabalho leram e assinaram o “Termo de Consentimento Livre Esclarecido” (TCLE) (APÊNDICE
A), aprovado pelo Comitê de Ética dos institutos envolvidos, registrados sob CAAE nº
07136512.1.1001.5467 (ICB/USP) e CAAE nº 07136512.1.2002.0071 (CEP Hospital Israelita
Albert Einstein).
Antes do início da aférese, foi coletada uma alíquota de sangue venoso, entre 5 e 10
mL, em tubos contendo 1,8 mg de EDTA-K3 (do inglês Ethylenediamine tetraacetic acid ácido etilenodiamino tetra-acético) para cada mL de sangue (Tubos VACUETTE®, Greiner Bio
One©, Campinas, São Paulo, Brasil); essa amostra foi mantida a temperatura ambiente, a
fim de ser comparada com o material coletado da Câmara de Leucorredução (CLR), nas
diferentes análises a serem realizadas nesse estudo. Ao término da doação, a CLR foi
separada e mantida em temperatura ambiente até o momento dos processamentos
descritos a seguir.
As amostras de sangue e do conteúdo da CLR foram processadas em até 24 h após a
doação.
Para comparação da população celular, bem como para os ensaios funcionais, entre
amostras de sangue e da CLR de mesmo doador, foram utilizadas as amostras de doadores
esporádicos, independente do número e da frequência de doações de plaquetas por aférese
realizadas anteriormente. Para comparação de amostras de sangue entre doadores
frequentes e de primeira vez, foram considerados doadores frequentes aqueles que
realizaram no mínimo 6 doações de plaquetas por aférese nos últimos 12 meses; e foram
considerados doadores de primeira vez aqueles cuja doação de plaquetas era a primeira a
ser realizada. Doadores que tenham realizado outras doações de plaqueta por aférese em
outros Bancos de Sangue, não se encaixaram no critério de primeira vez.
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3.2 Recuperação das células da Câmara de Leucorredução

A recuperação do conteúdo presente na CLR foi feita de forma asséptica, dentro de
fluxo laminar. Resumidamente, a extremidade inferior da Câmara foi cortada com o auxílio
de uma tesoura estéril e a Câmara foi colocada sobre um tubo cônico de 50 mL. A
extremidade superior foi então cortada e o conteúdo da Câmara foi transferido para o tubo
cônico.
As células mononucleares presentes na CLR foram isoladas utilizando centrifugação
em gradiente de densidade (Ficoll-Paque™ PLUS, GE Healthcare, Buckinghamshire,
Inglaterra, Reino Unido), conforme descrito abaixo.

3.3 Obtenção de células mononucleares do sangue (CMS) e da CLR

Para obtenção das células mononucleares do sangue, foram utilizados de 5 a 10 mL
de sangue total coletado antes da doação. O sangue foi vertido em tubos cônicos de 50 mL
para a separação com Ficoll-Paque™ PLUS, conforme descrito a seguir.
Inicialmente, as amostras de sangue foram diluídas em tampão fosfato-salina pH 7,4
(PBS - Phosphate Buffered Saline) [1x] a fim de completar para volume final de 20 mL. Esse
sangue diluído foi então cuidadosamente colocado sobre 10 mL de Ficoll. Para as amostras
provenientes da CLR, 2 mL da amostra foram diluídos em 8 mL de PBS [1x], e então
colocados sobre 10 mL de Ficoll.
Ambas as amostras foram centrifugadas a 970 g, por 30 min a 22 °C. Após a
centrifugação, a interface formada entre o gradiente de centrifugação (Ficoll) e o plasma foi
cuidadosamente coletada com auxílio de pipeta pasteur e transferida para outro tubo cônico
de 50 mL. O volume do tubo foi completado com PBS [1x] para volume final de 50 mL, e as
amostras foram centrifugadas a 400 g, por 10 min a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o
pellet das amostras de sangue foi ressuspendido em 1 mL de meio de cultura RPMI 1640
(Gibco® - Life Technology, Grand Island, Nova York, Estados Unidos) contendo 1% de soro
bovino fetal (SBF), enquanto que o pellet das amostras da CLR foi ressuspendido em 6 mL de
meio de cultura RPMI 1640 contendo 1% SBF. As células foram mantidas no gelo para as
análises posteriores.
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3.4 Viabilidade e contagem das células

Para comparação das amostras de sangue e da CLR, a contagem das células foi feita
em câmara de Neubauer (na proporção 1:10 de células e Tripan (v/v)) e a análise da
viabilidade celular foi feita pela exclusão das células marcadas com azul de Tripan.
Para comparação de amostras de doadores frequentes e de 1ª vez, e para os ensaios
funcionais a contagem de células foi realizada no contador automático de células Countess®
Automated Cell Counter (Invitrogem™ - Life Technology, Grand Island, Nova York, Estados
Unidos) e a análise da viabilidade celular foi feita pela exclusão das células marcadas com
azul de Tripan.

3.5 Anticorpos monoclonais

Os anticorpos monoclonais foram previamente titulados para determinação das
concentrações ideais de uso. Os clones dos anticorpos monoclonais utilizados estão
descritos na Tabela 1:
Tabela 1 - Anticorpos e seus respectivos clones utilizados na imunofenotipagem das células por Citometria de
Fluxo.

Anticorpo
anti-CD3
anti-CD4
anti-CD8
anti-CD19
anti-CD14
anti-CD25
anti-CD45
anti-CD45
anti-CD45RA
anti-CD45RO
anti-CD56
anti-CD56
anti-CD69
anti-CD122
anti-CD34

Clone
HIT3-A
RPA-T4
HIT8-A
HIB19
M-5E2
M-A251
2D1
HI30
HI100
clone UCHL1
B156
HCD56
FN50
TU27
581

* Becton & Dickinson Company©, BD

Empresa
BD*
BD*
BD*
BD*
BD*
BD*
BD*
Biolegend

BD*
BD*
BD*
Biolegend
BD*
BD*
BD*
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Os anticorpos foram adquiridos conjugados com FITC, PE, PERCP-Cy5.5 ou APC. Para
identificação e caracterização das populações celulares presente nas amostras, utilizamos os
seguintes painéis (Tabela 2):
Tabela 2 - Painéis de anticorpos monoclonais utilizados para imunofenotipagem celular.

FITC

PE

PerCP Cy 5.5

APC

A

CD8

CD3

CD45

CD4

B

CD3

CD56

CD45

CD19

C

CD3

CD56

CD45

CD14

D

CD4

CD69

CD8

CD19

E

CD45RA

CD45RO

CD8

CD4

F

CD25

CD122

CD8

CD4

G

-

CD34

CD45

-

3.6 Análise dos marcadores de superfície celular

Após a contagem, as células foram transferidas para placa de cultura de 96 poços
fundo V (5x105 células/poço) e o volume completado para 170 µl, com tampão de marcação
(PBS [1X]; 1% de SBF e 0,05% de azida sódica). Após centrifugação a 300 g por 5 min, 4 °C, o
sobrenadante foi descartado preservando o pellet. Ao pellet foram adicionados 170 µl do
tampão de marcação seguida de nova centrifugação a 300 g por 5 min, 4 °C. O sobrenadante
foi descartado e, em seguida, foi acrescentada a solução de anticorpos monoclonais
previamente preparados (painéis descrito na Tabela 2), e incubados durante 30 min a 4 °C,
no escuro. Após este período, os poços foram lavados 2 vezes com 170 µl de tampão de
marcação e as amostras transferidas para tubos, contendo 300 µl de tampão de marcação.
As amostras foram analisadas no citômetro de fluxo BD LSRFortessa™ (Becton & Dickinson
Company©, BD, Nova Jersey, Nova York, Estados Unidos). A análise dos dados foi realizada
com auxílio do software FlowJo Treestar© versão 7.6.5.
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3.7 Estratégias de análise para caracterização das populações de leucócitos nas amostras
de sangue e da Câmara de Leucorredução
Para identificação e caracterização das populações de linfócitos T e B, células NK,
monócitos e o perfil de ativação dos linfócitos, foram utilizadas duas estratégias: uma
envolvendo o marcador de linhagem hematopoética CD45, e outra na ausência desse
marcador.
Para identificação das populações envolvendo o marcador CD45, foi realizada a
exclusão de doublets utilizando os dados de FSC (do inglês Foward Scatter) considerando
dados da altura e área do pulso elétrico gerado ao passar da célula pelo feixe de luz, (FSC-H x
FSC-A respectivamente) (Figura 3A), seguida da seleção das células CD45+, que foi realizada
de acordo com a dispersão lateral da luz (SSC, do inglês Side Scatter) pela expressão do CD45
(SSC x CD45) (Figura 3B). Os eventos com tamanho e granulosidade (FSC x SSC)
correspondente ao de linfócitos e monócitos foram então selecionados (Figura 3C). A partir
dessa seleção, seguiu-se análise das populações de linfócitos T, linfócitos B, monócitos, e
células NK (Figuras 4-6).
Para as populações em que o marcador de linhagem hematopoética CD45 não foi
utilizado, os doublets também foram excluídos (FSC-H x FSC-A; Figura 3D) e, baseados na
distribuição de eventos por tamanho e granulosidade (FSC x SSC), os eventos compatíveis
com características de linfócitos e monócitos foram selecionados (Figura 3E); ainda baseado
na distribuição de eventos por tamanho e granulosidade (FSC x SSC), foi feito uma seleção de
eventos na região dos linfócitos (Figura 3F). A partir dessa estratégia, se seguiu a análise do
perfil de ativação dos linfócitos T e B detalhada a seguir (Figuras 7-9).
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Figura 3 - Estratégias para caracterização das populações leucocitárias a partir da utilização do marcador de
linhagem hematopoética CD45 (A-C) e na ausência do mesmo (D-F).

+

(A e D) Seleção de singlets a partir da dispersão de eventos por FSC-H x FSC-A. (B) Seleção das células CD45 e;
(C e E) Seleção de área correspondente aos linfócitos e monócitos a partir da análise de dispersão de eventos
por SSC x FSC; (F) seleção da área correspondente aos linfócitos (SSC x FSC). Análise representativa de uma
amostra de sangue.

Para caracterizar as populações de linfócitos T, TCD4+ e TCD8+, foram selecionadas as
células CD45+CD3+ (Figura 4A), dentro da janela dos linfócitos e monócitos (Figura 3C).
Com base na distribuição de tamanho por granulosidade (FSC x SSC), os linfócitos
foram selecionados (Figura 4B). As populações de linfócitos T foram caracterizadas por
serem CD45+CD3+CD4+CD8- ou CD45+CD3+CD4-CD8+ (Figura 4C).
Com o objetivo de caracterizar os linfócitos B, foi considerada a expressão de CD3 e
CD19. Após a seleção de eventos CD45+ de linfócitos e monócitos (Figura 3), foi avaliada a
expressão de CD3 e CD19. As regiões que contemplavam as células CD19-CD3+, CD19+CD3- e
CD19-CD3- foram selecionadas (Figura 5).
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Figura 4 - Caracterização dos linfócitos T.

A caracterização foi baseada na expressão de CD3 e CD45 (A), tamanho e granulosidade (B); expressão de CD4
e CD8 (C). Análise representativa de uma amostra de sangue.
Figura 5 - Caracterização de linfócitos B.

Identificação dos eventos com características dos linfócitos e monócitos baseados em tamanho e
+
granulosidade (FSC x SSC) e posterior seleção dos linfócitos B (CD19 CD3 ). Análise representativa de uma
amostra de sangue.

Para a caracterização dos monócitos, após a seleção dos linfócitos e monócitos
(Figura 3) populações CD14+ e CD14- foram selecionadas baseadas também na expressão de
CD3. Dessa forma foram identificadas três populações: CD3-CD14+, CD3-CD14- e CD3+CD14(Figura 6). A população CD3-CD14+ foi considerada correspondente a de monócitos. Devido à
presença do marcador CD56, esse painel também foi utilizado para a identificação de células
NK. Para tanto, foi feito uma seleção na população CD3 -CD14- e, baseado na expressão de
CD56 e CD45, as células NK foram identificadas como sendo CD45 +CD3-CD14-CD56+. Entre as
células CD56+, foi possível notar uma população com fluorescência mais alta; tal população
foi considerada CD45+CD56bright. Dentre a população CD3+CD14-, ainda foi possível indicar

M a t e r i a i s e M é t o d o s | 49

uma população CD3+CD56+. Por ser duplo positiva para a expressão de CD3 e CD56, essa
população poderia ser considerada como células NKT; no entanto, outros marcadores são
necessários para melhor caracterização dessa população.

Figura 6 - Caracterização de monócitos e células NK.

-

+

Os monócitos foram identificados segundo a expressão de CD3 e CD14, sendo caracterizados como CD3 CD14
dentro do gate de linfócitos e monócitos. A caracterização das células NK foi realizada de acordo com a
+
+
expressão de CD56 e CD45, apresentando fenótipo como CD45 CD3 CD56 dentro do gate CD3 CD14 . Dentre
+
bright
+
+
as células NK foi identificada uma população CD45 CD56
. Identificação de população celular CD3 CD56 ,
+
dentro do gate CD3 CD14 . Análise representativa de uma amostra de sangue.

Com o objetivo de avaliar o estado de ativação linfócitos, foram analisadas a
expressão do marcador de ativação precoce (CD69) em linfócitos T e B, e a expressão das
moléculas CD25 e CD122 (correspondente às cadeias alfa e beta do receptor de IL-2,
respectivamente) em linfócitos T. Também foi avaliada a expressão de CD45RA e CD45RO a
fim de analisar se as células recuperadas sugerem um perfil de células naïves ou de
memória.
Para a análise da expressão de CD69 realizamos a discriminação de doublets e a
seleção da janela dos linfócitos, conforme ilustrado na Figura 3D-F. Dentro do gate dos
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linfócitos e baseado na expressão de CD4 e CD8, foram selecionadas três populações
principais: CD4+CD8-, CD4-CD8+ e CD4-CD8-. A expressão de CD69 foi analisada diretamente
dentro das populações simples positiva. Já dentro da população duplo-negativa a expressão
de CD19 e CD69 foi analisada de forma simultânea, dessa forma, foi possível avaliar a
expressão de CD69 nos linfócitos T e B (Figura 7).

