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RESUMO
CORREIA, R.P. Estudo da distribuição de células T naive e subtipos de células T de memória
em neoplasias hematológicas. 2012. 90 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia) – Instituto
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
Memória imunológica é a marca registrada da imunidade celular adaptativa, a qual confere
proteção rápida e eficiente em tecidos periféricos. Critérios como função efetora imediata,
diversidade fenotípica, índice proliferativo, capacidade migratória e localização anatômica,
são utilizados para definir células T de memória em modelos murinos e humanos, e
caracterizá-las em central memory (TCM), effector memory (TEM) e terminal effector memory
(TEMRA) T cells. A participação destas células T no curso de certas neoplasias hematológicas
vem sendo descrita como um mecanismo relacionado à fisiopatologia e evolução das
mesmas. No presente trabalho, analisamos o sangue periférico de indivíduos saudáveis
doadores de sangue e de pacientes acometidos por Síndrome Mielodisplásica (SMD),
Mieloma Múltiplo (MM) e Leucemia Linfocítica Crônica (LLC), e caracterizamos por
citometria de fluxo, o perfil de distribuição das células T CD4 + e CD8+, fenotipicamente
caracterizadas como naive e subtipos de memória através dos diferentes padrões de
expressão de CD45RA e CD62L. Além disso, para identificar o prognóstico dos pacientes com
LLC, determinamos a expressão de ZAP-70 intracitoplasmático nos linfócitos T e B destes
pacientes. De maneira geral, nossos resultados não revelaram uma diferença significativa na
distribuição das células T nos pacientes com SMD e MM. Já nos pacientes com LLC o
compartimento de células T CD4+ apresentou alterações significativas, como a diminuição e
aumento respectivo na freqüência das células naive e células TEM quando comparados ao
grupo controle do estudo. Baseados em dados da literatura que sugere que alterações nas
células T podem interferir no curso da LLC, o próximo passo foi investigar uma possível
diferença na distribuição das células T naive e de memória de acordo com o prognóstico da
doença. Para tanto, de acordo com a expressão de ZAP-70 nas células B neoplásicas,
dividimos os pacientes com LLC em grupos de bom prognóstico (ZAP-70 negativo), e
prognóstico ruim (ZAP-70 positivo). Notavelmente, somente o compartimento de células T
CD4+ teve seu perfil de distribuição alterado e dependente do prognóstico. Pacientes com
bom prognóstico mantiveram a alteração de frequência aumentada das células T CD4 + TEM, e
os pacientes com prognóstico ruim apresentaram significativa diminuição na frequência de
células T CD4+naive e aumento na frequência e no número absoluto de células CD4 + TCM
comparativamente aos pacientes de bom prognóstico e ao grupo controle do estudo. Essas
evidências somadas a dados da literatura, nos permite postular que interações imunológicas
entre células B da LLC e células T CD4+ normais possa ser um mecanismo próprio da LLC que
pode interferir na fisiopatologia da doença, bem como favorecer a geração de células T de
memória, em especial do subtipo celular T CM. Neste contexto de crosstalk, estas células T de
memória, podem fornecer sinais de sobrevivência para o clone neoplásico, como citocinas e
co-estimulação via CD40L, contribuindo assim para o estabelecimento e agressividade da
LLC.
Palavras-chave: Células T naive e de memória. Neoplasias hematológicas. Leucemia
linfocítica crônica (LLC). Células CD4+ TCM.

ABSTRACT
CORREIA, R.P. Study of naive and memory T cells distribution in hematological
malignancies. 2012. 90 p. Master’s thesis (Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
Immunological memory is the hallmark of adaptive cellular immunity, which provides quick
and efficient protection in peripheral tissues. Criteria such as immediate effector function,
phenotypic diversity, proliferative index, migratory capacity and anatomical location are
used to define memory T cells in human models and characterize them in a central memory
(TCM), effector memory (TEM) and terminal effector memory (TEMRA) T cells. The influence and
participation of T cells in the course of hematological malignancies has been described as a
mechanism related to the pathophysiology and its’ evolution. In the present study, we
analyzed the peripheral blood of healthy blood donors and patients affected by
myelodysplastic syndrome (MDS), multiple myeloma (MM) and chronic lymphocytic
leukemia(CLL), and characterized by flow cytometer, the distribution profile of CD4+ and
CD8+ T cells phenotypically characterized as naive and memory T cells by different patterns
ofCD45RAandCD62L expression. In addition, in order to identify the CLL prognosis, we
measured ZAP-70 in B and T lymphocytes patients’ samples. In general, our results revealed
no significant difference between the MDS and MM patients T cells distribution compared to
healthy donors, but CLL patients showed some changes in CD4+ T cell compartment and was
observed a decreased in naive and increased in TEM cells. Based on literature data that
suggest that alterations in T cell compartment could interfere in CLL course, we investigated
a possible relationship between naive and memory T cells distribution and patients’
prognosis. Then, CLL patients were grouped in good or bad prognosis in according to
respectively negative or positive ZAP-70 expression. Notably, only CD4+ T cells had changed
their profile and it were dependent on the prognosis. Patients with good prognosis had
increased frequency in CD4+ TEM cells, and poor prognosis patients presented increased in
frequency and absolute number of CD4+TCM cells compared to patients with good prognosis
and healthy donors. These evidences and literature data allow us to postulate that the
immunological interactions between CLL B cells and normal CD4+ T cells could be a disease
mechanism that interfere in pathophysiology as well as result in the generation of memory T
cells, especially de TCM cells. In this crosstalk context, these memory T cells could provide
survival signals to the tumor clone, such as cytokines and CD40L costimulation in the lymph
node site, thus contributing to establishment and more aggressive CLL progression.
Keywords: Naive and memory T cells. Hematological malignances. Chronic lymphocytic
leukemia (CLL). CD4+ TCM.cells.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Linfócitos T
Os linfócitos T são células sanguíneas que desempenham papéis de fundamental
importância na resposta imune. Eles fazem parte da resposta imune adaptativa, compondo
um dos principais mecanismos executores da imunidade celular. Estas células são
fundamentais para o combate a tumores e patógenos intra e extracelulares, seja exercendo
funções citotóxicas (linfócitos T citotóxicos, ou do inglês CTL – cytotoxic T lymphocytes), ou
auxiliando outras células da resposta imune (linfócitos T auxiliares, ou do inglês Th – T
helper). É importante destacar que os linfócitos Th diferenciam-se em subpopulações
capazes de produzir diferentes padrões de citocinas e, portanto, exercer funções auxiliares
distintas.
Os precursores dos linfócitos T são gerados na medula óssea (MO) a partir de célulastronco hematopoiéticas, e migram para o timo, local que irá fornecer os estímulos
necessários para o adequado desenvolvimento. Este processo inclui o rearranjo sequencial e
expressão dos genes do receptor de linfócitos T (TCR) e dos co-receptores CD4 e CD8,
proliferação, e seleção positiva e negativa.
Os timócitos que conseguem se maturar e se tornarem imunologicamente
competentes, deixam o timo e vão fazer parte do pool de linfócitos T periféricos maduros e
naive, os quais permanecem na intérfase do ciclo celular por períodos prolongados até
entrarem em contato com antígenos específicos apresentados por células apresentadoras de
antígenos (APCs) profissionais via complexo principal de histocompatibilidade (MHC) em
órgãos linfóides secundários.
Durante a resposta imune contra um determinado patógeno, as APCs, principalmente
as células dendríticas (DCs), fazem o primeiro contato com o microorganismo. Isso acontece
mediante ligação dos receptores de reconhecimento de padrões (PRR - Pattern recognition
receptor), tais como membros da família TOLL like receptors (TLR) ou NOD like receptors
(NLR), com padrões moleculares associados à patógenos (PAMPs) (AKIRA; UEMATSU;
TAKEUCHI, 2006).
Nos órgãos linfóides secundários, ocorre o encontro e a interação das APCs com os
linfócitos T naive antígeno-específico, com consequente ativação destes linfócitos. Esta
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ativação ou estimulação antigênica é dependente de etapas como interação do TCR com
MHC-peptídeo (primeiro sinal de ativação), de sinais de co-estimulação via interação de
moléculas CD28 dos linfócitos T com CD80/CD86 das APCs (segundo sinal de ativação), e de
sinais derivados de citocinas (terceiro sinal de ativação), que por fim, resultam em ativação,
proliferação vigorosa e expansão de clones específicos de linfócitos T efetores, os quais por
sua vez, têm a capacidade de migrarem para o foco infeccioso e combater o patógenos
(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008).
Em uma etapa subsequente, após a eliminação do patógeno, o sistema imune age de
maneira a restaurar seu estado inicial basal, por um mecanismo homeostático conhecido
como fase de contração da resposta imune. Nesta etapa, a maioria dos linfócitos T efetores
entra em um processo de morte celular apoptótica, que pode tanto ser induzida pela falta
de estímulos ativadores (ausência do antígeno, citocinas e fatores de crescimento), e
participação da proteína pró-apoptótica BIM, como também pela ativação crônica que
resulta na chamada “morte celular induzida por ativação” (AICD – activation-induced cell
death), a qual é mediada pela ligação entre FAS e FASL (GREEN, 2008;

JAMESON;

MASOPUST, 2009; WOJCIECHOWSKI et al., 2007).
Entretanto,

uma

fração

pequena

destes

linfócitos

T

antígeno-específicos,

aproximadamente 5% do pico da frequência, resistem a esse processo de morte e são
resgatados pelo sistema imune para fazerem parte do pool de células T de memória que, de
maneira geral, são células de longa vida que exercem função de proteção imunológica frente
a uma posterior re-infecção (SPRENT; SURH, 2002).
1.2 Definindo células T de memória

Células T de memória compreendem um grupo heterogêneo de células de vida longa
que sobrevivem no organismo mesmo na ausência de sinais estimuladores, e que em uma
re-exposição ao antígeno específico, têm a capacidade de agir com respostas de maior
magnitude, mais rápida, mais sensível a baixas concentrações de antígeno, o que confere
proteção imediata em tecidos periféricos e capacidade de montar respostas secundárias e
efetoras em órgãos linfóides secundários.
Quando falamos em células de vida longa, é importante destacar que não está bem
definido qual seria a longevidade mínima suficiente para classificá-las como células T de
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memória. Utilizando este critério de longevidade e um critério adicional de potencial
proliferativo em resposta ao reconhecimento antigênico, Jameson e Masopust, 2009,
propuseram uma representação que idealiza as células T naive, efetoras e de memória com
base nestes dois critérios (JAMESON; MASOPUST, 2009) (Figura 1).
Figura 1 - Subtipos de linfócitos T idealizados nos quesitos longevidade e proliferação.

Fonte: (JAMESON; MASOPUST, 2009).

Como visualizado na figura acima, as células T de memória podem ser divididas em
dois subtipos distintos e bem definidos, as denominadas células T de memória centrais (T CM central memory T cells) e células T de memória efetoras (TEM - effector memory T cells). Essa
classificação foi proposta inicialmente em 1999 por Sallusto e colaboradores (SALLUSTO et
al., 1999), e é amplamente aceita na literatura internacional.
Vale ressaltar que esta classificação refere-se às chamadas células T de memória
clássicas, e a distinção entre elas pode não ser totalmente clara uma vez que, quando se
adiciona outros critérios funcionais e fenotípicos, apesar da não haver alterações na
classificação, outras populações podem ser inseridas na figura 1. Neste contexto, podemos
descrever uma população derivada das células TEM, as denominadas células T de memória
efetoras terminais (TEMRA – terminal effector memory T cells), que serão melhor discutida a
frente.
Dessa forma, a definição de células TCM e TEM é baseada em alguns critérios distintos
como presença ou não de função efetora imediata, índice proliferativo frente ao
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reconhecimento antigênico, e capacidade migratória destas células em direção a tecidos
linfóides secundários ou tecidos e órgãos não linfóides. Esta última característica influencia
consequentemente, a localização anatômica destas células, que por sua vez é um processo
orquestrado pela expressão de receptores de endereçamento (homing receptors) e
moléculas de adesão, principalmente CCR7 e L-selectina (CD62L), respectivamente. Assim, o
conjunto dos caracteres como função efetora imediata, potencial proliferativo, fenótipo,
capacidade migratória e localização anatômica, é utilizado para definir as células T CM e TEM
em modelos murinos e humanos (LEFRANCOIS; MARZO, 2006;

SALLUSTO; GEGINAT;

LANZAVECCHIA, 2004; SALLUSTO et al., 1999).
1.3 Características fenotípicas das células T naive e de memória
A quantificação e estimativa da frequência de células T naive e de memória foram
feitas por muito tempo utilizando apenas um marcador extracelular, como por exemplo, a
expressão das isoformas de CD45, como CD45RA e CD45RO, utilizados como marcadores de
células T naive e células T de memória respectivamente. Porém, com o advento tecnológico
da citometria de fluxo somado a heterogeneidade fenotípica destas células, alguns trabalhos
têm demonstrado a necessidade de incluir marcadores de superfície adicionais para melhor
caracterização e distinção entre elas (Tabela 1).
Neste contexto, De Rosa e colaboradores (2001), demonstraram experimentalmente
através de citometria de fluxo policromática, que o uso de apenas um marcador, no caso
CD45RA, é insuficiente na identificação de células T naive, e que a adição de um segundo
marcador (CD62L, CD11a, CD27 ou CD28), aumenta significativamente a especificidade para
essas células (97-98% para células T CD4; 87-93% para células T CD8). Já a combinação de
um terceiro marcador aumenta ainda mais essa especificidade (99% para células T CD4; 96%
para células T CD8) (DE ROSA; HERZENBERG; ROEDERER, 2001).
Além disso, apesar do uso de dois marcadores por citometria de fluxo ser o método
mais comum de identificação de células T naive, esta técnica pode definir populações que
apresentem contaminação com células T de memória, porém essa contaminação é
relativamente pequena em indivíduos saudáveis (2-3% para células CD4; 7-13% para células
CD8), mas pode estar aumentadas em um contexto de infecção crônica, e também gerar
artefatos em estudos funcionais destas células (DE ROSA et al., 2001).
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Tabela 1 - Padrão dos marcadores fenotípicos comumente usados para caracterizar e
diferenciar as células T naive, efetoras e de memória.
Molécula
CD44
CD45RO
CD45RA
CD62L
CCR7
CD69
CD25
CD122
CD127
CD27
CD28

Células T
Naive
+/+++
+++
+++
+/++
+++
+++

Células T
Efetoras
+++
+++
+
+++
+++
++
-

Células
TCM
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++

Células
TEM
+++
+++
+/++
++
+
++

Observações
Função

Adesão e migração celular
Modula sinalização via TCR
Modula sinalização via TCR
L-seletina
Receptor de quimiocina
Antígeno ativação precoce
IL-2Rα
IL-2Rβ
IL-7Rα
Receptor de TNF
Molécula co-estimuladora

Expressão dos marcadores: negativa/muito fraca (+/-), fraca (+), moderada (++), ou forte (+++).
Fonte: Adaptado de Sallusto et al., 2004 e Janeway et al., 2007.

Dessa forma, para melhor definir e caracterizar fenotipicamente as células T naive e
subtipos de células T de memória, alguns dos marcadores listados na tabela 1 são
preferencialmente utilizados, como CD45RA, CD62L, CCR7, CD27 e CD28. Vale ressaltar que
o padrão de expressão de CD62L e CCR7 é muito semelhante (APPAY et al., 2008; SPRENT;
SURH, 2011), e por isso geralmente são usados de maneira excludente em protocolos de
citometria de fluxo. Além disso, tomando por base a expressão de CD62L, alguns trabalhos
sugerem que células TCM e TEM podem ser consideradas populações celulares fixas (MARZO
et al., 2005).
Com base nos dados supracitados, ao longo do trabalho, iremos utilizar o padrão de
expressão dos marcadores CD45RA e CD62L para classificar fenotipicamente e definir as
células T CD4+ e CD8+ como, células T naive (CD45RA+ CD62L+), TCM (CD45RA- CD62L+), TEM
(CD45RA- CD62L-) e TEMRA (CD45RA+ CD62L-).
1.3.1 CD62L
Selectinas são proteínas responsáveis pela adesão dos leucócitos ao endotélio
vascular, e mais precisamente, a L-selectina ou CD62L exerce papel de fundamental
importância na migração, endereçamento e recirculação dos linfócitos T naive e células
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TCM.entre sangue periférico e linfonodo. Este processo é executado juntamente com o
receptor de quimiocina CCR7, pois quando estas células chegam ao linfonodo, a molécula de
CD62L interage com peripheral-node addressin (PNAd) nas vênulas de endotélio alto (HEV),
permitindo a ligação e rolamento, enquanto CCR7 interage com as quimiocinas CCL19 e
CCL21, presentes na superfície luminal de células endoteliais do linfonodo, possibilitando a
ligação firme e início do extravasamento para o interior do órgão (FORSTER; DAVALOSMISSLITZ; ROT, 2008).
Contrário ao processo acima, a migração destas células para o baço acontece por um
processo não específico, e como as outras células hematopoiéticas, as células T são
transportadas pela artéria esplênica e entram no baço independentemente da expressão de
CD62L (SPRENT; SURH, 2002).
A regulação da expressão de CD62L após a sinalização via TCR, é um processo
complexo e que envolve a participação de vários fatores reguladores que se conectam
formando uma malha de regulação. Após ativação das células T, a molécula de CD62L é
transientemente perdida da superfície celular por clivagem pela protease TACE/Adam17
(LEY et al., 2007), o que resulta em alterações na capacidade migratória destas células, pois
na ausência de CD62L, elas perdem a habilidade de migrarem para o linfonodo mas
adquirem o potencial de povoarem tecidos e órgãos não linfóides. Em etapa subsequente, a
molécula CD62L pode ser re-expressa na superfície celular de células T ativadas, e estas
possivelmente darão origem às células TCM (CARLSON et al., 2006).
A molécula CD62L é regulada pela atividade do gene sell, o qual tem sua região
promotora sob controle de alguns fatores de transcrição. Dentre eles, o mais descrito é o
Klf2, um fator de transcrição essencial para quiescência, sobrevivência e tráfego das células
T, pois regula a expressão de moléculas envolvidas na migração celular como é o caso de
CD62L (CARLSON et al., 2006).
A via de sinalização celular envolvendo a fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) está
associada à regulação do gene sell, da protease TACE/Adam17 e, consequentemente, da
molécula CD62L. De maneira geral, a sinalização via TCR e PI3K resulta na fosforilação de
TACE/Adam17 que por sua vez, migra para a superfície celular e cliva a molécula CD62L.
Vale mencionar que a intensidade de ativação da via PI3K pode ser modulada
dependendo do estímulo ativador, como é o caso da ativação por citocinas da família γ
comum. A sinalização através do complexo IL-2R resulta em uma forte ativação da via PI3K, o
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que regula negativamente a expressão de CD62L, já os sinais derivados do complexo IL-15R
resultam em uma fraca ativação desta via, o que por si só, não é suficiente para clivar a
molécula CD62L (OBAR; LEFRANCOIS, 2010).
Por fim, o fator de transcrição Foxo1 também está associado à regulação de expressão
de CD62L e CCR7 em resposta a sinalização via IL-7R, sendo crucial para a sobrevivência e
migração das células T naive e TCM aos sítios de síntese de IL-7 nos linfonodos (KERDILES et
al., 2010).
1.3.2 CD45
A molécula CD45, também chamada de antígeno comum de leucócitos, é o nome dado
para uma proteína transmembrana tirosina fosfatase, que exerce função necessária para
adequada sinalização dos receptores de linfócitos e outros tipos celulares, além de participar
e regular uma variedade de processos como crescimento celular, diferenciação, ciclo
mitótico e transformação oncogênica.
CD45 é o produto de um gene complexo formado por vários éxons, dentre eles, os
éxons 4, 5 e 6 sãos os responsáveis por codificar os segmentos A, B e C, respectivamente, e
gerar as múltiplas isoformas de CD45, como CD45RA, CD45RB e CD45RC. O peso molecular
dessas isoformas pode variar entre 180 kDa, no caso de CD45RO que não contém nenhum
dos segmento, a 235 kDa, no caso de CD45RABC, o qual possui todos os segmentos
(ZIKHERMAN; WEISS, 2008).
Em linfócitos T, o CD45 tem função de regular o limiar de ativação e fosforilação dos
ITAMs específicos nas cadeias acessórias do TCR. Através da remoção do grupo fosfato
inibitório sobre as tirosinas quinase da família Src, como Lck e Fyn, estas se tornam aptas a
fosfolirar os ITAMs iniciando assim, a cascata de sinalização via TCR (ZIKHERMAN; WEISS,
2008).
Como dito anteriormente, diferentes padrões fenotípicos associado às isoformas de
CD45 podem ser usados para distinguir células T naive e de memória. É sabido que células T
naive expressam isoformas maiores, como CD45RA associado a outros segmentos, já as
células T de memória são caracterizadas por inibição ou exclusão dos éxons 4, 5 e 6, o que
resulta em uma isoforma menor denominada CD45RO. Esta isoforma tem a capacidade de
facilitar a sinalização e ativação destas células T de memória (HERMISTON; XU; WEISS, 2003).
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1.4 Função e localização anatômica das células T de memória
Células T de memória são caracterizadas pela prontidão em montar, de maneira rápida
e específica, respostas secundárias a uma re-exposição antigênica. Porém, quando
estratificamos essas células nos subtipos descritos, como as células TCM e TEM, conseguimos
identificar algumas diferenças funcionais entre elas, e que estão intimamente relacionadas
às características fenotípicas e localização anatômica.
Células TCM possuem uma característica semelhante a células T naive no que se diz
respeito à capacidade de migração para órgãos linfóides secundários e constante
recirculação entre estes e o sangue periférico (SP). Como dito anteriormente, estes eventos
são orquestrados pela expressão de CD62L e CCR7. Entretanto, comparativamente a células
T naive, as células TCM são mais sensíveis a estimulação antigênica e menos dependentes de
co-estimulação. Além disso, após estimulação antigênica, secretam principalmente IL-2,
expressam maiores níveis de CD40L e, consequentemente, têm maior capacidade de
interação com DCs e linfócitos B (SALLUSTO et al., 2004).
Como células de memória, as células T CM possuem pouca capacidade efetora, mas
como mecanismo compensatório, têm alta capacidade proliferativa (Figura 2). Esta última
característica confere a habilidade de serem células T de memória reativas, e por conferir
proteção imediata contra infecções sistêmicas, as quais requerem vigorosa proliferação de
células T para controle adequado (KAECH; WHERRY; AHMED, 2002; PEPPER; JENKINS, 2011;
SALLUSTO et al., 2004).
Alguns autores consideram as células TCM como “memory stem cells”, pelo fato de
serem auto-renováveis, pluripotentes, e também por realizarem proliferação homeostática
na ausência de antígenos, na qual se observa que a razão de divisão celular é proporcional a
razão de morte celular (FEARON; MANDERS; WAGNER, 2001; KAECH et al., 2002).
As células TEM por sua vez, possuem padrão de expressão de moléculas de adesão e
receptores de quimiocinas diferentes das células TCM. Durante a sua geração, perdem
constitutivamente a expressão de CCR7 e CD62L, e isso faz com que elas sejam “excluídas”
dos linfonodos, mas por outro lado, expressam receptores de endereçamento que
possibilitam sua migração para tecidos e órgãos não linfóides. Nestes tecidos, as células TEM
exercem papel de célula T de memória protetora, pois ao contrário das células T CM, possuem
capacidade de exercer função efetora imediata e pouca capacidade proliferativa, sendo mais
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efetiva na proteção imediata contra re-infecções devido a sua localização anatômica (Figura
2) (MASOPUST et al., 2006).
Tendo por base a expressão antigênica de CD45RA, tornou-se evidente que algumas
populações de células T de memória, tanto no compartimento CD4+ como no CD8+ podem
re-expressar a molécula CD45RA em um estágio final de diferenciação e, como dito
anteriormente, são denominadas células T de memória efetoras terminais (T EMRA - terminal
effector memory). É uma população descrita como derivada das células TEM e com
características muito semelhantes a essas células, mas com função efetora ainda mais
eficiente e diferenciada, com menor comprimento do telômero, e que podem se acumular
com a idade decorrente de condições de infecções virais persistentes e algumas síndromes
inflamatórias (DI MITRI et al., 2011; EFFROS; CAI; LINTON, 2003; KOVAIOU; GRUBECKLOEBENSTEIN, 2006).
O compartimento de células TEM consiste tanto em linfócitos T CD4+ (LTCD4), como
linfócitos T CD8+ (LTCD8). De maneira geral, os LTCD4 TEM são tipicamente produtores de
IFN-γ, IL-4 e IL-5 após algumas horas de estimulação antigênica, já os LTCD8 também podem
secretar estas citocinas, mas tipicamente carregam grandes quantidades de perforina em
seus grânulos citotóxicos. Os LTCD8 TEMRA acumulam ainda mais perforina e por isso, são
caracterizados por terem função efetora mais aguçada como células T de memória protetora
(LEFRANCOIS; MARZO, 2006; PEPPER; JENKINS, 2011; SALLUSTO et al., 2004).
As células CD4+ TCM podem ser estratificadas em três grupos distintos de acordo com
aspectos funcionais e fenotípicos. O primeiro grupo são células definidas como não
polarizadas e que expressam o receptor de quimiocina CXCR5, o qual interage com a
quimiocina CXCL13 produzida em folículos de células B nos linfonodos (SALLUSTO et al.,
2004). Essa distinção é baseada no fato de que em condições neutras de polarização, estas
células não se diferenciam, mas quando estimulada in vitro, na presença de IL-12 ou IL-4,
podem se diferenciam em Th1 e Th2 respectivamente. Os dois outros grupos são
identificados como células CD4+TCM pré-Th1 e as pré-Th2, através da expressão de CXCR3 e
CCR4 respectivamente. Essa caracterização se deve ao fato de que espontaneamente, essas
células se diferenciam em Th1 e Th2 mesmo na ausência de citocinas polarizadoras (APPAY
et al., 2008; GEGINAT; LANZAVECCHIA; SALLUSTO, 2003; RIVINO et al., 2004) (Figura 3).
As funções efetoras das células CD4+ TEM podem também ser associadas às suas
diferentes subpopulações, como Th1, Th2 e Th17, e a expressão de receptores de
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quimiocinas é usada para fazer a distinção fenotípica e funcional. Assim, as células
expressam CCR5 e CXCR3 são definidas como Th1, as que expressam CCR3, CCR4 e CRTh2
são definidas como Th2, e as células Th17 são caracterizadas pela expressão de CCR4 e CCR6
(ACOSTA-RODRIGUEZ et al., 2007; APPAY et al., 2008; SALLUSTO et al., 1998). (Figura 3).
Esta definição é baseada nas evidências que sugerem que quando estimuladas in vitro em
condições neutras de polarização, estas células mantêm seu fenótipo e função,
demonstrando que o padrão de expressão de genes de citocinas pode ser estável. Porém,
apesar desta estabilidade gênica e funcional, elas apresentam certa plasticidade, e em
condições opostas de polarização, as células CD4+ TEM adquirem a habilidade de expressar
outras citocinas sem deixar de expressar sua citocina padrão (MESSI et al., 2003).

Figura 2 - Distinção fenotípica, funcional, proliferativa, efetora e migratória das células T de
memória.

(A) Características comuns às células T CD4+ e CD8+ de memória. (B) Receptores de quimiocinas e
citocinas utilizadas para caracterizar as subpopulações de células CD4+ TEM.
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Figura 3 - Padrão de expressão de receptores de quimiocinas e citocinas utilizadas para
distinção fenotípica e funcional das células CD4 + TCM.

Fonte: (APPAY et al., 2008).