Figura 7 - Estratégia para identificação e análise da expressão do marcador precoce de ativação CD69 em
linfócitos T e B.

+

-

-

+

-

-

Identificação de linfócitos T CD4 CD8 , CD4 CD8 e CD4 CD8 seguida da análise da expressão de CD69 em
+
+
populações de linfócitos T CD4 CD8 e CD4 CD8 . Análise da expressão de CD69 em populações de linfócitos B
+
caracterizados como CD4 CD8 CD19 . Análise representativa de uma amostra de sangue.

Após a ativação inicial, os linfócitos passam a expressar outros receptores, mais
tardios, como o caso do receptor de alta afinidade para IL-2, que é expresso em células T
convencionais ativadas e células T reguladoras. O receptor da IL-2 é composto por três
cadeias, sendo a cadeia alfa (CD25), beta (CD122) e gama comum (CD132). As cadeias beta e
gama comum estão expressas nos linfócitos e após, a ativação, a cadeia alfa passa a ser
expressa, formando o receptor de IL-2 de alta afinidade (61).
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Com o objetivo de verificar também o perfil de ativação das células recuperadas da
CLR e compará-las com as células do sangue, a expressão do receptor para IL-2 (CD122 e
CD25) foi estudada. Para tanto, a primeira etapa da estratégia se seguiu como exemplificado
na Figura 3D-F. A partir da seleção na região correspondente aos linfócitos, populações
CD4+CD8- e CD4-CD8+ foram selecionadas baseadas na expressão desses marcadores. Em
cada população simples-positiva foi observada a expressão das proteínas CD122 e CD25
(Figura 8).
Figura 8 - Estratégia para análise da expressão do receptor de IL-2 (CD122 e CD25) em linfócitos T.

+

+

Identificação das populações de linfócitos T simples positivas (T CD4 e T CD8 ) seguida da análise da expressão
+
+
de CD122 e CD25 em populações de linfócitos T CD4 e T CD8 . Análise representativa de uma amostra de
sangue.

A fim de avaliar a frequência de células com características de naïve e de memória,
analisamos a expressão de das proteínas CD45RA e CD45RO em linfócitos T. Após a seleção
dos linfócitos (Figura 3), com base na expressão de CD4 e CD8, foram identificadas
populações CD4+CD8-, CD4-CD8+. Em cada população de linfócitos T (CD4+ e CD8+) foi
analisada a expressão de CD45RA e CD45RO (Figura 9).
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Figura 9 - Estratégia para análise da expressão de CD45RA e CD45RO em linfócitos T.

+

+

Identificação das populações de linfócitos T CD4 e T CD8 , seguida da análise da expressão de CD45RA e
+
+
CD45RO em linfócitos T CD4 CD8 e CD4 CD8 . Análise representativa de uma amostra de sangue.

3.8 Ensaio de Proliferação Celular

Os ensaios de proliferação celular foram realizados com marcação de CFSE (do inglês
Carboxyfluorescein succinimidyl ester).
Após a separação e contagem das células mononucleares de amostras de sangue e da
CLR, foram separadas 10 x 106 células em tubos cônicos de 15 mL. O volume foi completado
para 10 mL com PBS e as amostras centrifugadas a 400 g por 10 min a 4 °C. Após a
centrifugação o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 1 mL de CFSE 1
µM (diluído em PBS). As amostras foram incubadas a 37 °C por 10 min em banho-maria.
Após o período de incubação, foram adicionados 9 mL de PBS 10% SBF e realizou-se nova
centrifugação a 400 g por 10 min a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e ao pellet
adicionou-se 10 mL de PBS 10% SBF, seguida de outra incubação a 37 °C por 15 min em
banho-maria. As amostras foram centrifugadas novamente a 400 g por 10 min a 4 °C, o
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sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido com meio de cultura RPMI 1640
completo, a fim de obter a concentração de 4x106 cel/mL.
A fim de observar a capacidade proliferativa das células e a responsividade das
mesmas frente a diferentes intensidades de estímulos, utilizamos duas concentrações de
PHA (Phytohaemagglutini, Gibco™), previamente estabelecidas, para induzir alta e baixa
proliferação.
As células foram transferidas para placa de cultura de 96 poços, fundo chato (0,4 x
106 cels), contendo meio de cultura RPMI completo (controle não estimulado);
adicionalmente, como controle positivo, foi utilizado 0,125 µl/poço e 0,5 µl/poço de PHA
diluído em meio de cultura RPMI completo. As células foram então mantidas em estufa em
10% de CO2 a 37 °C por 72 h.
Após o período de incubação, as células foram transferias para placas de fundo V e
foi realizada a marcação com anticorpos conforme descrito no item 3.6. Os anticorpos
utilizados foram CD4 PE (clone RPA-T4) e CD8 PerCP Cy 5.5 (clone HIT8-A).
As amostras foram analisadas no citômetro de fluxo BD LSRFortessa™ (Becton &
Dickinson Company©, BD). A análise dos dados foi realizada com auxílio do software FlowJo
Treestar© versão 7.6.5.

3.9 Apoptose espontânea

Para os testes de apoptose espontânea foram utilizadas amostras de sangue e da CLR
de doadores esporádicos, com mais de uma doação de plaquetas por aférese.
Foi analisada a apoptose em três momentos: 0h, 2h e 6h. O tempo zero corresponde
àquelas células mononucleares que foram isoladas e imediatamente imunofenotipadas e
analisadas quanto à expressão de Anexina-V (BD Pharmigen™). Para cultura de 2h e 6h,
1x106 células foram transferidas para placa de 96 poços fundo chato contendo meio de
cultura RPMI completo (volume total de 200 µl/poço), e mantidas em estufa, em 10% de CO2
a 37 °C, pelos tempos estipulados. As células não receberam nenhum tipo de estímulo.
Nos períodos determinados, as células (1x106 no tempo 0h) foram transferidas para
placa de fundo V e centrifugadas 300 g por 5 min, 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o
pellet ressuspendido 170 µl de tampão de marcação, passando por uma nova centrifugação
a 300 g por 5 min, 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido no mix de
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anticorpos, previamente preparado, contendo anti-CD19 FITC (clone HIB19), anti-CD4 PE
(clone RPA-T4) e anti-CD8 PerCP 5.5 (clone RPA-T8) e incubado no escuro por 30 minutos a 4
°C. Após esse período, as células foram lavadas em ressupendidas com 50 µl de tampão de
Anexina-V [1x] (BD Pharmigen™) e 1 µl de Anexina-V APC. As células foram incubadas por 20
minutos no escuro à temperatura ambiente. Após esse período as células foram transferidas
para tubos de citometria contendo 350 µl de tampão de Anexina-V. As mostras foram
analisadas por Citometria de Fluxo no citômetro BD LSRFortessa™ (Becton & Dickinson
Company©, BD).

A análise dos dados foi realizada com auxílio do software FlowJo

Treestar© versão 7.6.5.
Para cada tempo estudado, amostras de sangue e da CLR foram marcadas somente
com anticorpos, sem Anexina-V, para estabelecer o gate em que as células passam a
expressar a mesma. Primeiramente foi feita a seleção de singlets, seguida da seleção de
linfócitos, de acordo com o tamanho e granulosidade, e posterior seleção de células CD4+,
CD8+ e CD4-CD8-. Das células duplo-negativas, foram selecionadas as células CD19+ (Figura
10A). Após a identificação das populações simples positivas, foi analisada a expressão de
Anexina-V para linfócito T CD4 (Figura 10B), T CD8 (Figura10C) e linfócito B (Figura 10D).
+

Figura 10 - Estratégia de identificação de linfócitos T e B apoptóticas (Anexina-V ).

+

+

-

(A) Seleção de singlets, seguida da seleção de linfócitos e posterior seleção de células CD4 , CD8 e CD4 CD8-.
+
+
+
+
+
+
(B) Células CD4 Anexina-V ; (C) Células CD8 Anexina-V ; (D) Células CD19 Anexina-V .
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3.10 Produção de citocinas
Para análise da produção de citocinas as células (106 cels) provenientes de amostras
de sangue e da CLR foram mantidas em cultura com meio RPMI completo, em placas de
fundo chato, com (PHA 0,5 e PHA 0,125 µl/poço) ou sem (controle negativo) estímulo por
48h em estufa em 10% de CO2 a 37 °C. Após esse período o sobrenadante foi coletado e
congelado a -80 °C para uso posterior.
A análise da produção de citocinas foi realizadas com o kit BD™ Cytometric Bead
Array (CBA) Human Th1/Th2/Th17 (Becton & Dickinson Company©, BD) conforme a
orientação do fabricante. Foi analisada a produção das seguintes citocinas: IL-17A, IFN-ᵧ;
TNF; IL-10; IL-6; IL-4 e IL-2. As amostras foram lidas no citômetro de fluxo FACS Aria II (BD,
Bioscience) e analisadas no software FCAP Array 3.0. Os resultados são apresentados em
pg/mL.

3.11 Identificação das Células-tronco hematopoéticas
As CTH foram caracterizadas como CD34+CD45low. Dado que a glicoproteína CD34 não
é expressa somente em CTH, a marcação simultânea com CD45 restringe a seleção das
células CD34+ à linhagem hematopoética. A estratégia para identificação dessa população
está ilustrada na Figura 11. Foi realizada a exclusão de doublets, seguida pela seleção das
células que expressam o marcador leucocitário CD45. Entre as células CD45+, de acordo com
a distribuição por tamanho e granulosidade (FSC x SSC), foram selecionadas as células com
características de linfócitos e monócitos. Dentre essas células, foram selecionadas as células
CD34+, seguida pela seleção da baixa expressão de CD45.
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+

low

Figura 11 - Caracterização das Células-tronco hematopoéticas (CTH) (CD34 CD45 ).

Exclusão de doublets pelas características de FSC-A x FSC-H seguido da seleção dos leucócitos pela expressão de
CD45. A seleção dos linfócitos e monócitos foi realizada de acordo com as características de tamanho e
+
granulosidade (FSC x SSC). Então se deu a identificação das células CD34 e seleção das células-tronco
+
low
hematopoéticas (CD34 CD45 ). Análise representativa de uma amostra de sangue

3.12 Análise comparativa de doadores de plaquetas frequentes e de 1ª vez

Segundo a portaria 1353 do Ministério de Saúde (14.06.2011), é considerado doador
de repetição todo aquele doador que realizou duas ou mais doações no período de 12
meses, e o doador de 1ª vez é todo doador que doa pela primeira vez naquele serviço de
hemoterapia. A fim de comparar doadores de plaqueta frequente com doadores de 1ª vez,
neste estudo, foi considerado doador frequentes aquele indivíduo que realizou pelo menos 6
doações de plaquetas nos últimos 12 meses (incluindo a doação realizada para participação
do projeto). Foi aceito como doadores de primeira vez, aquele doador que cuja doação de
plaqueta era a primeira a ser realizada. Caso já tivesse doações anteriores de plaquetas em
outros hemocentros, para esse estudo o doador não foi considerado como de 1ª vez.
Desses doadores foi coletado de 5 a 10 mL de sangue, que foram processados
conforme os itens 3.3, 3.5 e 3.6. Foram comparados somente amostras de sangue em
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relação ao número total de células, baseados no hemograma fornecido pelo banco de
sangue.

3.13 Análise estatística

Para comparação do número total de células entre sangue e CLR foi realizado o teste
de Wilcoxon. Nas análises do número total entre doadores frequentes e de 1ª vez foi
realizado teste de Mann-Whitney. Os resultados foram apresentados em mediana e
intervalo interquartil [IIQ]. A significância estatística foi estabelecida para p<0,05, para todos
os testes. As análises foram realizadas com o software GraphPad Prism 5.0.

R e s u l t a d o s | 58

4 RESULTADOS

4.1 Doadores

Os doadores participantes do trabalho foram homens, com peso entre 65 e 138 Kg,
altura entre 164 e 196 cm, e idade entre 26 e 72 anos (Tabela 3). Ao todo, 52 doadores
participaram do trabalho, sendo que as amostras obtidas foram utilizadas na análise
comparativa entre amostras de sangue e da Câmara de Leucorredução de mesmo doador e
para os ensaios funcionais de proliferação e morte celular. Algumas amostras utilizadas nas
comparações, ocasionalmente também podem ter sido utilizadas na realização dos ensaios
funcionais.