1.5 Geração das células T de memória
A ativação das células T, como dito anteriormente, gera um pool de células com
potencial suficiente para se diferenciar em efetoras e de memória. Porém, há muita
discussão na literatura se isto se trata de um processo estocástico ou é reflexo de um
processo seletivo. Outras questões bastante discutidas se tratam das influências que as
células T sofrem durante a etapa de ativação e que podem interferir em seu direcionamento,
bem como se as células T de memória se originam de diferentes subtipos de células T naive
ou efetoras, ou até mesmo se são oriundas de algum precursor já comprometido.
Neste contexto é importante ressaltar que a complexidade e a heterogeneidade do
processo de estimulação antigênica, que engloba todos os sinais referentes à interação entre
células T e APCs via TCR-MHC-peptídeo, pode influenciar diretamente o destino final das
células T naive. É sabido que a natureza desta interação pode sofrer influências críticas e é
dependente de etapas como a duração da interação, concentração e disponibilidade de
antígenos, moléculas co-estimuladoras e citocinas, natureza das APCs, competição das
células T pelo acesso aos sinais estimuladores, e o momento em que a células T entram na
resposta imune. É importante mencionar que todos estes eventos são dependentes entre si
e podem ser considerados eventos estocásticos (MCKINSTRY; STRUTT; SWAIN, 2010).
A natureza das APCs é um dos eventos mais dinâmicos e críticos na ativação das
células T. APCs imaturas possuem pouca capacidade estimuladora, interagem com células T
em um contato brando e são tolerogênicas. Já APCs maduras são altamente estimuladoras,
mas podem exercer papéis distintos, pois quando presentes no início do curso da resposta
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imune disponibilizam muito antígenos, moléculas co-estimuladoras e secretam grandes
quantidades de citocinas, promovendo uma proliferação maciça de células efetoras, e
algumas dessas células podem sobreviver como células T EM. Por outro lado, APCs também
maduras, mas em número maior no final do curso da resposta imune podem mudar
substancialmente algumas características e disponibilizar menos antígenos e ter capacidade
reduzida de co-estimulação e de produção de citocinas. Esse tipo de condição pode levar a
expansão de células não efetoras, sendo que algumas delas possuem características para
sobreviverem como células TCM (SALLUSTO et al., 2004) (Figura 4).
Este processo dependente da natureza das APCs é justificado pelo fato que uma
estimulação menos intensa pode levar a uma ineficiente regulação negativa de CD62L, além
de induzir menos divisões celulares, as quais quando em índices elevados podem induzir
modificações epigenéticas como silenciamento de genes que codificam CD62L e outras
moléculas importantes para geração de células TCM (LANZAVECCHIA; SALLUSTO, 2005;
LEFRANCOIS; MARZO, 2006; SALLUSTO et al., 2004).
Dessa forma, uma estimulação forte é necessária para a formação de células efetoras e
também de células com características de TEM, enquanto uma estimulação fraca, mas
suficiente, favorece a geração de células TCM. Vale ressaltar que este processo é muito mais
importante em um contexto de infecção aguda, pois em infecções persistentes, uma
sinalização branda via TCR pode gerar sinais que impedem a exaustão das células T e acaba
favorecendo a geração tanto de células TCM como de células TEM (CASERTA et al., 2010).
Figura 4 - Força dos sinais estimuladores leva a diferenciação progressiva de células T.

Fonte: (LANZAVECCHIA; SALLUSTO, 2005).
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A competição e o momento em que as células T naive entram no ambiente de
apresentação e estimulação antigênica também podem determinar o seu destino, pois as
células “retardatárias” encontram um ambiente com menores condições estimuladoras e
podem ter algumas vantagens na diferenciação para células T de memória, principalmente
para células TCM por mecanismos descritos anteriormente (CATRON et al., 2006; VAN
FAASSEN et al., 2005).
Dados experimentais em modelos de LTCD8 murino complementam a hipótese acima,
os quais demonstram que repetições sucessivas de estimulação antigênica direcionam essas
células T para o pool de células TEM, ou melhor, a diferenciação dos LTCD8 pode estar
associada à exposição cumulativa a diversos antígenos (MASOPUST et al., 2006).
Em outra linha de investigação, alguns trabalhos mais recentes propõem a idéia de que
a geração de células T de memória ocorre através de uma diferenciação linear das células T
naive, no qual passam por estágios de células T efetoras, as quais por sua vez, podem gerar
precursores ou se tornam diretamente células T de memória. Porém, isso não exclui a
possibilidade de que a heterogeneidade da estimulação antigênica possa interferir neste
processo (HARRINGTON et al., 2008; OBAR; LEFRANCOIS, 2010; STEMBERGER et al., 2007)
(Figura 5).
Figura 5 - Processo linear de geração das células T de memória e as possíveis influências
sofridas devido à heterogeneidade da estimulação antigênica.

Fonte: (MCKINSTRY et al., 2010).

O estudo da divisão assimétrica de células T durante a resposta antigênica, também
tenta justificar o direcionamento destas células. Esta proposta se baseia nas evidências
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experimentais em modelos murinos, de que uma segregação diferente ou assimétrica de
receptores e moléculas sinalizadoras entre as células filhas geradas durante a ativação de
células T naive, pode gerar células com diferentes características e capacidades de se
diferenciarem, e que posteriormente, irão fazer parte do pool de células T efetoras e/ou
células T de memória (CHANG et al., 2007).
A participação de citocinas também pode exercer papel fundamental neste contexto
de geração de células T de memória. Um dos aspectos considerados é que a suscetibilidade
de morte dos linfócitos T efetores parece estar relacionada à expressão do receptor α de IL-7
(IL-7Rα ou CD127) e a responsividade a citocina IL-7. Estes dois fatores estão descritos como
diminuídos nos linfócitos T ativados, mas o CD127 é re-expresso em populações de linfócitos
T no final da fase de expansão e início da fase de contração (KAECH et al., 2003). Porém,
estudos em modelos murinos de infecção viral, revelam que a expressão constitutiva ou
superexpressão de CD127 pode não resgatar os LTCD8 ativados em direção ao pool de
memória (HAND; MORRE; KAECH, 2007). Dessa forma, a expressão de CD127 e a
responsividade a IL-7 durante a resposta imune, parece ser necessária, mas não suficiente
por si só, para direcionar os linfócitos T efetores em direção a memória imunológica.
A mesma teoria proposta para a força dos sinais estimuladores vale também para a
exposição a certas citocinas inflamatórias, pois uma exposição contida, mas suficiente, é
favorável para geração de células T de memória, enquanto um estímulo mais intenso e
duradouro promove a diferenciação para função efetora. Esta evidência foi demonstrada em
células T CD8+ murinas expostas a estímulo intenso de IL-12 (KAECH et al., 2002; PEARCE;
SHEN, 2007).
Este mecanismo descrito parece ser controlado pela expressão de dois fatores de
transcrição, T-bet e Blimp-1. A expressão de T-bet dirige as células T para perfil efetor em
resposta a estímulos intensos como de IL-12, mas também pode exercer papel na geração de
células T de memória, em parte, pelo fato de ser essencial para a expressão normal de
CD122 e responsividade a citocina homeostática IL-15 (JOSHI et al., 2007). Blimp-1, por sua
vez, parece ser essencial na geração de células T efetoras e células T EM, pois foi demonstrado
que células T CD8+ de camundongos knockout para Blimp-1 em modelo de infecção viral,
diferenciam-se preferencialmente para células com características semelhantes às células
TCM (RUTISHAUSER et al., 2009). Assim, um aumento na atividade ou superexpressão de T-
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bet e/ou de Blimp-1, pode modular o direcionamento e favorecer a geração de células
efetoras.
Além de todas estas influências sofridas pelas células T, as que têm a capacidade de se
tornarem células T de memória necessitam mudar seu status metabólico para um padrão
típico de catabolismo celular. Neste contexto, a regulação da molécula mTOR parece ter
fundamental importância, baseado no achado de que a rapamicina, um inibidor de mTOR,
favorece o desenvolvimento de células T CD8+ murinas de memória a partir do pool efetor
em modelo de infecção viral (ARAKI et al., 2009). Novamente, como a ativação de mTOR
depende da ativação da via PI3K, a qual é ativada por sinais estimuladores via TCR, quando
mais forte são estes sinais mais vigorosa será a ativação de mTOR. Sendo assim, a
intensidade da sinalização do TCR/PI3K/mTOR pode modular o metabolismo e influenciar a
geração de células T de memória (JAMESON; MASOPUST, 2009).
Por fim, vale ressaltar que existem evidências sugestivas de que células T com fenótipo
de memória podem ocorrer mesmo na ausência de antígenos, como observado em
camundongos mantidos sob condições germ-free e antigen-free, e em seres humanos antes
mesmo do nascimento (SZABOLCS et al., 2003; VOS; JONES; KRUISBEEK, 1992). Outra
situação em que este evento pode ser visualizado é a condição de proliferação induzida por
linfopenia (LIP), durante a qual as células T naive mudam seu fenótipo e função e se tornam
muito semelhantes a células T de memória (SURH; SPRENT, 2008). Esse mecanismo se deve a
uma proliferação homeostática de células T devido ao contato com antígenos próprios e em
resposta a citocinas como IL-2, IL-7 e IL-15 (SPRENT; SURH, 2011).
1.6 Manutenção e homeostasia das células T de memória
As células T de memória são mantidas e dependentes principalmente de dois sinais de
sobrevida. Um deles é a expressão de moléculas antiapoptóticas como BCL-XL, e o outro se
refere aos sinais de sobrevivência e proliferação homeostática proveniente de citocinas
como IL-7 e IL-15 (SURH; SPRENT, 2008).
Para serem responsivas aos estímulos de IL-7 e IL-15, as células T de memória precisam
expressar altos níveis de receptores específicos, respectivamente o CD127 e CD122. A
regulação desta expressão pode sofrer influência de fatores como T-bet, no caso do CD122
(INTLEKOFER et al., 2005), e de FoxO1 no caso do CD127. Curiosamente, FoxO1 parece
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manter a regulação positiva de CD62L e CCR7, sendo crucial para a migração de células T
naive e células TCM para sítios de síntese de IL-7 como as áreas de células T nos linfonodos
(KERDILES et al., 2009).
Entre as células T de memória, as células TCM contêm maiores níveis de expressão de
CD127 e CD122, comparativamente às células T EM. Em humanos, foi demonstrado que
células CD4+ TEM possuem uma taxa de proliferação homeostática maior do que as células
TCM, 4,7% e 1,5% ao dia, respectivamente. Esses resultados sugerem que as células T EM
possuem menor sobrevida e maiores taxas de divisão celular, necessitando assim, de uma
contínua reposição in vivo (MACALLAN et al., 2004).
Outro fator importante na manutenção e homeostasia, diz respeito à competição
entre as células T de memória recentemente geradas e as pré-existentes, pelo acesso aos
fatores de sobrevivência e pelo espaço físico nos compartimentos anatômicos em que vão
povoar (DI ROSA; SANTONI, 2003). Tal mecanismo pode assegurar que a exposição a
diversos antígenos ambientais e as numerosas infecções ao longo da vida, não resulte em
um aumento no do pool de células T de memória. Porém sabe-se que as células CD8+ TEMRA
gradualmente acumulam com a idade (CZESNIKIEWICZ-GUZIK et al., 2008;

JAMESON;

MASOPUST, 2009).
Vale ressaltar que em situações de desafios antigênicos crônicos, os requisitos de
manutenção das células T são intensamente afetados. De maneira geral, a persistência de
antígenos direciona as células T a uma contínua proliferação e diferenciação em células T
efetoras com consequente exaustão das células T. Muitas delas podem ser mantidas por
certos períodos, mas não geram memória imunológica. Além disso, alguns autores
consideram que a infecção crônica resulta em células T “viciadas” em antígenos, e que não
são capazes de se manterem quando transferidas para um animal naive (JAMESON;
MASOPUST, 2009; SHIN et al., 2007).
1.7 Neoplasias hematológicas
O sangue é um tecido altamente especializado e fundamental para a manutenção de
todo o organismo. É constituído por uma parte líquida denominada plasma, que é composta
basicamente por água e proteínas, e uma parte celular composta pelas hemácias, leucócitos
e plaquetas. De maneira geral, o sangue exerce com competência a função de manutenção
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do organismo por ter a capacidade de transportar nutrientes, metabólitos, hormônios,
oxigênio e gás carbônico, por coletar as excreções celulares e participar de maneira indireta,
do processo de defesa do organismo.
Para a manutenção da homeostasia das células do sangue, bem como da composição
do plasma, é necessário que haja um balanço entre o ritmo de produção, proliferação e
morte celular das células sanguíneas. A ruptura deste equilíbrio pode resultar, entre outras
consequências, na expansão de células transformadas e cancerosas.
As neoplasias humanas apresentam característica de serem clonais, pois derivam de
uma célula que sofreu alterações críticas em seus genes e transmite estas alterações a todas
as suas descendentes. Apesar desta clara definição, atualmente se discute a possibilidade da
heterogeneidade clonal das neoplasias, o que pode implicar diretamente na evolução,
adaptação e tratamento das mesmas (GERLINGER et al., 2012).
Por muitos anos o câncer foi considerado uma doença dos países desenvolvidos,
porém a situação vem mudando, e a maior parte do ônus global do câncer pode ser
observada em países com poucos e médios recursos. Nas últimas décadas o câncer ganhou
uma dimensão maior, convertendo-se em um evidente problema de saúde pública mundial,
e em vista disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que no ano 2030,
podemos esperar 27 milhões de casos incidentes e 17 milhões de mortes anualmente por
câncer, e o maior efeito desse aumento, provavelmente irá incidir nos países em
desenvolvimento (Instituto Nacional do Câncer – INCA, 2012).
Neoplasia hematológica é o termo utilizado para designar as diferentes formas de
câncer que acometem a medula óssea, sangue periférico e tecido linfático. A
heterogeneidade destas neoplasias é uma característica marcante, pois podem acometer as
linhagens linfóides T e B, linhagem mielóide em diferentes estágios de maturação e
diferenciação, os macrófagos e seus precursores, e os mastócitos, diferindo não apenas no
quadro citomorfológico, mas também quanto aos aspectos clínicos, evolução, prognóstico e
resposta ao tratamento (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004).
As tabelas 2 e 3 fornecem a estatística nacional da estimativa de novos casos e do
número de mortes para leucemias e linfomas. Estes dados são referentes ao banco de dados
do INCA.
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Tabela 2 - Estatística Nacional de Leucemias referente aos anos de 2008, 2010 e 2012.

2008
2010
2012

Estimativa de novos casos
8.510 (4.570 homens; 2.733 mulheres)

Número de mortes
5.686 (3.028 homens; 3.940 mulheres)
5.935 (3.202 homens; 2.733 mulheres)
-

Fonte: Instituto Nacional do Câncer (2012).

Tabela 3 - Estatística Nacional de Linfomas não-Hogking (LNH) referente aos anos de 2009,
2010 e 2012.
2009
2010
2012

Estimativa de novos casos
9.100 (4.900 homens; 4.200 mulheres)
9.640 (5.190 homens; 4.450 mulheres)

Número de mortes
3.733 (2.045 homens; .688 mulheres)
-

Fonte: Instituto Nacional do Câncer (2012).

1.7.1 Síndrome Mielodisplásica
Síndrome Mielodisplásica (SMD), é um grupo heterogêneo de doença clonal da célula
tronco hematopoiética, que acomete principalmente pessoas com idade avançada e
mediana próxima dos 70 anos. É uma doença com curso clínico variável e que pode se
manifestar de uma forma mais indolente até progressões rápidas para leucemia aguda, e
curiosamente por esta última evidência, a SMD por muito tempo foi definida como uma
doença “pré-leucêmica” ou “anemia pré-leucêmica” (MA, 2012).
A etiologia da SMD primária é bastante discutida ainda desconhecida, porém, acreditase que alguns fatores bem estabelecidos para outras neoplasias possam desempenhar papel
importante na patogênese da doença, como a senescência hematopoiética relacionada à
idade, história familiar de neoplasias hematológicas, auto-imunidade e exposição
ocupacional ou ambiental ao benzeno e seus derivados. Os relatos de radio e quimioterapia
prévia podem predispor o desenvolvimento da SMD, e nestes casos ela pode ser designada
como secundária, e difere da primária principalmente no acometimento de pessoas com
faixa etária mais baixa (GIANNOULI; KANELLOPOULOU; VOULGARELIS, 2012).
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É uma doença caracterizada por achados clínico-laboratoriais de anemia refratária ao
tratamento, fadiga, leucopenia, febre, plaquetopenia e sangramento. Porém, este quadro de
hematopoiese ineficaz e pancitopenia periférica contrastam com MO geralmente
hipercelular e presença de displasia de uma ou mais linhagens mielóides. A displasia das
linhagens geralmente é acompanhada por um aumento de mieloblastos no SP e MO, mas
quantitativamente em um número inferior a 20%, o qual, além de ser o limiar recomendado
para o diagnóstico de LMA, pode interferir diretamente nas condutas clínicas e terapêuticas
(SWERDLOW et al., 2008).
Existe a controversa quanto ao fato da SMD ser uma doença neoplásica ou
simplesmente uma anormalidade qualitativa da célula precursora hematopoiética. Por isso,
existe a necessidade de demonstrar o aspecto clonal da doença, através de anormalidades
citogenéticas e/ou alterações gênicas, para conclusão diagnóstica de SMD, e assim, excluir
doenças não clonais e que também cursam com citopenias periféricas e medula óssea com
displasia celular, como é o caso da anemia carencial, insuficiência hepática e renal,
hipotireoidismo, infecções virais, e doenças auto-imunes (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004).
1.7.2 Mieloma Múltiplo
O mieloma múltiplo (MM) é uma doença neoplásica de um clone de plasmócitos que
se manifesta e prolifera na medula óssea, e com grande frequência, resulta em lesões
osteolíticas, osteoporose e fraturas com destruição extensa do esqueleto. Compreende
aproximadamente 1% de todos os tumores malignos e 10-15% das neoplasias hematológicas
Esta doença não é encontrada em crianças e raramente em adultos com menos de 30 anos.
A incidência aumento significativamente com a idade, e a idade média ao diagnóstico é de
65-70 anos com sobrevida média de 2,5 a 3 anos (SWERDLOW et al., 2008).
A exposição ao benzeno, inseticidas, herbicidas e radiação, bem como infecções
persistentes ou doenças crônicas somada a eventos mutagênicos, podem estar envolvidos
na etiologia desta doença. Existe também um consenso de que anormalidades
cromossômicas têm muita importância na patogênese do MM, sendo que a translocação
mais comum envolve os cromossomas 11 e 14 (LENTZSCH; EHRLICH; ROODMAN,
2007;SWERDLOW et al.,2008; ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004).
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As manifestações clínico-laboratoriais mais comuns em pacientes com MM, e que
também auxiliam o diagnóstico, são os achados de anemia; dor e lesões ósseas que ocorrem
devido à hiperfunção dos osteoclastos estimulados por aumento de IL-6, IL-1 e TNF; doença
renal e neurológica; mielograma e perfil imunofenotípico de MO com presença de
plasmócitos anômalos; eletroforese de proteína com pico monoclonal na fração
gamaglobulina; formação de roleaux eritrocitário em esfregaço sanguíneo, e hipercalcemia.
Para simplificar, a sigla CRAB, do inglês hypercalcemia, renal insufficiency, anemia, bone
lesions, é utilizada para definir as manifestações supracitadas (SWERDLOW et al., 2008;
ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004).
1.7.3 Leucemia Linfocítica Crônica
A leucemia linfocítica crônica (LLC) é uma neoplasia hematológica derivada de uma
população de linfócitos B maduros CD5 + localizados na zona do manto dos folículos linfóides.
Trata-se de uma doença em que as taxas de proliferação celular são superiores as taxas de
apoptose, resultando em acúmulo das células neoplásicas em linfonodos, sangue periférico e
medula óssea (ZAGO; FALCÃO; PASQUINI, 2004).
É a mais comum das doenças linfoproliferativas, e a leucemia mais frequente nos
adultos dos países ocidentais. Acomete pessoas com mediana de idade de 65 anos em uma
relação homem/mulher de aproximadamente 2/1. Apesar de ser rara em indivíduos com
menos de 50 anos, os relatos de diagnóstico em indivíduos mais jovens é cada vez mais
frequente (SWERDLOW et al., 2008).
A etiologia desta doença é muito investigada e discutida, porém acredita-se que a
predisposição genética associada a caráter familiar, bem como fatores ambientais
representados pela exposição a agentes químicos e derivados do petróleo, são fatores
importantes na patogênese da doença (INAMDAR; BUESO-RAMOS, 2007).
O diagnóstico da LLC até o advento tecnológico da imunofenotipagem era baseado
principalmente em parâmetros clínicos, morfológicos e quantitativos do hemograma, como
leucocitose à custa de linfocitose, presença de linfócitos pequenos, com citoplasma escasso,
cromatina nuclear condensada, e em contagem absoluta e persistente acima de 5.000/mm 3.
A comum presença de sombra nuclear ou manchas de Grumprecht no esfregaço sanguíneo,
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associado aos achados citados, auxilia bastante a hipótese diagnóstica de LLC (NAOUM;
NAOUM, 2006).
Do ponto de vista fenotípico, a LLC apresenta características diferentes das demais
doenças linfoproliferativas B, e os linfócitos B neoplásicos são tipicamente caracterizados
pela expressão de CD19, CD20, CD23, CD43, CD79a, e geralmente negativos ou de fraca
expressão para CD11c, CD22, CD25, CD79b, FMC-7. Caracteristicamente expressam o
antígeno CD5, um marcador de linfócito T, e imunoglobulinas de superfície de membrana,
bem como o CD20, de baixa densidade antigênica. Um marcador recentemente utilizado em
rotinas diagnósticas é o CD200, o qual é útil na diferenciação entre LLC (CD200 +) e Linfoma
das células do manto (CD200-) (SWERDLOW et al., 2008).
As características clínicas e prognósticas da LLC são muito variáveis e individuais.
Embora a mediana de sobrevida seja de 10 anos, e a maioria dos pacientes permanecem
assintomáticos sem a necessidade de intervenção terapêutica, existem pacientes que
apresentam doença mais agressiva, com relatos de auto-imunidade, anemia hemolítica,
infecções, hepatoesplenomegalia, infiltração extranodal e intervenção terapêutica
necessária. Alguns deles podem ter evolução mais agressiva como um quadro semelhante à
leucemia pró-linfocítica, ou também um quadro de linfoma agressivo de grandes células
denominado síndrome de Richter (DIGHIERO, 2005; NAOUM; NAOUM, 2006).
1.8 Linfócitos T e neoplasias hematológicas
A participação de linfócitos T durante o curso de certas neoplasias hematológicas vem
sendo descrita como um mecanismo importante e relacionado a interações imunológicas
que podem influenciar a fisiopatologia e evolução destas doenças. Dentre as mais descritas
com envolvimento imunológico importante estão a SMD, LLC e Linfomas não Hodgkin de
Células B (LNH-B).
A SMD parece ter uma patogênese imunológica importante que associa falência da
medula óssea e auto-imunidade. O proposto é que a indução de células T CD8 + de memória
pode inibir a hematopoiese normal por reagir contra antígenos próprios específicos
presentes em células progenitoras na medula óssea, e, interessantemente, os pacientes
tratados com terapia imunossupressora, restabelecem o padrão hematopoiético normal
(MOLLDREM et al., 1998; ZOU et al., 2009).
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Mieloma múltiplo é uma doença com cunho imunológico relevante, que pode tanto
suprimir a imunidade como ser uma doença passível de controle imunológico. Por isso,
muitos esforços estão sendo feitos para que o sistema imune seja mais explorado como um
possível potencial terapêutico. Em alguns pacientes com MM, tem sido descrito uma
expansão de células T CD8+, e este evento está associado a um melhor prognóstico. Além
disso, há evidências que sugerem um aumento da função de células T CD8 + de memória
específicas para um determinado antígeno tumoral do MM (CHOI et al., 2005).
A LLC é uma doença em que podemos visualizar bem estes eventos de interação
imunológica, pois como é sabido, o crosstalk entre células T e B é um fator importante que
controla a expansão diferenciação, sobrevida e função efetora de células B normais e
também neoplásicas. De fato, muitas alterações no compartimento de linfócitos T em
pacientes com LLC já foram previamente descritas e algumas delas são relacionadas a uma
pior evolução da doença, como a evidência recente que sugere que um acúmulo de células T
de memória pode estar associado a uma doença de evolução mais agressiva (HOFBAUER et
al., 2011; TINHOFER et al., 2009).
Outros trabalhos demonstram que o perfil de linfócitos T naive, efetores e de memória
pode ter uma distribuição peculiar em determinadas neoplasias hematológicas. Atanackovic
e colaboradores, 2005, demonstraram que pacientes portadores de LNH-B, possuem uma
mudança significativa na composição de células T periféricas em decorrência de uma
vigorosa ativação destas células T, com diminuição de células T naive e aumento de células T
de memória com fenótipo efetor (ATANACKOVIC et al., 2005).
Nesta mesma linha de investigação, Yang e colaboradores, 2008, mostraram que na
Leucemia linfocítica large-granular (LGL), apenas o compartimento de células T CD8 + é
submetido a repetidas estimulações antigênicas, o que resulta em uma polarização para um
fenótipo de células T CD8+ TEMRA (YANG et al., 2008).
Porém, apesar de todas essas evidências, a real importância da participação dos
linfócitos T em neoplásicas hematológicas necessita de uma contínua investigação. Sendo
assim, o presente projeto tem como proposta estudar o perfil de distribuição de linfócitos T
naive e de memória em neoplasias hematológicas como SMD, MM e LLC, com o intuito de
contribuir para este entendimento e gerar novas bases para o desenvolvimento de
ferramentas diagnósticas, prognósticas e terapêuticas.
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2 OBJETIVOS
› Determinar o perfil e distribuição dos LTCD4 e LTCD8 fenotipicamente caracterizados
como naive, TCM, TEM e TEMRA, em doadores de sangue saudáveis (grupo controle do estudo),
e em pacientes acometidos por neoplasias hematológicas (SMD, MM e LLC);
› Comparar o perfil de normalidade versus doença;
› Associar possíveis alterações com evolução e prognóstico das neoplasias.
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS
3.1 Colaboração
O presente projeto foi desenvolvido em parceria com o Hospital Israelita Albert
Einstein (HIAE), São Paulo, e com o Centro de Hematologia de São Paulo (CHSP). No HIAE,
tivemos colaboração do corpo clínico de onco-hematologia, do setor de citometria de fluxo
do laboratório clínico, e do banco de sangue, sob respectivas responsabilidades do Dr.
Nelson Hamerschlak, Dra. Nydia Strachman Bacal (responsável também pelo CHSP), e Dra.
Araci Massami Sakashita.
3.2 Comitê de ética em pesquisa em humanos (CEP)
O projeto e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram submetidos ao
CEP do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB/USP) e do
Hospital Israelita Albert Einstein. Por atenderem as atribuições da Resolução CNS 196 de 10
de outubro de 1996 e complementares, o parecer foi favorável ao desenvolvimento da
pesquisa.
3.3 Grupo controle do estudo

O grupo controle do estudo foi formado por indivíduos doadores de sangue saudáveis
provenientes do banco de sangue do HIAE, e também por voluntários saudáveis com faixa
etária acima dos 60 anos. Estes últimos indivíduos não foram provenientes do banco de
sangue pelo fato de que devido a idade superior a 60 anos, eles não mais se enquadram
como potenciais doadores. Todos os participantes do grupo controle do estudo assinaram e
estiveram de acordo com o TCLE aplicado no ato da coleta do sangue periférico.
Os critérios de exclusão para os doadores provenientes do HIAE seguiram os critérios
estabelecidos pelo banco de sangue da instituição. Para os voluntários saudáveis acima de
60 anos os critérios de exclusão estabelecidos foram o histórico de anemia, câncer,
hipertensão descontrolada, diabetes, doenças inflamatórias crônicas, doenças auto-imunes
e consumo intenso de bebida alcoólica e cigarro.
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Para análise experimental, foi coletado um volume de 5 a 10 mililitros (mL) de SP em
tubos contendo heparina sódica como anticoagulante. A casuística dos participantes deste
grupo está resumida na tabela 4
Tabela 4 - Características dos doadores de sangue e voluntários saudáveis – Grupo Controle
do estudo.
Parâmetros
Número total
Sexo:
Masculino
Feminino
Idade:
Mediana
Range