4.2 Análise do rendimento celular obtido.

Para 27 das amostras coletadas, o rendimento celular da CLR foi comparado com o
rendimento obtido de amostras de sangue de mesmo doador.
O volume total de amostra obtido da CLR variou entre 2,5 e 12,4 mL, sendo a
mediana de amostra de 9 mL enquanto que o volume das amostras de sangue total
coletadas variou entre 6 e 9,5 mL. Para cada doação, o tipo de produto coletado, a duração
da doação, a volemia de cada doador e o volume de plaqueta coletada foi mensurada pela
equipe do Banco de Sangue (Tabela 4). Esses dados foram comparados com o rendimento
celular total (obtido após o isolamento das CMS) proveniente das amostras de sangue da CLR
a fim de avaliar a possível correlação entre algum desses fatores. A análise estatística
mostrou apenas correlação entre o produto coletado (se plaqueta simples ou duplas) com o
rendimento da CLR. Para nenhuma das outras varáveis foi observada qualquer correlação. As
variáveis como idade, peso, altura, contagem total de leucócitos e número de doações no
último ano também foram avaliadas a fim de encontrar correlação com o rendimento da
CLR, porém nenhuma correlação foi encontrada (APÊNDICE B).
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Tabela 3 - Dados demográficos dos doadores de plaquetas por aférese.
Doador

Idade

Peso

Altura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Média

37
36
50
37
46
31
40
56
72
41
31
41
26
52
33
47
43
34
64
43
38
61
40
33
49
61
60
39
29
41
38
51
31
53
31
65
31
36
53
40
39
41
25
46
41
35
19
24
51
42

94
110
92
76
93
65
93
92
85
87
72
138
78
113
90
93
68
84
70
91
94
65
84
125
85
76
63
71
78
72
81
89
74
110
75
65
110
67
80
89
92
89
131
83
136
93
88
83
91
88

1,81
1,96
1,74
1,83
1,83
1,78
1,76
1,8
1,74
1,83
1,79
1,87
1,83
1,77
1,81
1,69
1,69
1,76
1,73
1,8
1,88
1,64
1,75
1,95
1,75
1,66
1,73
1,78
1,77
1,68
1,68
1,8
1,65
1,8
1,72
1,58
1,74
1,69
1,73
1,86
1,75
1,88
1,8
1,67
1,86
1,88
1,85
1,79
1,67
1,77
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Tabela 4 - Dados obtidos quando da doação de plaquetas x rendimento celular obtido após isolamento de CMS.
Volume da
amostra (mL)
Doador

Nº total
de
doações

1

1

2

20

3

33

4

5

5

42

6

25

7

2

8

43

9

1

10
11
12

12
11
23

13

3

18

5

21

3

24
27

6
12

30

1

33

1

38

11

39

2

40

6

41

5

43

3

49

2

51
52

Produto

Plq
Simples
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq PF
Plq CH
Plq Dupla
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq Dupla
Plq Dupla
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq Dupla
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq Dupla
Plq
Simples
Plq
Simples
Plq Dupla
Plq Dupla

Rendimento
6
celular (x10 )

Duraçã
o (min)

Volemia
(mL)

Volemia
processado
(mL)

Volume
Plq
(mL)

Sangue

CLR

Sangue

CLR

47

5806

2531

246

6,6

7,7

6,53

407,71

49

6908

2323

243

7,5

8

7,4

613,30

69

5498

3137

242

7,7

8,5

5,25

465,38

64

5299

3098

245

7,7

10,2

8,95

78,03

62

5846

2757

242

7,4

8

8,3

1059,60

68

4766

3113

244

7,4

8,8

7,25

99,66

65

5598

2925

242

7,9

8,8

7,86

869,88

62

5738

2721

245

8

8

10,65

811,20

64

5273

2957

242

7

9,4

23,4

1548,18

54
67
81

5653
5026
7446

2543
3000
4653

245
241
448

6
7
7,5

10
2,5
7,5

3,95
6,55
18,5

188
4,312
1099,12

50

5363

2744

245

6,5

8,5

8,5

1308,15

63

5308

3093

248

7,7

9

11,6

4968

51

6068

2979

247

7,5

8

20

3120

65
79

7348
4532

3780
3329

450
402

8
8

8,5
11

15
12,6

1734
2244

48

4661

2251

249

9,5

12,4

12,4

1026

58

5609

2610

293

9

9,2

11,8

1048

60

6078

3307

448

8

6

13,6

122,4

55

4628

2459

253

9

2

22

1728

53

5979

2521

250

7

2

9,6

714

81

5830

4545

450

7

2

40

2133

59

5907

2878

250

7,5

9,5

9,2

855

53

6036

2341

250

6,5

10

12,2

1380

9
49
5380
2896
448
8
10
12,2
3600
5
49
5242
3757
448
7
9,5
11,6
5130
Média
5
60
5609
2925
248
8
9
12
1048
CMS: células mononucleares do sangue; Plq: plaquetas; Plq simples: uma bolsa de plaqueta; Plq duplas; duas
bolsas de plaquetas; Plq PF: uma bolsa de plaqueta e uma bolsa de plasma; Plq CH; uma bolsa de plaqueta e
um concentrado de hemácias.
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4.3 Recuperação das células das Câmaras de Leucorredução (CLR)

A comparação entre as células mononucleares obtidas das CLR e do sangue foi
realizada em 13 amostras de doadores (Figura 12). A mediana das amostras de sangue foi de
1x106 células/mL [IIQ: 0,93; 1,32x106], sendo o rendimento máximo de 3,34x106 células/mL e
o mínimo de 0,65x106 células/mL. Por outro lado, amostras provenientes da CLR
apresentaram rendimento aproximadamente 77 vezes maior (cel/mL) que o observado nas
amostras de sangue, sendo a mediana de 76,5x106 cel/mL [IIQ: 15,06; 139,5x106]. O
rendimento celular mínimo obtido foi de 1,72x106 cel/mL enquanto que o rendimento
máximo foi de 164,7x106 cel/mL (APÊNDICE C). Ressalta-se que não há relação entre o
rendimento celular obtidas do sangue e da CLR.

Figura 12 - Comparação do rendimento celular/mL entre amostras de Sangue e CLR.

*

100
(x106)

Nº absoluto de células/mL

1000

10
1
0.1

Sangue

CLR

Comparação do rendimento celular/mL entre amostras de Sangue e CLR de mesmo doador. CLR: Câmara de
Leucorredução. n=13.* p<0,05 para teste de Wilcoxon.

Visto que o rendimento das células mononucleares foi superior na CLR, foi analisado
também o rendimento celular das subpopulações deste grupo celular. Para o cálculo do
número total de cada subpopulação, utilizou-se o valor da contagem proveniente da câmara
de Neubauer e a frequência de cada população analisada dentro da seleção dos eventos com
tamanho e granulosidade equivalente ao de linfócitos e monócitos.
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Assim, foi analisado o rendimento das principais populações de linfócitos T totais,
linfócitos T CD4+, linfócitos T CD8+, linfócitos B, células NK, monócitos e células CD3+CD56+
(Tabela 5).
Tabela 5 - Número total de populações leucocitárias recuperadas de amostras de sangue e da CLR.
População
Linfócitos totais
Linfócitos T
Linfócitos T CD4
Linfócitos T CD8
Linfócitos B
Células NK (totais)
Monócitos
Células CD3+CD56+

Número de células (x106) (cel/mL)
Sangue
CLR

Fenótipo

IIQ

Mediana

IIQ

57,1
45,2

[13,35;117,8]
[7,77; 77,03]

582,6
422,9

[279,2;912,4]
[ 165,8; 595,6]

[0,35; 0,50]
[0,12; 0,21]
[0,09; 0,21]

32
10,3
8,1

[4,72; 48,19]
[2,05; 22,27]
[0,94; 12,82]

260,3
103,4
71,3

[96,05; 372,6]
[53,15; 172,1]
[27,6; 117,8]

CD45 CD3 CD14

0,08
0,13

[0,05; 0,11]
[0,07; 0,30]

3,8
13,2

[1,4; 9,39]
[1,09; 18,58]

37,3
105,9

[17,95; 81,05]
[20,5; 167,5]

CD45+CD3+CD56+

0,03

[0,03; 0,08]

1,8

[0,44; 5,58]

21,7

[5,65; 48,35]

CD45+CD3+
+

+

+

-

CD45 CD3 CD4 CD8
CD45+CD3+CD4-CD8+
CD45+CD3-CD19+
CD45+CD3-CD56+
+

-

+

Mediana

[IIQ]

0,91
0,59

[0,815;1,115]
[0,56; 0,69]

0,39
0,15
0,13

Rendimento total(x106)
CLR

Mediana

CLR: Câmara de Leucorredução; célula NK: célula Natural Killer; IIQ: intervalo interquartil; n=13.

Devido à maior concentração de células encontrada nas amostras da CLR verificamos
que para cada subpopulação estudada, o rendimento estimado também é maior na CLR
quando comparado com mesmo volume de sangue (cel/mL). Considerando o volume total
da CLR é possível calcular por volta de 582,6x106 [IIQ: 279,2; 912,4] de linfócitos; 105,9x106
[IIQ: 20,5; 167,5] de monócitos e 37,3x106 [IIQ: 17,95; 81,05] de células NK (Tabela 5).

4.4 Análise comparativa da frequência de leucócitos em amostras de sangue e da CLR
Visto que todas as populações analisadas apresentam-se em número superior na CLR,
foram analisadas as frequências dessas populações em ambas as amostras.
Para análise e cálculo de frequência das populações desejadas, foram tomados como
base os eventos dentro da seleção de linfócitos de monócitos (Figura 3C).

4.4.1 Análise da frequência de linfócitos totais em amostras de sangue e da Câmara de
Leucorredução
A análise da frequência dos linfócitos totais mostrou que esta se encontra de forma
semelhante em ambas as amostras analisadas, sendo mediana de 87% [IIQ: 84,6; 92,15] para
as amostras de sangue e de 86,3% [IIQ: 83,2; 89,15] para amostras provenientes da CLR
(Figura 13A). Ao relacionar a frequências dos linfócitos das amostras de sangue e da CLR de
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mesmo indivíduo, observa-se que há casos em que a frequência tenda a aumentar ou
diminuir; mas, de maneira geral, a frequência se mantem para a CLR (Figura 13B).
Figura 13 - Análise individual da frequência e relação da população de linfócitos presentes em amostras de
sangue o CLR.
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(A) Frequência de linfócitos no sangue (87%; IIQ: 84,6; 92,15) e na CLR (86,1%; IIQ: 83,2; 89,15). IIQ: intervalo
interquartil. n=13; CLR: Câmara de Leucorredução; p>0,05 para teste de Wilcoxon.
(B) Relação da frequência de linfócitos em amostras de sangue e CLR para o mesmo doador. n=13; CLR: Câmara
de Leucorredução.

4.4.2 Análise da frequência de linfócitos T em amostras de sangue e da Câmara de
Leucorredução
Ao se comparar as frequências dos linfócitos T CD3+, foi possível observar que a
mediana das amostras proveniente do sangue e da CLR são semelhantes: 59,5% [IIQ: 52,4;
63,55] nas amostras de sangue e 58,3% [IIQ: 55,15; 61,8] nas CLR (Figura 14).
Na análise da frequência entre as amostras observamos que esta tende a se manter
semelhante entre o sangue a CLR, e, apesar de se observar um indivíduo cuja frequência está
superior em relação aos outros indivíduos do grupo, observa-se esse mesmo
comportamento (Figura 14B).
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Figura 14 - Análise individual da frequência e relação da população de linfócitos T presentes em amostras de
sangue o CLR.
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(A) Frequência de linfócitos T CD3 no sangue (59,5%; IIQ: 52,4; 63,55) e na CLR (58,3%; IIQ: 55,15; 61,8).
Mediana; n=13; CLR: Câmara de Leucorredução; p>0,05 para teste de Wilcoxon.
+
(B) Relação da frequência de linfócitos T CD3 em amostras de sangue e CLR para o mesmo doador. n=13; CLR:
Câmara de Leucorredução.

A frequência das subpopulações T CD4 (CD4+CD8-) e T CD8 (CD4-CD8+) foi calculada
com base no número de eventos dentro da seleção de linfócitos e monócitos, e dentre os
linfócitos T CD3+ (Figura 15). A distribuição dessas populações dentre o grupo de linfócitos e
monócitos se dá de forma semelhante entre amostras de sangue e da CLR (Figura 15A). Ao
se analisar a frequência dessas populações dentre os linfócitos T CD3+, também se observa o
mesmo padrão (Figura 15B).
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A mediana de Linfócitos T CD4+ presentes no sangue e na CLR são semelhantes,
sendo de 37% [IIQ: 34,05; 39,6] para o primeiro e 36,6% [IIQ: 33,95; 39,75] para o segundo.
Os linfócitos T CD8+ apresentam frequência de 15,6% [IIQ: 13,65; 17,6] no sangue e 15,2%
[IIQ: 13,1; 19,7] na CLR, quando essas populações são analisadas dentro dos linfócitos e
monócitos (Figura 15A).
Para essas mesmas subpopulações, porém observando a frequência dentro dos
linfócitos T CD3+, a porcentagem de células T CD4+ no sangue e na CLR é de 65,1% [IIQ:
59,65; 68,3] e 62,9% [IIQ: 58; 68,65], respectivamente. A frequência de T CD8 + é de 26,8%
[IIQ: 23,7; 29,95] no sangue e de 27,6% [IIQ: 23,35; 31,3] na CLR (Figura 15B).
+

+

Figura 15 - Comparação da frequência de T CD4 e T CD8 entre amostras de sangue e da CLR.
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(A) Frequência de linfócitos T CD4 (CD4 CD8 ) no sangue (37%; IIQ: 34,05; 39,6) e na CLR (36,6%; IIQ: 33,95;
+
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39,75) e frequência de linfócitos T CD8 (CD4 CD8 ) no sangue (15,6%, IIQ: 13,65; 17,6) e na CLR (15,2%,IIQ:
13,1; 19,7) dentro da seleção dos linfócitos e monócitos; IIQ: intervalo interquartil; n=13; CLR: Câmara de
Leucorredução. p>0,05 para teste de Wilcoxon.
+
(B) Frequência de linfócitos T CD4 no sangue (65,1%; IIQ: 59,65; 68,3) e na CLR (62,9%; IIQ: 58; 68,65) e
+
frequência de linfócitos T CD8 no sangue (26,8%; IIQ: 23,7; 29,95) e na CLR (27,6%; IIQ: IIQ: 23,35; 31,3) dentre
+
os linfócitos T CD3 ; IIQ: intervalo interquartil; n=13; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de
Wilcoxon.

4.4.3 Análise da frequência de linfócitos B em amostras de sangue e Câmara de
Leucorredução
Como observado para os linfócitos T, a frequência de linfócitos B foi semelhante
entre amostras de sangue e CLR, sendo de 12% [IIQ: 8,5; 15,7] e 9,4% [IIQ: 7,9; 13,5]
respectivamente (Figura 16A). Por sua vez, a análise da relação sangue x CLR de cada doador
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mostrou que para todos os doadores a frequência de linfócitos B diminuiu em amostras da
CLR (Figura 16B).

Figura 16 - Análise individual da frequência de linfócitos B presentes em amostras de sangue o CLR.
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(A) Frequência de linfócitos B no sangue (12%; IIQ: 8,5; 15,7) e na CLR (9,4%; IIQ: IIQ: 7,9; 13,5). IIQ: intervalo
interquartil; n=13; CLR: Câmara de Leucorredução. * p<0,05 para teste de Wilcoxon.
(B) Relação da frequência de linfócitos B no sangue e na CLR de mesmo doador. n=13; CLR: Câmara de
Leucorredução.

4.4.4 Análise da frequência de monócitos em amostras de sangue e CLR

Da mesma forma que o observado nas outras populações, a frequência de monócitos
foi semelhante nas amostras de sangue (11,3%; IIQ: 8,65; 14,15) e da CLR (11,6%; IIQ: 7,15;
16,6) (Figura 17A). Ao se analisar a relação da frequência estudada entre as amostras,
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observa-se uma distribuição um pouco mais heterogênea daquela observada nos linfócitos.
Para alguns indivíduos, a frequência tende a aumentar na CLR, enquanto que para outros a
frequência diminui, mas ainda assim há indivíduos em que a frequência permanece
semelhante na CLR quando comparada com o sangue (Figura 17B).
-

+

Figura 17 - Análise individual da frequência de monócitos (CD3 CD14 ) presentes em amostras de sangue e da
CLR.
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(A) Frequência de monócitos no sangue (11,3%; IIQ: 8,65; 14,15) e na CLR (11,6%; %; IIQ: 7,15; 16,6). IIQ:
intervalo interquartil; n=13; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de Wilcoxon
(B) Relação da frequência de monócitos em amostras de sangue e CLR para o mesmo doador. n=13; CLR:
Câmara de Leucorredução.

4.4.5 Análise da frequência de células NK e células CD3 +CD56+ em amostras de sangue e
Câmara de Leucorredução
A análise das células NK (CD3-CD56+) mostrou a presença de uma população CD3CD56bright, assim, a frequência dessa subpopulação também foi analisada. Para a análise das
células NK foram então consideradas as células NK totais (que corresponde à soma das
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células CD3-CD56+ e CD3-CD56bright), somente as células CD3-CD56+ (Células NK
convencionais) e somente as células CD3-CD56brigth (Figura 6).
A frequência das células NK totais foi de 7,5% [IIQ: 2,6; 8,95] no sangue e 7,3% [IIQ:
2,2; 10,1] na CLR (Figura 18A). As células CD3-CD56+ apresentam frequência de 6,9% no
sangue [IIQ: 4,4; 10,15] e na CLR [IIQ: 5,25; 10,8] (Figura 18B). A frequência das células CD3 CD56bright foi de 0,4% no sangue [IIQ: 0,27; 0,65] e na CLR [IIQ: 0,23; 0,71] (Figura 18B).
-

+

Figura 18 - Análise da frequência de células NK (CD3 CD56 ) presentes em amostras de sangue o CLR de
mesmos indivíduos.
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(A) Frequência de células NK totais presentes no sangue (7,5%; IIQ: 2,6; 8,95) e na CLR (7,3%; IIQ: 2,2; 10,1). IIQ:
intervalo interquartil; n=13; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de Wilcoxon.
+
(B) Frequência das células NK CD3 CD56 presentes no sangue (6,9%; IIQ: 4,4; 10,15) e na CLR (6,9%; IIQ: 5,25;
bright
10,8); e frequência das células NK CD3 CD56
presentes no sangue (0,4%; IIQ: 0,27; 0,65) e a CLR (0,4%; IIQ:
0,23; 0,71) do mesmo doador. Mediana. n=13; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de Wilcoxon.

Durante a análise dos dados, foi possível a identificação de uma população
CD3+CD56+. Embora não se possa afirmar que sejam células NK-T, devido à ausência de
outros marcadores; essa população pode ser um indicativo da presença de células NK-T na
CLR. A distribuição dessa população no sangue e na CLR está demonstrada na Figura 19. A
mediana da frequência de células CD3+CD56+ também é semelhante em ambas as amostras:
4,6% [IIQ: 2,5; 5,45] no sangue e 4,1% [IIQ: 2,9; 6,66] na CLR (Figura 19A). A relação entre
amostras de sangue e CLR mostra que os pontos nos extremos da dispersão correspondem
ao mesmo indivíduo, indicando que a frequência no sangue corresponde à frequência na CLR
(Figura 19B).
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Figura 19 - Análise individual da frequência de células NK (CD3 CD56 ) presentes em amostras de sangue e da
CLR.
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(A) Frequência de células NK no sangue (4,6%; IIQ: 2,5; 5,45) e na CLR (4,1%; IIQ: 2,9; 6,66 ). IIQ: intervalo
interquartil; n=13; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de Wilcoxon.
+
+
(B) Relação da frequência de células CD3 CD56 no sangue e na CLR do mesmo doador. n=13; CLR: Câmara de
Leucorredução.

4.5 Análise do perfil funcional de linfócitos presentes em amostras de sangue e da Câmara
de Leucorredução
Para avaliar o perfil de ativação dos linfócitos presentes na CLR, foram analisadas a
expressão do marcador inicial de ativação, CD69, em linfócitos T e B, e a expressão das
cadeias alfa e beta do receptor de alta afinidade de IL2 (CD25 e CD122, respectivamente).
Foi estudada também a expressão de CD45RA e CD45RO em linfócitos T.

R e s u l t a d o s | 70

O estudo da expressão dos marcadores de ativação em linfócitos T e B CD69, CD122,
CD25 e a expressão das proteínas CD45RA e CD45RO indicou semelhança entre as células
presente na amostra de sangue da CLR.
A expressão do marcador inicial de ativação CD69 foi avaliada em linfócitos T
CD4+CD8-, linfócitos T CD4-CD8+ e linfócitos B (CD4-CD8-CD19+) conforme ilustrado na Figura
7. A frequência foi avaliada dentro de cada subpopulação. A expressão de CD69 em células T
CD4+ foi de 0,4% [IIQ: 0,3; 0,6] em amostras de sangue, e de 0,2% [IIQ: 0,17; 0,32] nas
amostras da CLR (Figura 20A). As células T CD8+ apresentaram frequência de 1,3% [IIQ: 0,87;
1,82] no sangue e de 1,2% [IIQ: 0,57; 1,35] na CLR de CD69 (Figura 20B). Para os linfócitos B,
a expressão do marcador inicial de ativação também se deu de forma semelhante no sangue
e na CLR, correspondendo a 0,06% [IIQ: 0,03; 0,12] e 0,05% [IIQ: 0,01; 0,09] no sangue e na
CLR, respectivamente (Figura 20C).
Figura 20: Análise comparativa da expressão de CD69 em linfócitos T e B em amostras de sangue e de CLR.
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(A) Expressão de CD69 em linfócitos T CD4 CD8 em amostras de sangue (0,4%; IIQ: 0,3; 0,6) e CLR (0,2%; IIQ:
0,17; 0,32). IIQ: intervalo interquartil. n=13; CLR: Câmara de Leucorredução. * p<0,05 para teste de Wilcoxon.
+
(B) Expressão de CD69 em linfócitos T CD4 CD8 em amostras de sangue (1,3%; IIQ: 0,87; 1,82) e CLR (1,2%; IIQ:
0,57; 1,35). IIQ: intervalo interquartil. n=13; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de Wilcoxon.
+
(C) Expressão de CD69 em linfócitos B (CD4 CD8 CD19 ) em amostras de sangue (0,06%; IIQ: 0,03; 0,12) e CLR
(0,05%; IIQ: 0,01; 0,09). IIQ: intervalo interquartil. n=13; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de
Wilcoxon.

A análise de relação mostra tendência na redução da expressão de CD69 nos
linfócitos T CD4 (Figura 21A). Essa mesma tendência não é observada para os linfócitos T
CD8 (Figura 21B) e Linfócitos B (Figura 21C). Assim, nas células provenientes da CLR a
expressão desse marcador inicial de ativação é menor em linfócitos T CD4.
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Figura 21 - Análise individual da relação da expressão de CD69 em linfócitos T CD4 ; T CD8 e Linfócitos B em
amostra de sangue e da CLR.
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n=13; CLR: Câmara de Leucorredução.

A análise da expressão das cadeias alfa e beta do receptor de IL-2 (CD25 e CD122,
respectivamente) mostrou que, tanto os linfócitos T CD4+ quanto os T CD8+, apresentaram o
mesmo padrão de expressão das amostras de sangue e da CLR.
Os dados mostram que a maior parte das células apresenta um perfil duplo-negativo
para a co-expressão de CD25 e de CD122 (CD25-CD122-), indicando não ativação celular. Nos
linfócitos T CD4, a frequência dessas células foi de 95% [IIQ: 90,28; 95,97] nas amostras de
sangue, e de 94,5% [IIQ: 90,4; 95,59] nas amostras de CLR. Nos linfócitos T CD8, a frequência
dessas células está ainda maior, mas ainda semelhante entre as duas amostras, sendo de
97,8% [IIQ: 96,52; 98,92] em amostras de sangue e de 98,1% [IIQ: 96,58; 99,15] em amostras
da CLR (Figura 22).
A expressão das duas cadeias do receptor de IL-2 seria um indício de ativação celular,
no entanto, a frequência de células duplo-positiva (DP) (CD25+CD122+) foi praticamente nula
tanto para T CD4 como TCD8. No sangue, a frequência de células TCD4 DP foi de 0,02% [IIQ:
0,009; 0,003], a mesma encontrada na CLR [IIQ: 0,0008; 0,05]. Entre os linfócitos T CD8, a
frequência de células DP foi de 0,01% [IIQ: 0; 0,03] no sangue e de 0,02% na CLR [IIQ: 0,001;
0,03] (Figura 22).
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Figura 22 - Análise comparativa da expressão das cadeias alfa (CD25) e beta (CD122) do receptor de alta
+
+
afinidade para IL-2 em linfócitos T CD4 e T CD8 .

Expressão de CD25 e CD122 em linfócitos T CD4 e T CD8 em amostras de sangue e da CLR. Frequência de
células TCD4 duplo-positivas foi de 0,02% [IIQ: 0,009; 0,003] no sangue e na CLR [IIQ: 0,0008; 0,05]. Em
linfócitos T CD8, a frequência de células duplo-positivas foi de 0,01% [IIQ: 0; 0,03] no sangue e de 0,02% na CLR
[IIQ: 0,001; 0,03]. n=12; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de Wilcoxon.