No. Doadores (%)
43 (100)
26 (60,5)
17 (39,5)
36
19 – 72

3.4 Pacientes com neoplasias hematológicas

Como descrito anteriormente, o presente projeto teve como objetivo estudar três
neoplasias hematológicas, a SMD, MM e LLC. Para tanto, a parte experimental foi
desenvolvida através de amostras de SP colhidas em anticoagulantes heparina sódica e
eventualmente EDTA. Os pacientes foram provenientes do HIAE e do CHSP através da
colaboração supracitada.
Como critério de exclusão, amostras de pacientes com histórico de tratamento prévio
e viabilidade celular inferior a 90% foram eliminadas do estudo. Nenhum outro fator limitou
a inclusão no estudo, tendo em vista a dificuldade em se obter tais amostras. As
características dos pacientes estudados estão resumidas na tabela 5.
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Tabela 5 - Casuística dos pacientes selecionados para o estudo.
Parâmetros
Número Total
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)
Mediana
Range
ZAP-70
Negativo
Positivo

No. Pacientes (%)
LLC
21 (100)

No. Pacientes (%)
SMD
11 (100)

No. Pacientes (%)
MM
8 (100)

16 (76,2)
5 (23,8)

6 (54,5)
5 (45,4)

4 (50)
4 (50)

64
46 – 88

67
41 – 74

59
51 – 71

16 (76,2)
5 (23,8)

__

__

3.5 Obtenção de células mononucleares do sangue periférico

A partir do sangue periférico dos sujeitos do estudo, nosso interesse maior foi analisar
populações celulares específicas e não o SP total, como foi o caso dos linfócitos T. Para isso,
utilizamos uma técnica bem descrita na literatura para então, obtermos as células
mononucleares do sangue periférico, ou do inglês peripheral blood mononuclear cells
(PBMC).
De maneira geral, esta técnica consiste em utilizar um reagente comercial FicollPaqueTM PLUS (Ficoll), que quando misturado ao SP em proporções ideais, e submetido a
condições adequadas de centrifugação, permite o isolamentos do PBMC através de um
gradiente de densidade específico para estas células (1.077 +/- 0.001 g/mL).
Para tanto, centrifugamos o SP a baixa rotação (600 x g por 5 minutos) para obtenção
do plasma, o qual foi aliquotado e armazenado em freezer -80 °C para futuros testes
bioquímicos; dobramos o volume total da parte celular do SP com solução salina tamponada
com fosfato (PBS – phosphate buffered saline) suplementado com 2% de soro fetal bovino
(SFB); em tubo cônico de 15 mL foi adicionado o volume adequado de Ficoll (uma parte de
Ficoll para duas partes de SP); com o auxílio de pipeta de Pasteur, adicionamos o volume
total de SP diluído com PBS 2% SFB sob o Ficoll previamente aliquotado em tubo cônico,
sempre com cautela para evitar que o Ficoll se misturasse com o SP; centrifugamos o tubo
cônico a 1.200 x g por 20 minutos a temperatura ambiente; novamente com o auxilio de
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uma pipeta de Pasteur de vidro, a fração correspondente ao PBMC, situada entre o Ficoll e a
parte líquida remanescente, foi transferida para outro tubo cônico, no qual foi adicionado 10
mL de PBS 2% SFB e centrifugado a 650 x g por 5minutos para lavagem do PBMC; retiramos
o sobrenadante por inversão do tubo e repetimos a etapa de lavagem; quando necessário, a
fim de aumentar a pureza do PBMC e eliminar as hemácias remanescente, utilizamos
tampão hemolítico à base de cloreto de amônio; por fim,retiramos o sobrenadante por
inversão, adicionamos 1 mL de PBS 2% SFB e deixamos o PBMC em repouso a uma
temperatura de 2 °C a 8 °C.
3.6 Quantificação do PBMC total e viabilidade celular
Após a obtenção do PBMC, quantificamos as células totais e determinamos a
viabilidade celular para assim iniciarmos etapas experimentais subsequentes. Esta análise foi
realizada com auxílio de microscópio óptico, câmara de Neubauer, e do reagente azul de
trypan. Para tanto, fizemos uma diluição de 1/10, uma parte do PBMC para nove partes do
azul de trypan, a qual foi adicionada na câmara de Neubauer e analisada em microscópio
óptico.
Dessa forma, calculamos o número de células por mililitro e também a viabilidade
celular que, por sua vez, foi determinada através da observação de que as células mortas,
com a membrana celular comprometida, tornam-se permeáveis ao azul de trypan, o qual
cora estas células com tonalidade de azul. Já as células viáveis mantêm suas características
de coloração preservada.
Vale ressaltar que todas as amostras analisadas no estudo, tanto de indivíduos
saudáveis como de pacientes com neoplasias hematológicas, apresentaram viabilidade
celular igual ou superior a 90% de células viáveis.
3.6.1 Frequência e número absoluto dos LTCD4 e LTCD8
Como a técnica utilizada foi a citometria de fluxo, sabe-se que, conforme a estratégia
de gates sequenciais, conseguimos obter a porcentagem/frequência das populações
celulares de interesse. A partir destes dados de frequência associado aos dados do número
de células por mL do PBMC total, pudemos determinar o número absoluto dos LTCD4 e
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LTCD8, e de suas respectivas populações fenotipicamente caracterizadas como células T
naive, TCM, TEM e TEMRA. As fórmulas abaixo descrevem estes cálculos.

Fórmula (1)

Fórmula (2)

3.7 Fenotipagem de linfócitos T
A principal abordagem experimental do presente estudo foi a caracterização e
fenotipagem, por citometria de fluxo, dos LTCD4 e LTCD8 do PBMC dos indivíduos controle e
pacientes onco-hematológicos, através da aquisição de dados pelo aparelho FACS Canto II
(BD Biosciences) e análise dos dados pelo software FlowJo (Tree Star, Inc.).
Assim, um total de 5x105 células totais de PBMC foi adicionado em tubos próprios para
citometria de fluxo e marcado com anticorpos monoclonais e fluorocromos específicos, os
quais estão descritos na tabela 6; vale ressaltar que nos pacientes com LLC a marcação foi
feita partindo de 1x106 totais de PBMC devido à baixa frequência de linfócitos T; após
marcação, o material foi incubado por 30 minutos a uma temperatura de 2 °C a 8 °C e ao
abrigo da luz; após este período foi adicionado 2 mL de PBS 2% SFB, homogeneizado e
centrifugado a 650 x g por 5 minutos para lavagem das células; o sobrenadante foi retirado
por inversão do tubo, e a etapa de lavagem foi repetida; por fim, adicionamos 500
microlitros (µL) de PBS 2% SFB para aquisição imediata no citômetro de fluxo, ou, caso
houvesse a necessidade de aquisição em outro dia, adicionamos 100µL de paraformaldeído
a 1% para fixação das células, as quais foram mantidas a uma temperatura de 2°C a 8°C e ao
abrigo da luz até o momento da aquisição; a aquisição de amostras fixadas foi sempre
realizada em até 48h após da marcação.

48

Tabela 6 - Descrição dos anticorpos monoclonais para fenotipagem dos linfócitos T.
Anticorpos Monoclonais Fluorocromos

Empresa

Clone

CD3

PerCP

ExBio

UCHT1

CD4

APC-Cy7

BD Pharmingen

RPA-T4

CD8

PE-Cy7

BD Pharmingen

RPA-T8

CD45RA

FITC

BD Pharmingen

HI100

CD62L

PE

BD Pharmingen

DREG-56

3.8 Detecção da expressão antigênica de ZAP-70 intracitoplasmático
A detecção da expressão intracitoplasmática de ZAP-70 em linfócitos T e B, foi
desenvolvida no setor de citometria de fluxo do laboratório clínico do HIAE. Esta detecção
foi realizada tanto em indivíduos normais como em pacientes com LLC, utilizando a técnica
de citometria de fluxo e aquisição no aparelho Coulter Epics XL-MCL (Beckman Coulter) - CXP
Analysis.
Os anticorpos monoclonais utilizados estão descritos na tabela 7, e para marcação
intracelular, utilizamos os reagentes de fixação e permeabilização celular da marca ADG,
conforme instruções do fabricante.
De maneira geral, em tubos próprios para citometria de fluxo, adicionamos 5x105
células de SP total, pipetamos os anticorpos monoclonais de superfície, descritos na tabela
7, e incubamos por 20 minutos a temperatura ambiente ao abrigo da luz; após a incubação
foi adicionado 100 µL do reagente de fixação celular, agitado vigorosamente e incubado
novamente por 15 minutos a temperatura ambiente e ao abrigo da luz; para lavagem das
células adicionamos 4 mL de PBS e centrifugamos a 650 x g por 5 minutos; o sobrenadante
foi descartado por inversão do tubo e adicionado 100 µL do reagente de
hemólise/permeabilização celular; após 5 minutos de incubação à temperatura ambiente e
ao abrigo da luz, adicionamos os anticorpos intracelulares, também descritos na tabela 7, em
seus nos respectivos tubos; após 15 minutos de incubação à temperatura ambiente e ao
abrigo da luz; as células foram lavadas com 4 mL de PBS, e por fim, ressuspendidas em 500µL
de PBS para leitura no citômetro de fluxo.
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Tabela 7 - Descrição dos anticorpos monoclonais para detecção de ZAP-70.
Anticorpos Monoclonais

Fluorocromos

Empresa

Clone

CD3

PE-Cy5

Immunotech

UCHT1

CD19

RD1 (PE)

Coulter-Clone

89B

Controle Isotípico intracelular

AlexaFluor 488

Invitrogen

IgG1

ZAP-70 intracelular

AlexaFluor 488

Invitrogen

IE7.2

3.9 Análises Estatísticas
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software computacional
Graphpad Prism, da companhia Graphpad Software Incorporation, versão 5.0, e os testes
estatísticos utilizados foram o ANOVA seguido pelo teste BonFerroni, e o t test seguido pelo
Mann Whitnhey test.

50

4 RESULTADOS
4.1 Estratégia para fenotipagem de linfócitos T
Para a apropriada fenotipagem dos linfócitos T do SP de indivíduos do grupo controle e
pacientes onco-hematológicos, nosso grupo de pesquisa determinou a utilização de um
protocolo policromático de marcação de superfície celular envolvendo a combinação de
cinco anticorpos monoclonais descritos na tabela 6 (CD3 PerCP, CD4 APC-Cy7, CD8 PE-Cy7,
CD45RA FITC e CD62L PE), e análise por citometria de fluxo (BD®FACS Canto II). A seleção
destes anticorpos foi baseada em dados já publicados (PEPPER; JENKINS, 2011; TINHOFER et
al., 2009; YANG et al., 2008; ZOU et al., 2009).
A estratégia de gates sequenciais somada a expressão antigênica dos marcadores
utilizados, foi a ferramenta utilizada para identificar e estimar a frequência e número
absoluto dos LTCD4 e LCTD8 em relação ao PBMC total. Além disso, com base na expressão
de CD45RA e CD62L dentro das populações de LTCD4 e LCTD8, caracterizamos
fenotipicamente as células T naive (CD45RA+ CD62L+), e subtipos de memória, como as
células TCM (CD45RA- CD62L+), TEM (CD45RA- CD62L-) e TEMRA (CD45RA+ CD62L-) (Figura 6).
A estratégia descrita acima foi utilizada em todos os experimentos, tanto para os
indivíduos do grupo controle como para os pacientes onco-hematológicos. Para todas as
determinações, foram adquiridos 50.000 eventos em população total de linfócitos T
positivos para CD3.
4.2 Proporções linfocitárias em anticoagulantes heparina e EDTA
Como dito anteriormente, o SP dos indivíduos do grupo controle e dos pacientes oncohematológicos foi coletado em tubos próprios contendo heparina sódica como
anticoagulante, e em eventuais situações, coletado e analisado em anticoagulante EDTA.
Para padronizar, unificar e validar os resultados de maneira independente do
anticoagulante utilizado foi feito um comparativo das características fenotípicas dos
linfócitos T em SP colhido nesses diferentes tipos de anticoagulante, com o intuito final de
identificar possíveis diferenças.
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Para isso, foi coletado e analisado SP de um indivíduo controle, de um paciente com
SMD e outro com LLC, tanto em heparina como em EDTA, para então podermos comparar os
resultados fenotípicos, os quais estão representados nas Figuras 7, 8 e 9, respectivamente.
Figura 6 - Representação da análise do PBMC e estratégia de gates sequenciais a partir de SP
de indivíduo do grupo controle.

5x105 células totais de PBMC foram marcadas com anticorpos monoclonais de superfície CD45RA
FITC, CD62L PE, CD3 PerCP, CD4 APC-Cy7 e CD8 PE-Cy7, e analisadas por citometria de fluxo (FACS
Canto II e FlowJo). (Gate A) Região de linfócitos a partir dos parâmetros de tamanho (FSC) versus
complexidade (SSC). (Gate B) População de linfócitos T CD4+ (46.86%) determinada pela dupla
positividade dos marcadores CD3+CD4+ em região de linfócitos determinada pelo gate A. (Gate C)
População de linfócitos T CD8+ (20,81%) determinada pela dupla positividade de CD3+CD8+ em região
de linfócitos determinada pelo gate A. Expressão antigênica de CD45RA e CD62L nas populações de
linfócitos T CD4+ (A e B) e CD8+ (A e C) possibilitando a identificação e estimativa das células T com
fenótipo naive (CD45RA+ CD62L+), TCM (CD45RA- CD62L+), TEM (CD45RA- CD62L-) e TEMRA (CD45RA+
CD62L-).
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Figura 7 - Anticoagulantes heparina e EDTA não alteram as proporções fenotípicas dos
linfócitos T de indivíduo do grupo controle.

Sangue periférico de indivíduo do grupo controle colhido em anticoagulantes heparina e EDTA para
obtenção de PBMC e posterior fenotipagem dos linfócitos T. (A) Frequência dos LTCD4 e LTCD8 em
heparina e EDTA. Frequência dos LTCD4 (B) e LTCD8 (C) naive e subtipos de memória em heparina e
EDTA. Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p>0.05.
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Figura 8 - Anticoagulantes heparina e EDTA não alteram as proporções fenotípicas dos
linfócitos T de paciente com SMD.

Sangue periférico de paciente com SMD colhido em anticoagulantes heparina e EDTA para obtenção
de PBMC e posterior fenotipagem dos linfócitos T. (A) Frequência dos LTCD4 e LTCD8 em heparina e
EDTA. Frequência dos LTCD4 (B) e LTCD8 (C) naive e subtipos de memória em heparina e EDTA. Teste
estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p>0.05.
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Figura 9 - Anticoagulantes heparina e EDTA não alteram as proporções fenotípicas dos
linfócitos T de paciente com LLC.