A análise da expressão de CD45RA e CD45RO foi realizada em linfócitos T CD4+ e
linfócitos T CD8+. Tanto nas amostras de sangue como nas amostras da CLR foi possível
observar três populações distintas: uma população CD45RA+CD45RO-, outra população
CD45RA-CD45RO+ e uma população com expressão intermediária de ambos marcadores,
(CD45RAintCD45ROint) (Figura 9). A população simples positiva CD45RA+ corresponde aos
linfócitos T naïves, ao passo que a população simples positiva CD45RO+ corresponde aos
linfócitos T de memória.
Ao se comparar as comparar as frequências desses marcadores em cada
subpopulação, observa-se que a mediana da frequência foi semelhante entre as amostras de
sangue e da CLR. Nas células T CD4+ a mediana da frequência das células CD45RA+ foi de
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26,3% [IIQ: 18,52; 42,89] nas amostras de sangue, e de 24,1% [IIQ: 15,78; 35,25] nas
amostras da CLR. A frequência da expressão intermediária de ambos os marcadores
(CD45RAintCD45ROint) foi de 22,1% [IIQ: 21,67; 28,09] no sangue e 21,8% [IIQ: 21,41; 24,89]
na CLR. As células de memória representam 43% [IIQ: 43,38; 56,28] de linfócitos T CD4 no
sangue e 47% [IIQ: 39,73; 58,11] na CLR (Figura 23A).
A expressão dessas mesmas proteínas nos linfócitos T CD8+ também foi semelhante
entre as amostras. Nesta subpopulação, as células naïve (CD45RA+CD45RO-) representam
54,5% [IIQ: 42,45; 60,05] e 50,1% [IIQ: 38,42; 55,25] do total de células T CD8 + no sangue e
na CLR respectivamente. As células de memória representam 16,6% [IIQ: 9,93; 25,17]
(sangue) e 20,5% [IIQ: 11,43; 27,3] (CLR) desse total. Já a população intermediária
(CD45RAintCD45ROint) representa 28,3% [IIQ: 22,44; 31,77] do total de T CD8 no sangue e
31,1% [IIQ: 25,49; 34,74] do total de T CD8 na CLR (Figura 23B).
Apensar das frequências de células naïve, intermediárias ou de memória serem muito
próximas tanto para linfócitos T CD4 como para os linfócitos T CD8, é possível notar uma
série de tendências quando se analisa a relação de cada perfil separadamente. As células T
CD4 naïve apresentam uma leve tendência de diminuição nas amostras da CLR em relação
ao sangue (Figura 24A), enquanto que a população CD45RAintCD45ROint parece permanecer
constantes (Figura 24B) e as células de memória apresentam pequeno aumento de
frequência na CLR (Figura 24C).
Dentre os linfócitos T CD8, também foi possível observar uma leve tendência de
diminuição de linfócitos naïve na CLR que a diminuição observada nos linfócitos T CD4
(Figura 24D). Apesar das células com perfil fenotípico intermediário parecer constante nas
amostras de sangue e CLR, em alguns indivíduos, a frequência desse subgrupo celular
aumenta nas amostras provenientes da CLR (Figura 24E). Já os linfócitos de memória
apresentam pequeno aumento nas células de memória nas amostras da CLR
comparativamente ao sangue.
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Figura 23: Análise da expressão de CD45RA e CD45RO em populações de linfócitos T CD4 e T CD8 em
amostras de sangue e da CLR.
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amostras de sangue (26,3%; IIQ: 18,52; 42,89) e da CLR (24,1%; IIQ: 15,78; 35,25) frequência de células
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CD45RA CD45RO em amostras de sangue (22,1%; IIQ: 21,67; 28,09) e da CLR (21,8%;IIQ: 21,41; 24,89);
+
frequência de células de memória (CD45RA CD45RO ) em amostras de sangue (43%; IIQ: 43,38; 56,28) e da CLR
(47%; IIQ: 39,73; 58,11). IIQ: intervalo interquartil; n=12; CLR: Câmara de Leucorredução. * p<0,05 para teste
de Wilcoxon.
+
+
(B) Expressão de CD45RA e CD45RO em T CD8 . Frequência das populações naïves (CD 45RA CD45RO ) em
amostras de sangue (54,5%; IIQ: 42,45; 60,05) e da CLR (50,1%; IIQ: 38,42; 55,25); frequência de células
int
int
CD45RA CD45RO em amostras de sangue (28,3%; IIQ: 22,44; 31,77) e da CLR (31,1%; IIQ: 25,49; 34,74);
+
frequência de células de memória (CD45RA CD45RO ) em amostras de sangue (16,6%; IIQ: 9,93; 25,17) e da CLR
(20,5%; IIQ: 11,43; 27,3). IIQ: intervalo interquartil; n=12; CLR: Câmara de Leucorredução. * p<0,05 para teste
de Wilcoxon.
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Figura 24 - Análise individual da correlação da expressão de CD45RA e CD45RO em linfócitos T CD4 e T CD8 em
amostra de sangue e CLR.
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4.6 Análise do perfil funcional de células provenientes da Câmara de Leucorredução em
comparação com amostras de sangue
4.6.1 Análise do potencial proliferativo de linfócitos T de amostras de sangue e da CLR
A fim de analisar o perfil proliferativo dos linfócitos T realizamos ensaios de
proliferação celular mediante estímulo com Fitohemaglutinina (PHA) em duas doses
previamente estabelecidas para induzir taxas de proliferação mais altas (0,5l/poço) e
menores (0,125L/poço).
A proliferação observada nos linfócitos T CD4, foi semelhante entre o sangue e a CLR
nos três tratamentos (controle, PHA 0,5 µl/poço e PHA 0,125 µl/poço) (Figura 25). Nas
amostras que não receberam estímulo, a proliferação observada foi de 8,7% [IIQ: 4,52; 9,15]
nas amostras de sangue, e de 7,1% [IIQ: 3,12; 15,95] nas amostras da CLR. As amostras de
sangue que receberam 0,5 µl/poço de estímulo proliferaram 75,5% [IIQ: 67,06; 83,3],
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enquanto as amostras da CLR que receberam a mesma quantidade de estímulo proliferaram
69,3% [IIQ: 53,03; 78,66]. As amostras que receberam menor quantidade de PHA (0,125
µl/poço) proliferaram em menor escala, mas ainda assim, de forma semelhante entre as
amostras, sendo de 35% [IIQ: 17,61; 56,55] para o sangue e 37,5% [IIQ: 27,12; 55,32] para a
CLR.
Quando são analisadas as relações entre as amostras, observa-se que o perfil
proliferativo é heterogêneo principalmente nas amostras que não receberam nenhum
tratamento (Figura 26A), e nas amostras que receberam menos estímulo (Figura 26C). Já as
amostras da CLR que receberam maior quantidade de estímulo (PHA 0,5 µl/poço),
apresentara um perfil de proliferação mais heterogêneo (Figura 26B).
+

Figura 25 - Análise proliferativa de linfócitos T CD4 de amostras de sangue e de CLR, de mesmo indivíduo,
frente a quantidades diferentes de PHA.
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Proliferação de linfócitos T CD4 em amostras de sangue e da CLR em diferentes tratamentos. Controle (sem
estímulo): proliferação de 8,7% [IIQ: 4,52; 9,15] em amostras de sangue e de 7,1% [IIQ: 3,12; 15,95] em
amostras da CLR. Tratamento PHA 0,5µl/poço: proliferação de 75,5% [IIQ: 67,06; 83,3], nas amostras do
sangue, e de 69,3% [IIQ: 53,03; 78,66] nas amostras da CLR. Tratamento PHA 0,125µl/poço: proliferação de
35% [IIQ: 17,61; 56,55] para amostras do sangue e 37,5% [IIQ: 27,12; 55,32] para amostras da CLR. IIQ:
Intervalo interquartil; n=6; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de Wilcoxon.
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+

Figura 26 - Análise individual da correlação da expressão da proliferação de linfócitos T CD4 em amostra de
sangue e da CLR.
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Perfil da resposta proliferativa de linfócitos T CD4 frente a diferentes tratamentos: (A) controle; (B) PHA 0,5
µl/poço; (C) PHA 0,125 µl/poço. n=6; CLR: Câmara de Leucorredução.

A análise da proliferação dos linfócitos T CD8+ das amostras de sangue e da CLR
também apresentou proliferação semelhante, embora nos tratamentos com estímulo de
PHA, a mediana de proliferação tenha sido inferior na CLR (Figura 27). A proliferação das
amostras que não receberam estímulo foi de 7,2% [IIQ: 5,09; 10,11] e de 7,9% [IIQ: 3,11;
15,44] nas amostras de sangue e da CLR, respectivamente. Nas amostras que receberam
maior estímulo (0,5 µl de PHA/poço), a proliferação foi de 79,4% [IIQ: 68,58; 86,29] nas
amostras provenientes do sangue, e de 73,1% [IIQ: 59,90; 84,23] nas amostras da CLR. As
amostras de sangue que receberam menor quantidade de estímulo proliferaram 57,1% [IIQ:
29,86; 66,51], enquanto que as amostras da CLR proliferaram 52,7% [IIQ: 38,99; 68,86].
A relação das amostras nos diferentes tratamentos, assim como para os linfócitos T
CD4+ também mostra um padrão heterogêneo para as amostras sem estímulo e para
aquelas que receberam menor quantidade de PHA (Figura 28A e 28C, respectivamente),
enquanto que para as amostras que receberam maior quantidade de PHA, os linfócitos T
CD8 pareçam proliferar um pouco menos (Figura 28B), embora não tenha sido observada
qualquer diferença estatística.

R e s u l t a d o s | 78

+

Figura 27 - Análise individual proliferativa de linfócitos T CD8 de amostras de sangue e de CLR frente a
quantidades diferentes de PHA.
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Proliferação de linfócitos T CD8 em amostras de sangue e da CLR em diferentes tratamentos. Controle (sem
estímulo): proliferação de 7,2% % [IIQ: 5,09; 10,11] em amostras de sangue e de 7,9% [IIQ: 3,11; 15,44] em
amostras da CLR. Tratamento PHA 0,5µl/poço: proliferação de 79,4% [IIQ: 68,58; 86,29] nas amostras do
sangue, e de 73,1% [IIQ: 59,90; 84,23] nas amostras da CLR. Tratamento PHA 0,125 µl/poço: proliferação de
57,1% [IIQ: 29,86; 66,51], para amostras do sangue e 52,7% [IIQ: 38,99; 68,86] para amostras da CLR. IIQ:
Intervalo interquartil; n=6; CLR: Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de Wilcoxon.
+

Figura 28 - Análise individual da correlação da expressão da proliferação de linfócitos T CD8 em amostra de
sangue e da CLR.
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Relação da resposta proliferativa de linfócitos T CD8 frente a diferentes tratamentos: (A) controle; (B) PHA 0,5
µl/poço; (C) PHA 0,125 µl/poço; n=6; CLR: Câmara de Leucorredução.

4.6.2 Análise da produção de citocinas por células do sangue e da CLR in vitro

Com o objetivo de analisar a capacidade de produção de citocinas pelas células
provenientes da CLR em comparação com o sangue, células de ambas as amostras foram
estimuladas in vitro com (PHA 0,5 µl/poço e PHA 0,125 µl/poço) e sem estímulo de PHA.

R e s u l t a d o s | 79

Para o tratamento controle, a produção de todas as citocinas estudadas estava abaixo do
limite de detecção do kit utilizado.
Apesar da predominância na produção de citocinas pró-inflamatórias, foi possível
observar a produção da citocina anti-inflamatória IL-10, mas não da IL-4.
A análise das medianas dos grupos mostra a detecção de apenas algumas citocinas
nos diferentes tratamentos. Ao analisarmos a produção individual nesses três tratamentos, é
possível detectar a produção das citocinas em algumas amostras.
A produção de IL-17A pode ser observada nos dois grupos que receberam estímulos
tanto nas amostras de sangue como na da CLR, embora a produção de IL-17A da maioria das
células tratadas com 0,125L PHA esteja abaixo do limite de detecção (Figura 29A). O
mesmo pôde ser observado para IFN-ᵧ e TNF, mas nesses dois casos, nos dois grupos que
receberam a PHA, a maioria está abaixo do limite de detecção (Figura 29B e C,
respectivamente).
IL-10 pôde ser detectada em ambas as amostras (sangue e CLR) nas duas
concentrações de estímulo (Figura 29D).
A citocina IL-6 foi a que apresentou maior índice de detecção nos grupos tratados
com estímulo, sendo que em alguns casos, a quantidade de citocina produzida até extrapola
o limite de detecção (Figura 29E).
De maneira geral, a produção mediana de IL-2 esteve abaixo do limite de detecção,
no entanto, foi observado que nas amostras de sangue há produção nos três grupos,
enquanto que nas amostras da CLR, somente o grupo controle apresentou a produção dessa
citocinas de forma individual (Figura 29F).
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Figura 29 - Produção de citocinas de amostras do sangue e da CLR.

A

B
IL-17

IFN-

650

2000
1000
200

550
250

100
pg/mL

pg/mL

600

200
150
90
60
30
0

80
60
40
20

Sangue

CLR

Sangue

CLR

PHA 0,5 l/poço

Controle

Sangue

0

CLR

PHA 0,125 l/poço

Sangue

CLR

Sangue

CLR

PHA 0,125 l/poço

D
IL-10

TNF
2000
1000
300

710
700
300

250

250
pg/mL

pg/mL

CLR

PHA 0,5 l/poço

Controle

C

Sangue

200
150

150
100

50

50
0
Sangue

CLR

Sangue

CLR

PHA 0,5 l/poço

Controle

Sangue

CLR

CLR

F

IL-6
*

8000
4000

Sangue

Controle

PHA 0,125 l/poço

E

*

200

100

0

*

*

Sangue

CLR

PHA 0,5 l/poço

Sangue

CLR

PHA 0,125 l/poço

IL-2
*

140
120
100
pg/mL

pg/mL

400
150
100

60
40

50
0

80

20
Sangue

CLR

Controle

Sangue

CLR

PHA 0,5 l/poço

Sangue

CLR

PHA 0,125 l/poço

0

Sangue

CLR

Controle

Sangue

CLR

PHA 0,5 l/poço

Sangue

CLR

PHA 0,125 l/poço

Concentração de IL-17 (A), IFN-ᵧ (B), TNF (C), IL-10 (D), IL-6 (E) e IL-2 (F) em sobrenadante de células
mononucleares (de sangue e de CLR) com (PHA 0,5 µl/poço e PHA 0,125 µl/poço) ou sem (controle) estímulo
de PHA mantidas em cultura por 48h. CLR: Câmara de Leucorredução. n controle = 8; n PHA 0,5 µl/poço = 8; n
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detecção.
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4.6.3 Avaliação da apoptose espontânea em amostras de sangue e da CLR

A apoptose espontânea foi avaliada pela expressão de Anexina-V em linfócitos T
CD4+, T CD8+ em linfócitos B (CD19+) analisadas no tempo 0 (zero) e após 2 e 6h de cultura
sem qualquer estímulo.
Os dados mostram que no tempo 0, menos de 10% dos linfócitos T CD4 e T CD8,
tanto da CLR como do sangue apresentaram ligação à Anexina-V, mas para essas duas
populações, o valor mediano de células Anexina-V+ é inferior na CLR: 5,4% [IIQ: 3,95; 9,47]
para T CD4 na CLR e 7,5% [IIQ: 5,75; 8,17] no sangue e nos linfócitos T CD8, 4,2% [IIQ: 2,29;
7,41] para amostras da CLR e 7,2% [IIQ: 3,32; 8,20] para amostras do sangue (Figura 30).
Com o passar do tempo em cultura, houve aumento de células em apoptose. A
frequência de linfócitos T CD4+ aumentou em 2 e 6h em ambas as amostras, no entanto, os
valores medianos das células nas quais houve ligação de Anexina-V é semelhante no sangue
(10,4%; IIQ: 8,84; 13,77) e na CLR (12,4%; IIQ: 5,39; 16,52). Em 6h de cultura, houve pequeno
aumento de células T CD4+ apoptóticas tanto no sangue (12,6%; IIQ: 10,13; 13,45) como na
CLR (16,3%; IIQ: 4,91; 18,69) (Figura 30A).
Nos linfócitos T CD8 também foi observado aumento de células apoptóticas com o
passar do tempo em cultura. No entanto, é interessante notar que, nos três tempos
estudados, a frequências de células TCD8+Anexina-V+ é inferior na CLR quando comparado
com o sangue. Nos tempos 0, 2 e 6h, a frequência de células apoptóticas observadas na CLR
foi de 4,2% [IIQ: 2,29; 7,41], 5,4% [IIQ: 1,89; 7,26] e 4,6% [IIQ: 1,24; 5,6], respectivamente.
Enquanto que nesses mesmos tempos, a frequências de células observadas no sangue foi de
7,2% [IIQ: 3,32; 8,2], 8,4% [IIQ: 6,15; 9,88] e 9,6% [IIQ: 5,1; 10,83], respectivamente (Figura
30B).
Os linfócitos B também apresentaram o mesmo padrão de apoptose, no entanto, a
frequência de células apoptóticas no tempo zero foi superior ao observado para os linfócitos
T, sendo de 31,9% [IIQ: 20,65; 50,96] no sangue e 34,8% [IIQ: 14,8; 77,88] na CLR. Em 2h
horas de cultura, essa frequência aumentou para 32,9% [IIQ: 22,36; 49,73] no sangue e
46,9% [IIQ: 17,16; 72,52] na CLR e, em 6h de cultura, a frequência de células apoptóticas
observada foi de 31,1% [IIQ: 24,24; 63,76] no sangue e 45,7% [IIQ: 16,01; 73,85] na CLR
(Figura 30C).
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Em nenhumas das três subpopulações estudadas observou-se grande diferença na
taxa de apoptose entre amostras de sangue e CLR, mostrando que o processo de
leucorredução não induz a apoptose das células presentes da CLR.