Sangue periférico de paciente com LLC colhido em anticoagulantes heparina e EDTA para obtenção
de PBMC e posterior fenotipagem dos linfócitos T. (A) Frequência dos LTCD4 e LTCD8 em heparina e
EDTA. Frequência dos LTCD4 (B) e LTCD8 (C) naive e subtipos de memória em heparina e EDTA. Teste
estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p>0.05.

Dessa forma, como visualizado nas figuras acima, as proporções fenotípicas dos
linfócitos T dos indivíduos controle e de pacientes onco-hematológicos, são independentes
do anticoagulante de escolha para coleta das amostras de SP.
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4.3 Expressão de ZAP-70 indica o prognóstico de LLC
ZAP-70 é uma proteína intracelular tirosina quinase de aproximadamente 70kDa,
constitutivamente expressa em linfócitos T e células NK. Esta proteína desempenha função
crucial na transdução da sinalização via TCR nos linfócitos T (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI,
2008). É sabido que os linfócitos B normalmente não expressam ZAP-70, porém em
condições neoplásicas, como é o caso da LLC, está bem definido que essa proteína pode ter
uma expressão variável nos linfócitos B neoplásicos, e por ser um ótimo surrogate marker de
fatores prognósticos padrão ouro, é comumente utilizada para determinar o prognóstico da
doença de maneira confiável. Assim, quando expresso acima de 20% nas células B
neoplásicas, o ZAP-70 é considerado positivo e associado a um pior prognóstico e evolução
de LLC (CRESPO et al., 2003).
Em pacientes com LLC, além da fenotigapem dos linfócitos T já descrita, analisamos
também a expressão antigênica intracitoplasmática de ZAP-70 nos linfócitos B maduros
neoplásicos e nos linfócitos T. Uma combinação de três cores por citometria de fluxo
(Coulter Epics XL-MCL), utilizando os anticorpos monoclonais e fluorocromos descritos na
tabela 7, foi a metodologia utilizada para esta detecção. Vale ressaltar que a positividade de
ZAP-70 em linfócitos T CD3+foi utilizada como controle interno da reação. A representação
gráfica e estratégia de gates sequenciais utilizadas estão descritas nas figura 10.
4.4 Perfil fenotípico do grupo controle
Com base nos resultados fenotípicos da população de linfócitos T, através de
citometria de fluxo e combinação policromática dos anticorpos monoclonais já descritos,
obtivemos o perfil do grupo controle do estudo, no que se diz respeito ao status fenotípico
de células T naive e de memória referente aos LTCD4 e LTCD8.
Iniciando a análise pela população dos LTCD4 e LTCD8 totais do SP (PBMC),
percebemos que o compartimento de LTCD4 teve frequência e número absoluto maiores
quando comparados aos LTCD8. Outro dado relevante, é que a razão entre estas células
(relação CD4/CD8), numericamente, esteve sempre entre 1,0 e 5,0 (Figura 11).

56

Figura 10 - Representação da estratégia de gates sequenciais utilizadas para detecção da
expressão antigênica de ZAP-70 em indivíduos controle e pacientes com LLC.

(A) 5x105 células totais do SP de indivíduo controle foram marcadas com anticorpos monoclonais de
superfície CD19PE e CD3PE-Cy5, intracitoplasmáticos AlexaFluor488 controle isotípico e ZAP-70
AlexaFluor488, e analisadas por citometria de fluxo. Para seleção ideal da população de interesse,
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iniciamos a análise com gate em região de linfócitos (gate A), a partir dos parâmetros de tamanho
(FSC) versus complexidade (SSC), seguido da seleção de populações distintas e positivas para CD19
(gate B) e CD3 (gate C), e por fim, análise da expressão antigênica de ZAP-70 nas populações de
linfócitos T CD3+ e linfócitos B CD19+. (B) Representação de ZAP-70 negativo (<20%) em linfócito B
CD19+ de paciente com LLC selecionado para o estudo. (C) Representação de ZAP-70 positivo (>20%)
em linfócitos B CD19+ de paciente com LLC selecionado para o estudo. Esta estratégia foi utilizada
para todos os experimentos, e para tais determinações, foram adquiridos 50.000 eventos em região
total de células.

Figura 11 - Perfil de distribuição dos LTCD4 e LTCD8 do grupo controle do estudo.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 e LTCD8 totais do PBMC do grupo controle do
estudo. (C) Razão entre os LTCD4 e LTCD8 (relação CD4/CD8). Teste estatístico t test (Mann Whitney
test) com valor de p>0.0001(***).

O próximo passo da caracterização do grupo controle foi definir fenotipicamente as
populações referentes às células T naive e células T de memória totais. Esta análise revelou
que, tanto no compartimento de LTCD4 (Figura 12) quanto nos LTCD8 (Figura 13), as células
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T de memória totais têm frequência e número absoluto maiores comparativamente às
células T naive.

Figura 12 - Distribuição dos LTCD4 naive e de memória nos indivíduos do grupo controle do
estudo.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 fenotipicamente caracterizados como naive e de
memória. Teste estatístico t test (Mann Whitney test) com valor de p>0.0001(***).

Figura 13 - Distribuição dos LTCD8 naive e de memória dos indivíduos do grupo controle do
estudo.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD8 fenotipicamente caracterizados como naive e de
memória. Teste estatístico t test (Mann Whitney test) com valor de p=0.0043 (**) e p>0.0001 (***).
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Como descrito anteriormente, o compartimento de células T de memória pode ser
estratificados em diferentes subtipos de acordo com as características fenotípicas, as quais
definem as células TCM, TEM e TEMRA. Dessa forma, analisamos somente as células T de
memória para entender como cada um de seus subtipos se comportam nos compartimentos
de LTCD4 e LTCD8. Como representado na figura 14, nossos achados revelaram que no
compartimento T CD4+, a predominância celular é de tipo TCM, seguida por células TEM e
quantidade muito baixa de células TEMRA. O contrário foi observado no compartimento T
CD8+, no qual as células TEMRA são o tipo celular predominante.
Figura 14 - O perfil fenotípico e o subtipo de células T de memória do grupo controle variam
conforme o compartimento celular analisado.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 TCM, TEM e TEMRA. Frequência (C) e número absoluto
(D) dos de LTCD8 TCM, TEM e TEMRA.
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Dados na literatura sugerem que, devido a situações como redução da função tímica,
maior exposição antigênica, e mecanismos homeostáticos de regulação, a proporção e
distribuição das células T naive e de memória podem sofrer mudanças dependentes da
idade. Sabendo disso, fomos investigar se nossos achados apresentavam alguma correlação
entre a distribuição destas células T com a idade dos indivíduos do grupo controle.
Os resultados encontrados tiveram padrões diferentes dependendo do compartimento
de células T analisado. Iniciando pelas populações de LTCD4 e LTCD8 totais, observamos não
haver mudanças significativas idade-dependente (Figura 15). Analisando agora os subtipos
de interesse, não detectamos alterações significativas nos LTCD4 naive e de memória, mas
na população de células T CD8+, os achados foram significativos e notavelmente, os LTCD8
naive diminuíram e os LTCD8 TCM e TEMRA aumentaram, mostrando que esses tipos celulares
tiveram associação positiva com a idade (Figuras 16 e 17).
Figura 15 - A frequência dos LTCD4 e LTCD8 totais é independente da idade.

Mudanças idade-dependente (19 – 72 anos) na distribuição dos LTCD4 e LTCD8 referente ao grupo
controle do estudo. Associação avaliada por regressão linear, com valores de p>0.05 e linhas azuis e
vermelhas indicando as tendências.

4.5 Síndrome Mielodisplásica
Uma vez conhecido e descrito o perfil fenotípico e a distribuição das células T naive e
de memória dos indivíduos do grupo controle, o próximo passo da nossa investigação foi
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comparar os resultados encontrados no grupo controle com os dados fenotípicos dos
pacientes com doença onco-hematológica.
Iniciando pela avaliação dos pacientes com SMD descritos na tabela 5, e também pela
distribuição dos linfócitos T totais, observamos alterações significativas somente no que diz
respeito ao aumento absoluto dos LTCD4 totais, pois os outros parâmetros como frequência
dos LTCD4 e LTCD8, bem como o número absoluto dos LTCD8, não apresentaram diferenças
significativas quando comparados ao grupo controle do estudo (Figura 18).
Os outros parâmetros analisados como os respectivos status fenotípicos de células T
naive e subtipos de memória dos LTCD4 e LTCD8, revelaram apenas o aumento no número
absoluto dos LTCD4 naive (Figura 19).
Figura 16 - A frequência dos LTCD4 naive e subtipos de memória é independente da idade.

Mudanças idade-dependente (19 – 72 anos) na distribuição dos LTCD4 naive (A), TCM (B), TEM (C), e
TEMRA (D), referente ao grupo controle do estudo. Associação avaliada por regressão linear, com
valores de p>0.05 e linhas azuis indicando as tendências.

62

Figura 17 - A frequência dos LTCD8 naive e subtipos de memória é dependente da idade.

Mudanças idade-dependente (19 – 72 anos) na distribuição de LTCD8 naive (A), TCM (B), TEM (C) e
TEMRA (D), referente ao grupo controle do estudo. Associação avaliada por regressão linear e linhas
vermelhas indicando as tendências.

Figura 18 - Distribuição de linfócitos T em pacientes com SMD.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 e LTCD8 dos pacientes com SMD comparados ao
grupo controle do estudo. Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p>0.05 e
p<0.001(***).
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Figura 19 - Distribuição de linfócitos T naive e subtipos de memória em pacientes com SMD.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 naive e subtipos de memória dos pacientes com
SMD comparados ao grupo controle do estudo. Frequência (C) e número absoluto (D) dos LTCD8
naive e subtipos de memória dos pacientes com SMD comparados ao grupo controle do estudo.
Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p>0.05 e p<0.001(***).

4.6 Mieloma Múltiplo
A mesma abordagem interpretativa e análise de dados utilizados para SMD foi
empregada para avaliarmos os dados fenotípicos encontrados para os pacientes com MM
descritos na tabela5.
Dessa forma, comparativamente ao grupo controle, não observamos nenhuma
alteração significativa nos parâmetros analisados, como frequência e número absoluto dos
LTCD4 e LTCD8 totais (Figura 20), bem como seus respectivos status fenotípicos de células T
naive e subtipos de memória (Figura 21).
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Figura 20 - Distribuição de linfócitos T em pacientes com MM.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 e LTCD8 dos pacientes com MM comparados ao
grupo controle do estudo. Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p>0.05.

Figura 21 - Distribuição de linfócitos T naive e subtipos de memória em pacientes com MM.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 naive e subtipos de memória dos pacientes com
MM comparados ao grupo controle do estudo. Frequência (C) e número absoluto (D) dos LTCD8
naive e subtipos de memória dos pacientes com MM comparados ao grupo controle do estudo. Teste
estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p>0.05.
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4.7 Leucemia Linfocítica Crônica
Os pacientes com LLC estudados e descritos na tabela 5 apresentaram resultados mais
interessantes em relação às alterações encontradas no compartimento de células T.
Iniciando pela mesma abordagem dos pacientes com SMD e MM, o primeiro resultado
obtido foi a diminuição acentuada e esperada na frequência dos LTCD4 e LTCD8 totais
comparativamente ao grupo controle, a qual porém, não se reproduziu quando a
comparação foi feita utilizando o número absoluto dos linfócitos T como parâmetro (Figura
22).
Figura 22 - Distribuição dos linfócitos T dos pacientes com LLC.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 e LTCD8 dos pacientes com LLC comparados ao
grupo controle do estudo. Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p>0.05 e
p<0.001 (***).

Comparando agora as células T dos pacientes com LLC, fenotipicamente caracterizadas
como naive e subtipos de memória através da expressão de CD45RA e CD62L, detectamos
que o compartimento de LTCD4 apresenta uma diminuição na frequência dos LTCD4 naive e
aumento, também na frequência, dos LTCD4 TEM. Essas alterações, porém, não foram
visualizadas quando avaliamos o número absoluto destas células (Figura 23).
O compartimento de LTCD8 por sua vez, apresentou diferenças semelhantes às
encontradas nos LTCD4, com diminuição na frequência e número absoluto dos LTCD8 naive,
e aumento, apenas na frequência, dos LTCD8 TEM (Figura 24).
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Figura 23 - Distribuição dos LTCD4 naive e subtipos de memória em pacientes com LLC.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 naive e subtipos de memória dos pacientes com LLC
comparados ao grupo controle do estudo. Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de
p>0.05, p<0.01(**) e p<0.001(***).

Figura 24 - Distribuição dos LTCD8 naive e subtipos de memória em pacientes com LLC.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD8 naive e subtipos de memória dos pacientes com LLC
comparados ao grupo controle do estudo. Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de
p<0.05(*), p<0.01(**) e p<0.001(***).

Dados na literatura sugerem que alterações no compartimento de células T podem
interferir na evolução clínica da LLC e serem associadas ao prognóstico da doença, sabendo
disso, o próximo passo da nossa investigação foi dividir os pacientes em dois grupos
prognósticos de acordo com o padrão de expressão de ZAP-70 nas células B neoplásicas, e
assim avaliar uma possível diferença na distribuição das células T naive e de memória nestes
pacientes agora divididos em grupo de pacientes com bom prognóstico (ZAP-70 negativo) e
prognóstico ruim (ZAP-70 positivo).
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Esta análise revelou que de fato, o compartimento de LTCD4 apresenta alterações
associadas ao prognóstico da doença, pois nos pacientes com pior prognóstico observou-se
uma diminuição significativa apenas na frequência dos LTCD4 naive, e um aumento, também
significativo, na frequência e número absoluto dos LTCD4 TCM. Os pacientes com bom
prognóstico por sua vez, apresentaram um aumento, na frequência apenas, dos LTCD4 TEM
(Figura 25).
Figura 25 – O perfil dos LTCD4 naive e subtipos de memória varia conforme o prognóstico da
LLC.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 naive e subtipos de memória em pacientes com LLC
analisados de acordo com o padrão de expressão de ZAP-70 e comparados ao grupo controle do
estudo. Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p<0.01 (**) e p<0.001 (***).

A mesma abordagem para os LTCD8 também revelou alterações significativas,como a
diminuição (frequência e número absoluto) e aumento (frequência) dos LTCD8 naive e TEM,
respectivamente, evidenciando que o perfil dos LTCD8 também pode ser dependente do
prognóstico da doença (Figura 26).
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Figura 26 – O perfil dos LTCD8 naive e subtipos de memória é dependente do prognóstico da
LLC.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD8 naive e subtipos de memória de pacientes com LLC
analisados de acordo com o padrão de expressão de ZAP-70 e comparados ao grupo controle do
estudo. Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p<0.05(*), p<0.01(**) e
p<0.001(***).

4.8 Neoplasias hematológicas versus grupo controle com idade avançada
Sabendo que as neoplasias hematológicas estudadas (SMD, MM e LLC), são doenças
que acometem pessoas com idade avançada, geralmente acima de 50 anos, resolvemos
reformular a idade do grupo controle do estudo em uma tentativa de parear melhor as
idades dos pacientes onco-hematológicos com a dos indivíduos do grupo controle.
Isso se fez necessário para que os dados comparativos se tornassem mais
homogêneos, mesmo sabendo que os LTCD4 naive e subtipos de memória não sofrem
alterações com idade, e apenas os LTCD8 naive, TCM e TEMRA têm distribuição dependente da
idade (Figuras 16 e 17).
Dessa forma, excluindo indivíduos controle com idade inferior a 40 anos obtivemos um
novo grupo controle definido como grupo controle com idade avançada, formado agora por
17 indivíduos saudáveis e uma mediana de 55 anos (41 – 72), conforme tabela 8.
Esses novos dados gerados do grupo controle com idade avançada foram então,
novamente comparados aos dados dos pacientes com SMD (Figura 27), MM (Figura 28) e
LLC (Figura 29) e suas respectivas medianas de idade, 67 (41-71), 59 (51-71) e 64 (46 – 88).
Vale ressaltar que a análise dos pacientes com LLC foi feita utilizando a LLC total e a LLC
dividida em grupos de acordo com o prognóstico (Figura 30).
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Tabela 8 - Características dos doadores de sangue e voluntários saudáveis com mais de 40
anos - Grupo Controle com idade avançada.
Parâmetros
Número total
Sexo:
Masculino
Feminino
Idade:
Mediana
Range

No. Doadores (%)
17 (100)
9 (52,9)
8 (47,1)
55
41 – 72

4.9 Relação CD4/CD8 do grupo controle e dos pacientes onco-hematológicos
Sabendo que a relação entre os LTCD4 e LTCD8 é muito utilizada para avaliação do
estado de competência do sistema imune, outra abordagem investigativa realizada, foi a
tentativa de comparar o valor numérico da relação CD4/CD8 entre os indivíduos do grupo
controle e os pacientes com as doenças hematológicos estudadas.
Isso se fez necessário também, pois dados na literatura sugerem que uma inversão
nesta relação CD4/CD8 está correlacionada a critérios de maior agressividade em pacientes
com SMD (BENNETT; KOMROKJI, 2005; OKAMOTO et al., 1997), e também por ser um
achado bastante comum em pacientes com LLC(RICHES; RAMSAY; GRIBBEN, 2010).
Dessa forma, investigamos uma possível diferença neste quesito entre os pacientes
com SMD, MM e LLC comparativamente ao grupo controle do estudo (Figura 31).
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Figura 27 - O perfil de distribuição dos LTCD8, mas não dos LTCD4, se manteve o mesmo
quando os pacientes com SMD foram comparados ao grupo controle com idade
superior a 40 anos.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 e LTCD8. Frequência (C) e número absoluto (D) dos
LTCD4 naive e subtipos de memória. Frequência (E) e número absoluto (F) dos LTCD8 naive e
subtipos de memória comparados ao grupo controle com idade avançada. Teste estatístico ANOVA
(two-way ANOVA) com valores de p>0.05.
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Figura 28 - O perfil de distribuição dos LTCD4 e LTCD8 em pacientes com MM não se alterou
quando comparado ao grupo controle com idade superior a 40 anos.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 e LTCD8. Frequência (C) e número absoluto (D) dos
LTCD4 naive e subtipos de memória. Frequência (E) e número absoluto (F) dos LTCD8 naive e
subtipos de memória comparados ao grupo controle com idade avançada. Teste estatístico ANOVA
(two-way ANOVA) com valores de p>0.05.
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Figura 29 - O perfil de distribuição dos LTCD4, mas não dos LTCD8, se manteve o mesmo
quando os pacientes com LLC foram comparados ao grupo controle com idade
superior a 40 anos.

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 e LTCD8. Frequência (C) e número absoluto (D) dos
LTCD4 naive e subtipos de memória. Frequência (E) e número absoluto (F) dos LTCD8 naive e
subtipos de memória comparados ao grupo controle com idade avançada. Teste estatístico ANOVA
(two-way ANOVA) com valores de p<0.05(*) e p<0.01(**).
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Figura 30 - O perfil de distribuição dos LTCD4, mas não dos LTCD8, é dependente do
prognóstico dos pacientes com LLC quando comparado ao grupo controle com
idade superior a 40 anos

Frequência (A) e número absoluto (B) dos LTCD4 naive e subtipos de memória. Frequência (C) e
número absoluto (D) dos LTCD8 naive e subtipos de memória comparados ao grupo controle com
idade avançada. Teste estatístico ANOVA (two-way ANOVA) com valores de p<0.05(*), p<0.01(**) e
p<0.001(***).

Figura 31 - Relação CD4/CD8 do grupo controle e dos pacientes com SMD, MM e LLC.

Representação da mediana da relação CD4/CD8 do grupo controle com 43 indivíduos, dos 11
pacientes com SMD, dos 8 pacientes com MM, e dos21 pacientes com LLC. Teste estatístico ANOVA
(one- way ANOVA) com valores de p>0.05.
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5 DISCUSSÃO
A real importância da participação dos linfócitos T no curso de neoplásicas
hematológicas é intensamente discutida e necessita de uma contínua investigação. Como
dito anteriormente, a proposta do presente projeto foi analisar o perfil de distribuição de
linfócitos T naive e de memória em SMD, MM e LLC, com o intuito de contribuir para este
entendimento e também para gerar novas bases para o desenvolvimento de ferramentas
diagnósticas, prognósticas e terapêuticas.
Até o momento, os resultados referentes aos indivíduos saudáveis doadores de sangue
foram considerados como grupo controle do estudo, porém há a necessidade de
compararmos esses resultados com dados já publicados para de fato, validarmos este grupo
como grupo controle normal. De maneira geral, os resultados corroboraram a literatura e os
critérios de normalidade, do ponto de vista imunológico, também estão aceitáveis, tornando
esses dados realmente confiáveis para serem utilizados como um grupo de padrão normal.
A frequência dos linfócitos T e a relação CD4/CD8 são critérios bem descritos e
definidos, pois se sabe que em condições fisiológicas normais no sangue periférico, os LTCD4
têm uma proporção de duas a quatro vezes maior que os LTCD8, o que confere também uma
relação CD4/CD8 numericamente entre 1,0 e 5,0 (ZOU et al., 2009). Neste contexto, nossos
achados revelaram que os LTCD4 dos indivíduos saudáveis realmente correspondem à maior
fração entre os linfócitos T do sangue periférico, e a relação CD4/CD8 de todos os indivíduos
normais selecionados também esteve aceitável (Figura 11).
Processos como manutenção e proliferação homeostática intermitente, contribuem
para a que a memória imunológica de células T persista por longos períodos. Neste contexto,
pudemos visualizar que o grupo controle do estudo apresentou maiores números relativos e
absolutos de células T de memória total comparativamente as células T naive, tanto no
compartimento de LTCD4 (Figura 12), como nos LTCD8 (Figura 13), mostrando que o pool de
células T memória foi predominante nestes indivíduos saudáveis selecionados.
A proporção e distribuição das células T de memória estão intimamente relacionadas e
podem variar conforme o tecido e o compartimento celular envolvido. No sangue periférico,
está descrito que as células TCM predominam quando analisadas no compartimento de
LTCD4, já as células TEM são majoritárias entre os LTCD8. Em relação a outros tecidos, está
bem definido que as células TCM povoam os linfonodos e recirculam entre estes e o sangue
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periférico, enquanto que células TEM predominam em tecidos não linfóides como pulmão,
fígado e intestino (SALLUSTO et al., 2004).
Como no presente estudo a análise experimental ficou restrita apenas ao sangue
periférico, a distribuição das células T de memória no grupo controle foi de acordo com o
proposto acima. No compartimento de LTCD4 observamos uma predominância de células
TCM, e o contrário foi observado no compartimento de LTCD8, no qual as células T EMRA foram
nitidamente mais frequentes, seguidas de células TEM e TCM.(Figura 14).
A análise das mudanças na frequência das células T naive e de memória associadas à
idade, revelou resultados interessantes do ponto de vista da homeostasia dos linfócitos T.
Essa abordagem se fez necessária, pois dados na literatura sugerem que, devido a situações
como redução da função tímica, maior exposição antigênica, e mecanismos homeostáticos
de regulação, a proporção de células T naive e de memória pode sofrer mudanças idadedependente em sua distribuição. De fato, observamos que, tanto a frequência dos LTCD4
total, naive e subtipos de memória se mantêm constantes e são independentes da idade,
pois estas células não diminuíram ou acumularam quando analisadas em indivíduos normais
com idades de 19 a 72 anos (Figuras15 e 16). Os LTCD8, por sua vez, revelaram ser uma
população suscetível as mudanças idade-dependente, pois os resultados mostraram que,
apesar de não haver mudanças nos LTCD8 total (Figura 15), as células com fenótipo naive
diminuem e as células TCM e TEMRA aumentam significativamente com a idade (Figura 17).
Interessantemente, este mesmo perfil encontrado para o do grupo controle do estudo,
reproduziu outros dados de normalidade já publicados (ZOU et al., 2009).
Há evidências na literatura que justificam e sugerem que esse comportamento
desigual entre os LTCD4 e LTCD8 com a idade, pode estar intimamente associado a
mecanismos homeostáticos de expressão de genes e regulação do fenótipo, e que são
intrínsecos a cada tipo celular. Os LTCD4 são descritos por ter uma maior estabilidade
homeostática e, quando se compara adultos jovens a pessoas com idade avançada com
muitos anos de involução do timo, não se observa uma expansão oligoclonal ou contração
da diversidade do TCR na população idosa. Já os LTCD8 parecem ser mais sensíveis, pois
além de uma expansão oligoclonal já descrita, há evidências de uma diminuição acentuada
de LTCD8 com fenótipo naive, e acúmulo dos LTCD8 de memória com fenótipo efetor, em
especial as células CD8+ TEMRA, que por sua vez podem ser induzidas principalmente por
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infecções virais persistentes, como por exemplo, infecção por Citomegalovírus (CMV)
(CZESNIKIEWICZ-GUZIK et al., 2008).
A participação destas células T naive e de memória durante o curso de certas
neoplasias hematológicas vem sendo descrita como um mecanismo importante e
relacionada a complexas interações imunológicas que podem influenciar a fisiopatologia e
evolução destas doenças. Neste contexto o objetivo do presente estudo foi determinar e
comparar a distribuição destas células entre indivíduos normais e pacientes com doenças
hematológicos, como SMD, MM e LLC.
Como descrito anteriormente, a SMD parece ter uma patogênese bastante
heterogênea, e eventos imunológicos podem ter papel importante e associado à falência da
medula óssea e auto-imunidade. O proposto é que células T CD8+ de memória podem inibir
a hematopoiese normal por reagir contra antígenos específicos presentes em células
progenitoras na medula óssea. Além disso, existe também a descrição de que pacientes
jovens apresentam diminuição de células T CD4+ e CD8+naive e aumento de células T de
memória, principalmente as com fenótipo efetor de memória. Interessantemente, quando
tratados com terapia imunossupressora, esses mesmos pacientes conseguiram restabelecer
o padrão hematopoiético normal (MOLLDREM et al., 1998;