A

B

25

15

*

20
CD8+Anexina-V+ (%)

CD4+Anexina-V+ (%)

Figura 30 - Análise da apoptose espontânea em linfócitos T CD4, T CD8 e linfócitos B.
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sendo 7,5% [IIQ: 5,75; 8,17] no sangue e 5,4% [IIQ: 3,95; 9,47] na CLR; 2h, 10,4% [IIQ: 8,84; 13,77] no sangue e
12,4% [IIQ: 5,39; 16,52] na CLR; 6h, 12,6% [IIQ: 10,13; 13,45] no sangue e 16,3% [IIQ: 4,91; 18,69] na CLR. No
tempo 0 n=5 e em 2 e 6h n=6. IIQ: intervalo interquartil; CLR = Câmara de Leucorredução. p>0,05 para teste de
Wilcoxon.
+
+
(B) Frequência de células TCD8 Anexina-V em amostras de sangue e da CLR em tempos diferentes: tempo 0
sendo 7,2% [IIQ: 3,32; 8,20] no sangue e 4,2% [IIQ: 2,29; 7,41] na CLR; 2h, 8,4% [IIQ: 6,15; 9,88] no sangue e
5,4% [IIQ: 1,89; 7,26] na CLR; 6h, 9,6% [IIQ: 5,1; 10,83] no sangue e 4,6% [IIQ: 1,24; 5,6] na CLR. No tempo 0
n=5 e em 2 e 6h n=6. IIQ: intervalo interquartil; CLR = Câmara de Leucorredução. . * p<0,05 para teste de
Wilcoxon.
+
+
(C) Frequência de células TCD19 Anexina-V em amostras de sangue e da CLR em tempos diferentes: tempo 0
sendo 31,9% [IIQ: 20,65; 50,96] no sangue e 34,8% [IIQ: 14,8; 77,88] na CLR; 2h, 32,9% [IIQ: 22,36; 49,73] no
sangue e 46,9% [IIQ: 17,16; 72,52] na CLR; 6h, 31,1% [IIQ: 24,24; 63,76] no sangue e 45,7% [IIQ: 16,01; 73,85]
na CLR. No tempo 0 n=5 e em 2 e 6h n=6. IIQ: Intervalo interquartil. CLR = Câmara de Leucorredução. p>0,05
para teste de Wilcoxon.
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4.7 Recuperação de células-tronco hematopoéticas (CTH) provenientes da Câmara de
Leucorredução em comparação com amostras de sangue
Assim como nas outras populações estudadas, a frequência das CTH no sangue e na
CLR foi muito semelhante; no entanto, o número total de células recuperadas foi superior na
CLR, conforme observado também para as outras populações.
Quando analisadas a frequência de CTH CD45lowCD34+, dentro do total de linfócitos e
monócitos, a mesma foi de 0,1% tanto nas amostras de sangue [IIQ: 0,04; 0,11] como nas
amostras de CLR [IIQ: 0,03; 0,13] (Figura 31A).
Em relação à recuperação total dessas células, as amostras provenientes da CLR
renderam 0,029x106 cel/mL, enquanto que as amostras provenientes do sangue
apresentaram rendimento de apenas 0,001x106 cel/mL (Figura 31B), extrapolando para o
volume total da CLR calculamos que, nas amostras estudadas, existam aproximadamente
0,27x106 CTH.
+

low

Figura 31 - Análise individual da frequência e do rendimento de células-tronco hematopoéticas (CD34 CD45 )
presentes em amostras de sangue e da CLR.
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(B) Rendimento celular médio em amostras de sangue (0,001x10 ) e da CLR (0,029x10 ). Mediana. n=12; CLR:
Câmara de Leucorredução. *p<0,05 para teste de Wilcoxon.
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4.8 Análise comparativa de doadores de plaquetas frequentes e de 1ª vez.

Considerando os dados contidos no hemograma, em relação ao numero total de
leucócitos, linfócitos, monócitos e granulócitos, não foi observada diferença significativa
entre amostras de doadores de plaquetas frequentes e de 1ª vez. A mediana encontrada
para os leucócitos foi de 6,8x106 cel/mL [IIQ: 5,73; 7,9] nos doadores frequentes e de 6,7x106
cel/mL [IIQ: 5,05; 9,33] nos doadores de 1º vez (Figura 32A). Para os linfócitos, os valores
obtidos foram 1,7x106 cel/mL [IIQ: 1,43; 2,45] nos doadores frequentes e de 2,1x10 6 cel/mL
[IIQ: 1,45; 2,93] nos doadores de primeira vez (Figura 32B). Em relação aos monócitos e
granulócitos, os doadores frequentes apresentaram valores medianos de 0,4x10 6 cel/mL
[IIQ: 0,3; 0,5] e 4,35x106 cel/mL [IIQ: 3,8; 5,13], respectivamente, e os doadores de primeira
vez apresentaram 0,5x106 cel/mL [IIQ: 0,2; 0,85] e 3,9x106 cel/mL [IIQ: 2,75; 6,1],
respectivamente (Figura 32C e D).
Das células mononucleares recuperadas de amostras de sangue, foi realizada a
análise das subpopulações de linfócitos (T e B), monócitos, células NK e células CD3+CD56+,
baseado nos dados fornecidos pelo hemograma. A mediana dos linfócitos encontrada entre
os doadores frequentes foi de 2,08x106 cel/mL [IIQ: 1,7; 2,41] e entre os doadores de 1ª vez,
este valor foi de 2,3x106 cel/mL [IIQ: 1,64; 3,37] (Figura 33).
Analisando as subpopulações de linfócitos T, foi observado que em doadores
frequentes, há aproximadamente 1,26x106 cel/mL [IIQ: 0,94; 1,64] de linfócitos T CD3+ e nos
doadores de 1ª vez, há aproximadamente 1,84x106 cel/mL [IIQ: 1,19; 2,56] dessa mesma
população (Figura 34A). Para os subtipos de linfócitos T CD3 +, foi observado em doadores
frequentes o valor mediano de 0,87x106 cel/mL [IIQ: 0,56; 1,17] de linfócitos T CD4+ e
0,24x106 cel/mL [IIQ: 0,17; 0,3] de linfócitos T CD8+. Para os doadores de 1ª vez, os valores
medianos encontrados para essas mesmas populações foram de 1,05x106 cel/mL [IIQ: 0,76;
2,03] de linfócitos T CD4+ e de 0,52x106 cel/mL [IIQ: 0,28; 0,69] de linfócitos T CD8+ (Figura
34B e C).

R e s u l t a d o s | 85

A

B

20

15
Nº absoluto de células (x106)/m L

Nº absoluto de células (x106)/m L

Figura 32 - Análise comparativa dos leucócitos e suas principais populações em doadores de plaquetas
frequentes e de primeira vez.
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(A) Número de leucócitos de doadores frequentes (6,8x10 cel/mL; IIQ: 5,73; 7,9) e de 1ª vez (6,7x10 cel/mL;
IIQ: 5,05; 9,33). n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. IIQ: Intervalo interquartil. p>0,05 para
teste de Mann-Whitney.
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6
(B) Número de linfócitos de doadores frequentes (1,7x10 cel/mL; IIQ: 1,43; 2,45) e de 1ª vez (2,1x10 cel/mL;
IIQ: 1,45; 2,93). n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. p>0,05 para teste de Mann-Whitney.
6
6
(C) Número de monócitos de doadores frequentes (0,4x10 cel/mL; IIQ: 0,3; 0,5) e de 1ª vez (0,5x10 cel/mL;
IIQ: 0,2; 0,85). n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. IIQ: intervalo interquartil. p>0,05 para
teste de Mann-Whitney.
6
6
(D) Número de granulócitos de doadores frequentes (4,35x10 cel/mL; IIQ: 3,8; 5,13) e de 1ª vez (3,9x10
cel/mL; IIQ: 2,75; 6,1). n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. IIQ: Intervalo interquartil. p= ns
para teste de Mann-Whitney.
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Figura 33 - Análise comparativa de linfócitos recuperados, por gradiente de densidade (Ficoll), de amostras de
sangue e da CLR de doadores frequentes e de 1ª vez.
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Análise comparativa dos linfócitos de doadores frequentes (2,08x10 cel/mL; IIQ: 1,7; 2,41) e de 1ª vez (2,3x10
cel/mL; IIQ: 1,64; 3,37). n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. IIQ: Intervalo interquartil.
p>0,05 para teste de Mann-Whitney.

Figura 34 - Análise comparativa de linfócitos T recuperados, por gradiente de densidade (Ficoll), de amostras
de sangue e da CLR de doadores frequentes e de 1ª vez.
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(A) Análise comparativa dos linfócitos T CD3+ de doadores frequentes (1,26x10 cel/mL; IIQ: 0,94; 1,64) e de 1ª
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vez (1,84x10 cel/mL; IIQ: IIQ: 1,19; 2,56). n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. IIQ: intervalo
interquartil. p>0,05 para teste de Mann-Whitney.
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(B) Análise comparativa dos linfócitos T CD4 de doadores frequentes (0,87x10 cel/mL; IIQ: 0,56; 1,17) e de 1ª
6
+
6
vez (1,05x10 cel/mL; IIQ: 0,76; 2,03); e dos linfócitos T CD8 : 0,24x10 cel/mL [IIQ: 0,17; 0,3] para doadores
6
frequentes e 0,52x10 cel/mL [IIQ: 0,28; 0,69] para doadores de 1ª vez. n doadores frequentes = 16; n doadores
de 1ª vez = 10. IIQ: Intervalo interquartil. *p<0,05 para teste de Mann-Whitney
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O estudo dos linfócitos B mostrou valores medianos praticamente idênticos entre os
grupos estudados (0,27x106 cel/mL [IIQ: 0,2; 0,37] e 0,26x106 cel/mL [IIQ: 0,2; 0,29] para
doadores frequentes e de 1ª vez respectivamente) (Figura 35A). Também não foi observada
alteração significante entre os grupos para população de monócitos, células NK e células
CD3+CD56+, cujos valores medianos também foram próximos. Analisando a população de
monócitos, os doadores frequentes apresentam 0,16x106 cel/mL [IIQ: 0,09; 0,22], enquanto
que os doadores de 1ª vez apresentam 0,23x106 cel/mL [IIQ: 0,1; 0,31] (Figura 35B). Por sua
vez, esses dois grupos apresentam, respectivamente, 0,26x106 cel/mL [IIQ: 0,2; 0,36] e
0,18x106 cel/mL [IIQ: 0,14; 0,23] de células NK; e 0,07x106 cel/mL [IIQ: 0,04; 0,14] (doadores
frequentes) e 0,12x106 cel/mL [IIQ: 0,06; 0,19] (doadores de 1ª vez) de células CD3+CD56+.
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Figura 35 - Análise comparativa de linfócitos B, monócitos, células NK e Células CD3 CD56 recuperados, por
gradiente de densidade (Ficoll), de amostras de sangue e da CLR de doadores frequentes e de 1ª
vez.
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(A) Análise comparativa dos linfócitos B de doadores frequentes (0,27x10 cel/mL; 0,2; 0,37) e de 1ª vez
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(0,26x10 cel/mL; IIQ: 0,2; 0,29). n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. IIQ: Intervalo
interquartil. p>0,05 para teste de Mann-Whitney.
6
(B) Análise comparativa dos monócitos de doadores frequentes (0,16x10 cel/mL; IIQ: 0,09; 0,22) e de 1ª vez
6
(0,23x10 cel/mL; IIQ: 0,1; 0,31). n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. IIQ: intervalo
interquartil. p>0,05 para teste de Mann-Whitney.
6
(C) Análise comparativa das células NK de doadores frequentes (0,26x10 cel/mL; IIQ: 0,2; 0,36) e de 1ª vez
6
(0,18x10 cel/mL; IIQ: 0,14; 0,23). n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. IIQ: Intervalo
interquartil. p>0,05 para teste de Mann-Whitney.
+
+
6
(D) Análise comparativa das células CD3 CD56 de doadores frequentes (0,07x10 cel/mL; IIQ: 0,04; 0,14) e de
6
1ª vez (0,12x10 cel/mL; IIQ: 0,06; 0,19) n doadores frequentes = 16; n doadores de 1ª vez = 10. IIQ: Intervalo
interquartil. p>0,05 para teste de Mann-Whitney.
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5 DISCUSSÃO

A maioria dos estudos envolvendo a recuperação de células provenientes de
subprodutos descartados da doação de sangue utiliza os filtros de leucorredução, que são
utilizados após uma doação de sangue total para posterior separação dos diferentes
hemocomponentes. Esses estudos mostram que os filtros são uma fonte viável de leucócitos
e que é possível recuperar grande quantidade de células (48, 50, 51). No entanto, o acesso a
esses filtros pode demorar uma vez que, ao final da doação de sangue total, este ainda
precisa ser processado para obtenção dos componentes sanguíneos, e só então o filtro
estará disponível para uso. Além disso, para obter as células presas nos filtros é preciso
realizar uma série de lavagens (50, 51, 62). As CLR por sua vez, estão liberadas para o uso
logo ao término da doação por aférese e seu conteúdo pode ser manuseado como sangue
total (na separação das células mononucleares), o que facilita e torna o processo mais ágil.
O rendimento celular recuperado nas CLR foi em média 77 vezes maior que o
rendimento para amostras de sangue considerando volumes iguais. O número total de
células recuperadas (1,05x109) é semelhante ao encontrado em outros trabalhos (45, 46), no
entanto, a maior parte dos trabalhos compara o rendimento da CLR com o rendimento dos
filtros de leucorredução; a comparação foi realizada com amostras de sangue de volume
próximo ao encontrado da CLR. Steininger e colaboradores (2013) (55) mostraram que o
sistema da Câmara de Leucorredução também pode ser ajustado para coletar diretamente
os leucócitos, obtendo um rendimento celular superior ao observado no presente trabalho
(5,26x109±2,2x109 de células CD45+). Apesar de a metodologia utilizada ter sido diferente,
uma vez que o sistema de aférese foi utilizado para separação dos leucócitos, os resultados
mostram a viabilidade desse sistema automatizado de aférese para obtenção de leucócitos
para uso de pesquisa ou uso terapêutico. No entanto, a utilização da CLR resultante da
doação de plaqueta é mais vantajosa, uma vez que se trata de um subproduto que seria
descartado e não seria necessário submeter o doador ao procedimento de aférese
exclusivamente para fins de pesquisa.
Outro fator a ser levado em conta é o tipo do aparelho usado na doação por aférese,
bem como a configuração do mesmo, pois pode resultar em recuperação celular diferente
das CLR (63, 64). No presente trabalho, todas as doações foram realizadas com o Trima
Accel™ (Gambro BCT, Lakewood, Colorado, Estados Unidos), o que minimiza as variações

D i s c u s s ã o | 90

causadas pelo uso de diferentes aparelhos de coleta automatizada de plaquetas. Nerón e
colaboradores (2007) notaram maior rendimento celular nas CLR que passaram por doações
duplas (0,7x109 para doações simples e 0,9x109 para doações duplas), e o mesmo também
foi observado no presente trabalho, em que a correlação entre o produto coletado e o
rendimento da CLR foi positiva (APÊNDICE B).
Estudos mostram que células provenientes da CLR podem ser isoladas sem alterar as
propriedades dessas células, sem interferência no estado de ativação das mesmas (45, 65).
Recentemente, Pfeiffer e colaboradores (2013) (65) isolaram linfócitos B, T CD4 e T CD8
utilizando a técnica de beads magnéticas, alcançando rendimento de 12x106±4x106;
83x106±20x106 e 56x106±1x106, respectivamente. Para essas mesmas populações, a mediana
aqui estimada foi de 71,3x106 para os linfócitos B; 260,3x106 para as células T CD4+ e
103,4x106 para as T CD8+. Embora este seja apenas um número estimado, e que
habitualmente ocorrem perdas nos processos de isolamento, fica claro que nas CLR há
células suficientes para serem isoladas e utilizadas em diferentes ensaios, e em quantidades
equivalentes às que seriam encontradas em grandes volumes de sangue. As células
utilizadas por Pfeiffer e colaboradores para separação dos linfócitos T foram células
congeladas, e o número total observado no presente trabalho mostra que células a fresco
têm potencial para maior rendimento após a separação, uma vez que no processo de
congelamento pode ocorrer perda quantitativa e qualitativa das células.
Estudos já mostraram que a frequência leucocitária presente nos filtros de
leucorredução é similar aquela encontrada no sangue (51, 62, 66, 67), e que a frequência de
células mononucleares presentes da CLR é semelhante à frequência nos filtros (45).
Entretanto, até o momento, não havia comparação direta entre a frequência das principais
populações leucocitárias presentes na CLR e no sangue. Nós observamos que as frequências
de linfócitos T CD3, T CD4, T CD8, linfócitos B, células NK e monócitos se apresentaram de
forma semelhante entre amostras de sangue e da CLR, mostrando que o processo de
leucorredução não interfere na composição de células mononucleares presente na CLR,
reforçando o indício de que esta pode ser uma importante fonte dessas

populações

celulares.
Células dendríticas derivadas de monócitos são largamente utilizadas, no entanto,
uma quantidade considerável de monócitos deve ser isolada para esse fim (63). Visto que as
células dendríticas são encontradas em pequenas quantidades no sangue, tanto os filtros
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quanto as CLR se mostraram uma fonte importante de monócitos para essa finalidade (45,
65, 68). A quantidade de monócitos que encontramos (13,2x106 cel/mL - Tabela 5) confirma
a possibilidade da utilização das CLR para obtenção de monócitos para este propósito. Além
de monócitos, linfócitos B têm sido isolados das CLR para os mais diferentes fins, como a
diferenciação em plasmócitos para o estudo de diferentes clones de anticorpos monoclonais
(69), confirmando assim o potencial das Câmaras de Leucorredução como fonte alternativa
ao sangue para obtenção de leucócitos para uso em diferentes objetivos.
O perfil de ativação de linfócitos T, analisados pela expressão de CD69, CD122, CD25,
e dos linfócitos B, analisados pela expressão de CD69 foi semelhante tanto nas amostras de
sangue como nas amostras da CLR. Apesar de serem proteínas de membranas relacionadas
com ativação celular, a baixa expressão de CD25 e CD122 é importante para sobrevivência
dos linfócitos (70), e justamente uma baixa expressão desses receptores foi observada nas
amostras estudadas. O fato de estes receptores celulares estarem presentes na CLR em
frequências semelhantes às do sangue é mais um indício de que, durante o processo de
leucorredução, não há interferência na expressão dos mesmos. Essa observação mostra que,
assim como as células do sangue pode sem usados em diversos estudos, as células
provenientes da CLR também poderiam ser utilizadas para o mesmo fim.
É interessante notar, que células com perfil fenotípico de memória (CD45RO +)
tendem a aumentar com o avançar da idade (71, 72) e realmente isso é observado nos
linfócitos TCD4, mas não nos linfócitos TCD8, em que a frequência de células CD45RA+ é
maior que a frequência das células CD45RO+. Essa diferença de células naïves e de memória
entre os linfócitos T CD4 e T CD8 já foi observada anteriormente. Cossarizza e colaboradores
(1996) (73) viram que na vida adulta, aproximadamente 20% das células T CD4 são naïves,
enquanto que para os linfócitos T CD8, mais ou menos 50% estão nessa condição. Apesar da
diferença estatística observada entre amostras do sangue e da CLR para essa condição, tanto
as células T CD4+ e T CD8+ estão dentro desse range de normalidade em relação à expressão
dessas proteínas.
Apesar das isoformas de CD45 serem utilizados como marcadores clássicos para
caracterização de células naïve e de memória, para melhor caracterização dessas células, e
para avaliar de forma mais precisa a amostra proveniente da CLR, seria interessante utilizar
outros marcadores relacionados com o estado de diferenciação dessas células, como CD62L,
CCR7, CD27 e CD28, que além de caracterizar essas células como naïves e de memória,
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também permitiriam diferenciar se a célula está num processo ativação primária
intermediária ou tardia (19, 21, 74). Essa percepção do perfil do linfócito T seria mais uma
ferramenta para averiguar se o processo de leucorredução altera o perfil dos linfócitos de
forma mais sutil, embora com os resultados obtidos, pareça não haver alterações
importantes nas células devido a esse processo.
Estudos já mostraram que as células recuperadas da CLR são passíveis de ativação.
Dietz e colaboradores (2006) (45) mostraram que células CD4+, CD8+, CD19+, células NK e
CD14+ provenientes de CLR apresentam maior expressão de CD25 e CD69 quando
estimuladas com Staphylococcal enterotoxin (SBE). Outros estudos mostram que células
provenientes dos filtros de leucorredução também são capazes de serem ativadas com
outros estímulos (49, 51). No presente trabalho, nós testamos o potencial proliferativo das
células T CD4+ e CD8+ frente ao estímulo da PHA e observamos que assim como no sangue,
as células da CLR responde a esse estímulo, proliferando em concentrações ótimas de
estímulo, como também em concentrações inferiores. Apesar não termos avaliado a
expressão de moléculas características de ativação celular, a proliferação já um indicativo do
potencial funcional dessas células.
Os ensaios funcionais, de maneira geral, mostraram que as células recuperadas da
CLR, assim como as células recuperadas do sangue, respondem a estímulos. O ensaio de
proliferação mostrou que as células da CLR não se tornam mais ou mesmo sensíveis aos
estímulos devido ao estresse físico que elas possam ter sofrido durante o processo de
elutriação uma vez que responderam, de forma comparável ao sangue, a concentrações
ótimas e baixas de estímulo. Embora as células da CLR tenham proliferando em menor
concentração de PHA, nessa mesma concentração (0,125 µl/poço) foi detectada somente a
produção de IL-10 e IL-6, diferente da concentração ótima de PHA, em que além dessas, foi
observada também a produção de IL-17A. Pfeiffer e colaboradores (65) observaram também
a produção de IL-2, a qual não foi detectada por nós. Essa não detecção de IL-2 pode ser
devido ao consumo dessa citocina pelas próprias células da cultura, uma vez que ela é
importante para ativação/proliferação dos linfócitos T e B. O estudo da apoptose também
não mostrou diferença entre células do sangue e da CLR. Baixa frequência de apoptose em
células da CLR também foi observada por Weidinger e colaboradores (64), que viram
diferença significativa somente após de 48h de cultura, tanto para os linfócitos como para os
monócitos, mais uma vez confirmando a viabilidade dessas células. Aqui, foi possível
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observar que as células B apresentam maior frequência de células Anexina-V+ que os
linfócitos T. Mas, apesar desse índice basal de apoptose ser elevado, observamos que as
células B da CLR tem o valor mediando de apoptose mais elevado em relação ao sangue que
os linfócitos T. Isso poderia ser uma sugestão do motivo da diminuição da frequência de
linfócitos B observada, uma vez que parecem estar morrendo mais que as células do sangue.
Todas essas análises são importantes para comprovar a viabilidade das células
provenientes da CLR, uma vez que o processo de aférese provoca estresse oxidativo nas
células do sangue (75), o que influenciaria na funcionalidade das mesmas. Mas os resultados
mostram que as células da CLR permanecem com suas capacidades funcionais preservadas.
Strasser e colaboradores (2011) (76), também mostraram que o conteúdo da CLR pode ser
armazenado em bolsa de PVC até 24 horas após o procedimento de aférese, sem expressar
maior índice de células apoptóticas ou necróticas, quando comparadas com as células
utilizadas logo após a aférese. Assim, o conteúdo da CLR pode ser armazenado (como o
sangue total), para posterior manipulação.
As células-tronco hematopoéticas (CTH) são de extrema importância, pois mantém a
quantidade de células sanguíneas adultas circulantes em quantidades necessárias para
homeostasia do organismo, no entanto, sua concentração no sangue é baixa, fato que
dificulta a obtenção dessas células para uso em terapias. As fontes de CTH comumente
usadas incluem a medula óssea e o sangue do cordão umbilical, porém, o processo para
obtenção de CTH da medula óssea é um processo invasivo, o que restringe esse
procedimento. O sangue do cordão umbilical também pode ser usado como fonte de CTH,
mas a quantidade obtida é pequena, o que limita sua utilização terapêutica a crianças (77).
Outra maneira de se obter células CD34+ é através da mobilização das mesmas para o
sangue, mas essa técnica é preferencialmente utilizada em pacientes. Em doadores
saudáveis a mobilização de CTH com fatores de crescimento (G-CSF) pode causar dores nos
ossos e dores de cabeça (78).
A frequência dessas células do sangue é muito baixa, assim, fontes alternativas de
CTH são necessárias para uso em pesquisa. Estudos mostram que os filtros de leucorredução
contém CTH, mostrando ser uma fonte importante dessas células uma vez que amostras
provenientes do mesmo doador podem ser congeladas a fim de se obter um pool de células
(77), o que não pode ser realizado com células provenientes de sangue de cordão, por
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exemplo. Logo, uma vez que é possível extrair grandes quantidades de leucócitos dos filtros
de leucorredução (79), seria também possível obter CTH das Câmaras de Leucorredução.
A frequência de CTH, dentre as células mononucleares, encontradas tanto em
amostras da CLR como nas amostras de sangue, foi de 0,1%, frequência semelhante à
encontrada em filtros de leucorredução (0,16%) (79). Embora Peytour e colaboradores (47)
tenham observado frequências menores de CTH provenientes de filtros de leucorredução, os
dados mostram que a frequência de CTH nas CLR é compatível com a observada no sangue.
A mediana de células CD34+ totais (CD34+CD45low) encontradas nas CLR foi de
aproximadamente 0,029x106 cel/mL, concentração muito superior à encontrada em
amostras de sangue (0,001x106 cel/mL) (Fig. 31B). Trabalhos envolvendo os filtros de
leucorredução, com posterior separação dessas células, são divergentes em relação ao
rendimento celular, enquanto em alguns foi observado rendimento semelhante (77), em
outros o rendimento foi inferior ao observado no presente trabalho (79). O intervalo do
rendimento celular obtido neste trabalho (0,001 a 3,8x10 6 células) é compatível com dados
encontrados da literatura que também utilizaram a CLR (46), mostrando que as CLR podem
ser uma fonte viável de CTH, no entanto, outros estudos ainda são necessários para
confirmar a funcionalidade das células que identificamos na CLR, bem como a viabilidade
técnica para seu isolamento.
A doação frequente de plaquetas por aférese permite intervalos entre as doações
inferiores àqueles permitidos para doação de sangue convencional (sangue total). O
intervalo entre as doações é de 48 horas, sendo permitidas no máximo 24 doações/ano.
Como mostrado neste trabalho, no interior da CLR ficam retidas aproximadamente 1,4x10 9
células mononucleares (Tabela 4), assim, é importante estudar se essa perda provoca
alguma alteração significativa na população leucocitária dos doadores frequentes de
plaquetas, visto que a maior parte dos estudos que abordam o tema são estudos antigos ou
visam a avaliação de reações no momento da doação, como tonturas e outros.
Estudos que compararam leucócitos pré e pós aférese observaram diferenças
significativas entre esses dois momentos (36, 80, 81), no entanto, isso já era de se esperar,
visto que nos modelos antigos de aférese, as plaquetas coletadas vinham contaminadas com
leucócitos (81, 82) e, nos modelos atuais de doação de plaquetas por aférese, o grau de
pureza do produto é alto. Rock e colaboradores (1992) (80) observaram alteração no
numero total de leucócitos, no entanto, essa alteração foi transitória e, antes do final das
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doações (foram realizadas 10 doações em um período de 22 dias), e em 7 dias após essa
última doação, o número de células brancas já estava reestabelecido, mesmo tendo usado
um modelo em que a frequência de doações era maior que a recomendada (máximo de 2
doações/semana e no estudo foram realizadas 3 doações/semana). Sekhar Das e
colaboradores (2009) e Beyan e colaboradores (2003) (81, 83), compararam não só os
valores de leucócitos pré e pós aférese, mas também compararam esses momentos em
diferentes modelos de aparelhos de aférese, em que observaram diferença da contagem de
leucócitos nos aparelhos utilizados. Apesar dessa diferença observada, o grupo de Beyan não
atribuiu significância clínica a essa alteração, embora tenha avaliado somente uma única
doação. Das máquinas de aférese estudadas por esse grupo, nenhuma foi a utilizada no
presente trabalho (Trima Accel). Outro fator a ser considerado é em relação à metodologia
dos grupos citados, pois a mesma foi diferente da metodologia que realizamos, uma vez
consideram a contagem dos leucócitos logo após as doações realizadas. Um dado
interessante observado por Rock e colaboradores (1992) (80) é que nos ciclos de doações
estudadas, eles observaram aumento no número de linfócitos por volta da 3ª doação, sendo
que este volta ao normal por volta da 5ª doação. Esse fato pode ser um indício o papel
homeostático do sistema imune a fim de manter a contagem dos linfócitos dentro da
normalidade.
No presente trabalho, a comparação foi realizada entre grupos diferentes.
Comparamos um grupo de doadores frequentes com um grupo de doadores de 1ª vez.
Nessa metodologia, não observamos diferenças significativas no numero total dos leucócitos
em geral, e nem nas subpopulações analisadas (Linfócitos T e B, monócitos e células NK),
considerando os dados obtidos do hemograma. Lewis e colaboradores (1997) (43), que
utilizaram metodologia semelhante a aqui utilizada (comparação entre grupos) não
encontrou diferenças significativas no número de leucócitos entre os grupos estudados (não
doadores, doadores de sangue e doadores de plaquetas). Apesar das alterações encontradas
(sendo significativas ou não) na contagem dos leucócitos totais, ou na contagem dos
linfócitos, de forma mais específica, os grupos que abordaram o assunto afirmam que essas
diferenças não causam modificações clínicas nesses doadores, sejam eles frequentes ou não
(43, 53, 58). A partir da contagem do hemograma, também não foi observada diferença no
numero total de granulócitos.
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Comparando as populações mononucleares recuperadas do gradiente de densidade
(Ficoll-Paque) observamos diferença estatística significante somente para células T CD8+, em
que os doadores frequentes apresentam o valor mediano de 0,24x106 cel/mL e os doadores
de primeira vez 0,52x106 cel/mL. Para essa mesma população, e para população de linfócitos
T CD4, Hael e colaboradores (1983) (84) também observaram diminuição no número total de
doadores frequentes. Tal diferença, para os linfócitos T CD8, não foi observada por Prior e
colaboradores (1991) (85), que encontraram alterações para as outras sobpopulações
estudadas (Linfócitos T, T CD3, T CD4), diferenças tais que não foram observadas no
presente estudo. No entanto, somente com base nesse resultado, não podemos afirmar que
essa alteração tenha significados clínicos, para tanto, outros estudos são necessários.
No presente trabalho consideramos como doadores frequentes aqueles que
realizaram no mínimo 6 doações/ano. No período de um ano, observou-se o máximo de 13
doações (dados não mostrados). Fazendo uma estimativa desse máximo de doações, com o
valor mediano de células mononucleares retidas na CLR (1365x10 6), o doador perderia
aproximadamente 1,76x1010 células mononucleares/ano, o que estaria abaixo do índice
citado para possível leucopenia de 1x1011 células em curto período de tempo (53, 86). Assim,
a quantidade de leucócitos perdidas pelo doador no decorrer de um ano, não causaria danos
clínicos no mesmo. Vale levar em consideração que esse caso de 13 doações/ano foi um
caso isolado entre os doadores estudados, o valor mediano de doações foi de 4
doações/ano, que provoca uma perda ainda menor de leucócitos/ano (5463x106 cel/ano).
Além disso, linfopenia, caracterizada pela contagem de linfócitos abaixo de 1000/µl, não foi
observado nos doadores frequentes.
Assim, para doadores frequentes de plaquetas estudados, notamos que não houve
alteração no número de leucócitos, nem em suas subpopulações, quando comparados com
os doadores de 1ª vez. No entanto, para maior compreensão das possíveis consequências de
doações frequentes de plaquetas outros estudos ainda são necessários, levando em conta o
histórico do doador, acompanhado os valores de leucócitos em cada doação e o tempo de
reposição das células perdidas, bem como manifestações clínicas dessas alterações.
Diariamente a medula óssea libera grande quantidade de células no sangue, que auxilia na
manutenção da homeostase corpórea. Também é preciso levar em conta a frequência da
doação. São permitidas até duas doações/semana, no entanto, o doador pode não ter essa
disponibilidade, realizando as doações com intervalos maiores, fato muitas vezes observado
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por nós. Considerando o máximo de doação/ano (24), para alcançar essa frequência, seriam
necessárias 2 doações/mês. Para determinar se essa frequência gera uma sobrecarga ao
sistema hematopoiético ou não, são necessários mais estudos que abordem não somente as
alterações no numero de leucócitos, mas também as manifestações clínicas no doador. Mas
apesar disso, levando em conta os dados aqui apresentados, as doações frequentes de
plaquetas parecem não causar alterações leucocitárias nos indivíduos, sendo assim uma
prática segura para que doa e que faz grande diferença para quem recebe o produto dessas
doações.
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6 CONCLUSÕES

Em relação à comparação das células mononucleares recuperadas da CLR e do
sangue, foi possível observar que:
- A CLR fornece quantidade superior de células, quando comparadas com o mesmo volume
de sangue;
- Apesar da maior concentração celular, as frequências das populações leucocitárias
estudadas estão semelhantes à encontrada no sangue;
- As células recuperadas da CLR não apresentam alteração em seu estado de ativação, uma
vez que os marcadores de ativação estão expressos de forma semelhante ao sangue;
- O processo de elutriação não altera as propriedades funcionais das células da CLR, uma vez
que a capacidade proliferativa e de produção de citocinas estão similares à do sangue;
- As células da CLR não apresentam maior susceptibilidade a apoptose espontânea;
- A quantidade de CTH encontrada na CLR é superior àquela encontrada no sangue.

Em relação ao estudo de possíveis alterações leucocitárias devido a doações
frequentes, foi possível observar que a concentração de leucócitos, e das subpopulações
estudas, não sofrem alterações, quando comparadas com doadores de primeira vez.
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APÊNDICE A - Termo de consentimento Livre Esclarecido

Doação Número

Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido

_____________

Versão 1

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Prezado (a) doador (a), o (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar, como
voluntário (a), no projeto de pesquisa intitulado “Análise das populações leucocitárias em
doadores frequentes de plaquetas e em câmara de leuco-redução”.
A doação de sangue e plaquetas é um ato voluntário sendo considerado um
procedimento seguro para os doadores. No processo de obtenção dessas plaquetas, é
utilizado um tipo de “filtro”, denominado câmara de leuco-redução, no qual uma pequena
quantidade de sangue fica retida sendo descartada junto com a câmara, ao final do
processo. Este sangue retido na câmara é rico em células sanguíneas denominadas
leucócitos que não serão utilizados em procedimentos transfusionais, mas podem ser
utilizados para pesquisa científica.
Este projeto tem como objetivo avaliar se as doações repetidas de plaquetas causam
alguma modificação na composição dos diferentes tipos de leucócitos existentes no sangue
de indivíduos que doam plaquetas frequentemente, em comparação com indivíduos que
nunca doaram ou que estão fazendo a doação pela primeira vez. Outro objetivo é verificar
se a distribuição das células na câmara de leuco-redução é a mesma encontrada no
sangue.
Para realizar o projeto, pedimos sua autorização para utilização das células contidas
no filtro de leuco-redução, para a retirada de uma pequena quantidade (10 a 20 ml) de
sangue venoso, obtidos sem qualquer interferência no procedimento padrão da doação e
sem apresentar qualquer ônus ao doador, e permissão para acessar os resultados dos
exames de rotina realizados em virtude das suas doações.
Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou
pedir qualquer outro esclarecimento, bem como retirar sua participação a qualquer
momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação.
Não será cobrado nada e não haverá gastos nem riscos na sua participação neste
estudo,

portanto

não

estão

previstos

ressarcimentos

ou

indenizações.

Não haverá benefícios imediatos na sua participação, mas os resultados contribuirão para o
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melhor entendimento dos efeitos de seguidas doações de plaquetas sobre os leucócitos.
Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu anonimato.
As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser
entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação
(confidencialidade).
Em caso de dúvidas e outros esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa no tel.2151.3729 (e-mail:
cep@einstein.br) e ou a equipe responsável pelo projeto (vide abaixo):

Equipe Responsável pelo Projeto:
Dr. Luiz Roberto Sardinha (Coordenador) F. 2151-3512
Andressa de Oliveira Dias Borges
Dra. Araci Massami Sakashita
Dra. Anna Carla Renata Krepel Goldberg

Após a leitura deste documento, acredito estar suficientemente informado, ficando claro para
mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer
momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos
objetivos da pesquisa, e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que
desejar. Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em
participar deste estudo.

Nome doador:______________________________________________
Assinatura doador: _______________________________ Data:__________
Testemunha (se necessário): ________________________________________
Assinatura da testemunha:________________________

Data:__________

Nome (Eq. Responsável):_______________________________________
Assinatura (Eq. Responsável): _________________________ Data:__________
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APÊNDICE B - Análises de correlação
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Figura B1 - Diagramas de dispersão do rendimento celular da CLR com informações individuais e da coleta.
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Número de doações

4

1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95

Peso

Altura

Variável

rho

p

Altura (m)

-0,057

0,779

Idade (anos)

0,091

0,653

Número de doações no último ano

-0,240

0,227

Número de doações

-0,260

0,190

Peso (kg)

0,031

0,876

Tempo de doação (min)

-0,090

0,654

Correlação inexistente entre o rendimento da CLR e as variáveis observadas.
Teste de correlação de Sperman; rho: coeficiente de correlação de Spearman; p associado ao teste de não
nulidade do coeficiente de correlação de Spearman. CLR = Câmara de Leucorredução
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Figura B2 - Diagramas de dispersão do rendimento celular do pião com informações sanguíneas.
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3000

2

4

6

8
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Volume da amostra pião

WBC

Variável

rho

p

Volemia

-0,060

0,766

Volemia processada

0,209

0,295

Volume da amostra pião

0,173

0,389

WBC

0,314

0,111

Correlação inexistente entre o rendimento da CLR e as variáveis observadas.
Teste de correlação de Sperman; rho: coeficiente de correlação de Spearman; p associado ao teste de não
nulidade do coeficiente de correlação de Spearman. CLR = Câmara de Leucorredução.
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Figura B3 - Rendimento celular da CLR por grupo de produto coletado (plaqueta dupla ou simples).

Plaqueta Simples

Plaqueta Dupla

Há associação entre o rendimento celular do pião e o produto doado na coleta (p=0,026). O rendimento é
maior quando se obtém, na coleta, plaquetas duplas. Teste de Mann-Whitney.
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APÊNDICE C - Comparação do rendimento celular obtidos de amostras de sangue e da
Câmara de Leucorredução de mesmo doador.
Rendimento Celular/mL (x106)
Sangue
CLR
0,98
5,52
0,98
52,95
0,68
54,75
1,16
76,5
1,12
132,45
0,93
11,325
0,99
98,85
1,33
101,4
3,34
164,7
0,65
18,8
0,93
1,725
2,42
146,55
1,3
153,9

Doador
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Mediana
Intervalo Interquartil

1,0
0,93; 1,31

76,5
15,06; 139,5

150
(x106)

Nº absoluto de células/mL

200

100
50
0
Sangue

n = 13; CLR = Câmara de Leucorredução.

CLR