ZOU et al., 2009). Essas

evidências mostram realmente que a participação das células T na patogênese desta doença
pode ser um evento importante.
A comparação dos LTCD4 totais entre o grupo controle e os pacientes com SMD,
revelou que o número absoluto destes linfócitos está discretamente aumentado nos
pacientes com SMD (Figura 18), porém essa evidência não se reproduziu quando a
comparação foi feita com o grupo controle com idade avançada (Figura 27). Assim, esses
resultados corroboram novamente a importância de termos reformulado a idade do grupo
controle e tornado os dados mais homogêneos para comparação.
Tendo como base os estudos supracitados, os nossos resultados referentes à
comparação dos pacientes com SMD com o grupo controle do estudo, não reproduziram os
dados já publicados no que diz respeito à diferença na distribuição de células T naive e
subtipos de memória. Uma das possíveis justificativas seria o fato de que nossos pacientes
apresentaram mediana de idade de 67 anos, e não analisamos pacientes jovens como no
estudo anterior. Outra abordagem interpretativa seria que nossos resultados somados aos
trabalhos supracitados poderiam revelar que os pacientes com SMD e idade avançada, não
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apresentam mudança no perfil de células T naive e de memória, sendo este evento um
possível mecanismo imunológico inerente a pacientes jovens com SMD.
A análise realizada pela busca por dados que poderiam ser associados ao prognóstico
da SMD, ficou por conta dos valores da relação CD4/CD8. A literatura descreve que uma
inversão nesta relação, decorrente da diminuição de LTCD4 e aumento de LTCD8, está
associada a pacientes com doença mais agressiva (BENNETT; KOMROKJI, 2005; OKAMOTO
et al., 1997). Nossos dados, porém, revelaram que a mediana dos valores da relação
CD4/CD8 dos pacientes com SMD não apresentou diferenças quando comparadas ao grupo
controle do estudo. De fato, a representação gráfica mostra que três pacientes estudados
apresentaram relação CD4/CD8 diferentes do padrão encontrado no grupo controle, mas na
verdade, esses pacientes apresentaram aumento de LTCD4 e diminuição de LTCD8 e não o
inverso (Figura 31).
Dessa forma, podemos dizer que, levando em consideração este critério prognóstico
da relação CD4/CD8, todos os pacientes com SMD estudados apresentavam doença de bom
prognóstico, e que um perfil normal de distribuição de células T naive e de memória pode
estar associado a este critério de doença menos agressiva.
Vale ressaltar que nossa amostragem composta por 11 pacientes com SMD, contrasta
de certa forma, com a de outros estudos que agrupam quantidades muito mais significativas
de pacientes. Porém, apesar desta limitação durante o desenvolver do projeto, não
podemos deixar de validar os resultados supracitados como representativos para grupo de
pacientes com SMD analisados no estudo.
Mieloma múltiplo é uma doença caracterizada pela proliferação clonal de células
plasmáticas malignas e que pode apresentar um cenário imunológico relevante,
principalmente no que diz respeito ao potencial do sistema imune em reconhecer antígenos
tumorais e se tornar um possível mecanismo de intervenção terapêutica, tendo em vista que
os tratamentos convencionais conferem eficácia limitada.
Em alguns pacientes com MM, foi demonstrado que uma expansão de células T CD8 +
está associada a um bom prognóstico da doença, sugerindo a presença de clones de células
T específicos antitumorais (MOSS et al., 1996). Há evidências também que sugerem um
aumento na frequência e função das células T CD8 + de memória na medula óssea de
pacientes com MM, e estas células são específicas para o antígeno tumoral MUC1, que por
sinal, é um bom candidato a estratégias de vacinação (CHOI et al., 2005). Além disso,
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pacientes com gamopatia monoclonal de significado indeterminado (MGUS) apresentam
uma forte reposta de células T contra células plasmáticas na medula óssea. Apesar de todo
este cenário, outros estudos reportam uma possível incapacidade das células T de pacientes
com MM em responder a antígenos tumorais, sugerindo um estado de supressão do sistema
imune generalizado ou até mesmo tumor-específico (CHOI et al., 2005).
A nossa tentativa de observar possíveis diferenças no pool de células T com fenótipo
naive e subtipos de memória nestes pacientes com MM, em uma hipotética associação com
reconhecimento antigênico tumoral e diferenciação destas células T, revelou resultados
muito semelhantes daqueles encontrados no grupo controle em todas as abordagens
interpretativas.
É importante mencionar que alguns trabalhos que demonstraram a participação de
células T CD8+, utilizaram amostras de MO como fonte de investigação, e pelo fato da nossa
análise ter se restringido ao SP, podemos dizer que os resultados obtidos não revelaram
diferenças na distribuição dos LTCD4 e LTCD8 naive e de memória, apenas em amostras de
SP de pacientes com MM quando comparados ao grupo controle do estudo.
A mesma limitação do número total de pacientes mencionada para a SMD vale
também para os pacientes com MM, no qual foram analisados oito pacientes. Porém,
novamente, não podemos deixar de validar os resultados supracitados como representativos
para este grupo de pacientes com MM analisados no estudo.
Dados na literatura evidenciam que a interação entre células T, B e sinais do
microambiente são fatores importantes que controlam a expansão, diferenciação,
sobrevivência e função efetora de células B normais (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008). Esses
eventos podem ser visualizados também em certas doenças linfoproliferativas crônicas de
células B, como é o caso da LLC, e neste caso, qualquer alteração nas células B neoplásicas,
bem como nas células T normais, pode interferir nos processos de expansão, diferenciação e
sobrevivência destas células.
As células B neoplásicas da LLC estão envolvidas em vários processos de evasão e
supressão do sistema imune, que além de fazerem parte do desenvolvimento da doença, são
processos necessários para que a LLC se torne um tumor com massa clinicamente
detectável. Todo esse ambiente supressor acaba interferindo negativamente na interação
supracitada, principalmente por modular as respostas dos linfócitos T antitumorais. Dessa
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forma, conhecer os mecanismos já descritos e investigar novos mecanismos pode gerar
conhecimento suficiente e aplicável a novas ferramentas diagnósticas e terapêuticas.
A habilidade das células da LLC em ser supressora dos linfócitos T, está intimamente
ligada ao fato de que, apesar de expressarem níveis normais de moléculas de MHC classe II,
elas são ineficientes como APCs, principalmente devido à baixa expressão de moléculas coestimuladoras CD80 e CD86 (RICHES et al., 2010). Além disso, a expressão da molécula
CD200 pelas células B neoplásicas é outro mecanismo de supressão descrito, pois é sabido
que CD200 pode regular negativamente as resposta de células T CD4 + Th1, como também
induzir células T reguladoras (GORCZYNSKI; LEE; BOUDAKOV, 2005; PALLASCH et al., 2009).
A participação de citocinas também é discutida como um mecanismo de supressão
exercido pela LLC. Dentre as mais importantes podemos citar a IL-4 e IL-6, que estão
intimamente relacionadas, e a IL-10. IL-6 é descrita por proteger as células da LLC da
apoptose espontânea, por inibir a ativação e proliferação normal das células T, e induzir que
estas células T secretem IL-4, a qual tem a capacidade de aumentar os níveis de BCL-2 nas
células B neoplásicas, inibindo consequentemente, a apoptose destas células (BUGGINS et
al., 2008; PANAYIOTIDIS et al., 1993). A IL-10 por sua vez, além de todas as funções
imunossupressoras conhecidas, está associada à capacidade de estimular a proliferação e
diferenciação de células B neoplásicas, e níveis elevados desta citocina no soro de pacientes
com LLC, está associado a uma doença mais agressiva (FAYAD et al., 2001).
Muitas alterações no compartimento de linfócitos T em pacientes com LLC também já
foram previamente descritas, como aumento anormal do número absoluto de LTCD4 e
LTCD8, inversão da relação CD4/CD8, aumento nos LTCD4 em linfonodos e medula óssea,
diminuição de moléculas co-estimuladoras, expressão elevada do receptor de morte FAS, e
perfil anormal de receptores e produção de citocinas (RICHES et al., 2010).Mais
recentemente surgiu a evidência de que a interação entre as células B neoplásicas da LLC e
as células T, pode resultar em aumento das células T CD4 + de memória, e este evento pode
ser associado a uma doença de curso mais agressivo, tanto em humanos como em modelo
murinos de LLC (HOFBAUER et al., 2011; TINHOFER et al., 2009).
Como mencionado anteriormente, a análise do perfil dos linfócitos T nos pacientes
com LLC, gerou resultados mais interessantes. Primeiramente observamos o esperado
resultado da diminuição acentuada na frequência dos linfócitos T comparativamente ao
grupo controle, tendo em vista que nesta doença os linfócitos B neoplásicos são majoritários
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no pool de linfócitos totais. Porém, a comparação entre os números absolutos, revelou que a
diferença não é mais significativa, pois como os pacientes com LLC cursam com leucocitose,
uma baixa frequência não representa obrigatoriamente um baixo número absoluto de
células (Figura 22). De fato, apesar de a literatura relatar que o aumento no número
absoluto de linfócitos T é um achado comum em LLC, os nossos dados não reproduziram
essa evidência.
O perfil dos linfócitos T naive e subtipos de memória dos pacientes com LLC também
apresentou um padrão diferente daquele encontrado no grupo controle. Tanto o
compartimento de LTCD4 como LTCD8 tiveram a frequência das suas células T naive
diminuídas, nos LTCD8 isso se reproduziu também no número absoluto de células, e
aumento das células TEM (Figuras 23 e 24).
É importante ressaltar que os achados até então descritos para LLC foram frutos da
comparação destes pacientes com o grupo controle composto por todos os indivíduos com
idade de 19 a 72 anos. Como mencionado anteriormente, na tentativa de parear melhor as
idades entre pacientes e indivíduos saudáveis, reformulamos o grupo controle e criamos um
grupo controle com idade avançada selecionando apenas os indivíduos saudáveis com mais
de 40 anos. Feito isso, refizemos as mesmas análises comparativas e observamos que as
alterações dos LTCD4 foram as mesmas daquelas encontradas comparativamente ao grupo
controle total, porém nos LTCD8, a diminuição na frequência de células T naive e aumento
de células TEM não foram mais visualizados (Figura 29).
Essa abordagem foi de extrema importância para que pudéssemos validar melhor
nossos resultados, e ratificar que as alterações encontradas no compartimento de LTCD4
não foram decorrentes de uma idade avançada dos pacientes estudados, mas sim do
ambiente neoplásico instalado. Já nos LTCD8, a interpretação é oposta e nos leva a acreditar
que as alterações provavelmente estariam associadas com as mudanças idade-dependente,
como ilustrado na figura 17, e não ao ambiente neoplásico da LLC.
Para verificar uma possível associação entre a distribuição das células T naive e de
memória e a agressividade da LLC, ao dividir a doença em diferentes status prognósticos
com base na expressão de ZAP-70, percebemos, notavelmente, que esta associação é
verdadeira e dependente do compartimento celular analisado. Pacientes com prognóstico
ruim (ZAP-70 positivo) apresentaram os LTCD4 naive com frequência mais baixa, e células
TCM com frequência e número absoluto maiores quando comparados ao grupo controle total
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(Figura 25) e ao grupo controle com idade avançada (Figura 30). O mesmo vale para os
pacientes com bom prognóstico (ZAP-70 negativo), que tiveram os LTCD4 TEM aumentados
apenas na frequência destas células. Os LTCD8 por sua vez, também apresentaram
alterações associadas com prognóstico da LLC (Figura 26), mas isso não se reproduziu
quando comparado ao grupo controle com idade avançada (Figura 30), o que nos leva
novamente a acreditar que as alterações nos LTCD8 estão associadas com a idade e não ao
ambiente neoplásico da LLC.
Levando em consideração esse perfil de células T de memória e associação com
prognóstico de LLC, podemos propor que dentre os resultados encontrados, o real aumento
de células CD4+ TCM em pacientes com prognóstico ruim, talvez seja o mais importante e
significativo, devido ao fato de que essa alteração se reproduziu em todas as abordagens
interpretativas, ou melhor, este aumento foi verdadeiro tanto na frequência como no
número absoluto de células comparativamente ao grupo controle total, grupo controle com
idade avançada, e aos pacientes com bom prognóstico.
Todos os nossos resultados somados a outros da literatura, falam a favor de que
interação imunológica entre as células B neoplásicas da LLC e os LTCD4, possa ser um
mecanismo próprio da doença, e que pode influenciar a fisiopatologia, bem como na
ativação destes linfócitos T, o que poderia resultar em uma diminuição das células T
CD4+naive e aumento das células de memória, em especial células CD4 + TCM.É importante
mencionar que essa diminuição das células T CD4 +naive pode estar associada a uma
conversão das mesmas para células T efetoras e de memória, mas também não podemos
descartar a hipótese de que essas células T naive diminuem possivelmente em decorrência a
uma maior suscetibilidade a morte celular neste pacientes.
Dados na literatura sugerem que a proliferação e manutenção do clone de LLC
ocorrem em estruturas organizadas denominadas centros proliferativos, nos quais a
participação de outros tipos celulares e um microambiente favorável converge para que o
clone tumoral receba sinais de sobrevida e expansão. Neste contexto, as células T CD4 +
parecem ser um componente integral dessas unidades proliferativas (CALIGARIS-CAPPIO;
GHIA, 2008; PATTEN et al., 2008). Sabendo também que a sinalização via BCR das células da
LLC é outra característica requerida e favorável para a sobrevivência e expansão do clone
neoplásico (STEVENSON; CALIGARIS-CAPPIO, 2004), podemos especular que células T CD4 +
de memória podem participar deste processo, em especial, oferecendo maior co-
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estimulação através de CD40L pelas células CD4 + TCM, o que poderia favorecer esta
sinalização via BCR, e consequentemente, a sobrevivência, expansão e evolução.
Mesmo que essa modulação da sinalização via BCR pelas células T CD4+ de memória
não ocorra conforme proposto, ou não seja o fator majoritário na sobrevivência das células
B da LLC, não podemos deixar de citar o papel das citocinas nesta interação, e que de fato,
também pode conferir maior sobrevivência ao clone tumoral. Alguns estudos suportam essa
teoria demonstrando que citocinas como IL-4 e IFN-γ, as quais são secretadas por células
CD4+ TEM, promovem a sobrevivência de células B normais e também de células B da LLC
(BUSCHLE et al., 1993; PANAYIOTIDIS et al., 1993).
Novamente, nossos resultados corroboram as citações supracitadas, pois observamos
que as células TCM e TEM estão aumentadas no compartimento dos LTCD4, e dentre elas, as
células TCM ganham mais destaque nos pacientes com prognóstico ruim, por estarem em
maior frequência e número absoluto. Essa evidência chama a atenção, pois essas células
CD4+ TCM têm capacidade migratória e recirculação entre SP e linfonodos, e pelo fato de
expressarem o receptor CXCR5, o qual interage com a quimiocina CXCL13 produzida em
folículos de células B nos linfonodos, podem migrar e interagir com células B neoplásicas em
estruturas organizadas (SALLUSTO et al., 2004).
Recapitulando um dos conceitos discutidos no tópico de geração de células T de
memória, e associado ao fato das células da LLC serem APCs ineficientes, podemos
hipotetizar que no contexto de apresentação e reconhecimento antigênico tumoral, as
células T CD4+ naive podem receber poucos sinais estimuladores que são suficientes para
que adquiram ou mantenham características necessárias para se tornarem células
TCM.Porém, o achado do aumento na frequência de células T EM discorda, em parte, desta
hipótese, pois para a geração desta última, são necessários sinais estimuladores mais
intensos e duradouros (LANZAVECCHIA; SALLUSTO, 2005).
Esta última evidência não exclui a possibilidade de que as células da LLC sejam APCs
com capacidade heterogênea de apresentação e estimulação antigênica, e essa
heterogeneidade poderia ser visualizada nos nossos resultados associados ao prognóstico da
doença. O real aumento dos LTCD4 TCM em pacientes com pior prognóstico, poderia revelar
que as células B deste pacientes sejam APCs mais ineficientes, por outro lado, as células B
dos pacientes com bom prognóstico, podem ter uma capacidade discretamente superior de
estimulação apesar de também serem APCs ineficientes, o que conferiria o aumento dos

83

LTCD4 TEM nos pacientes com bom prognóstico. Porém, novamente, o aumento apenas na
frequência deste LTCD4 TEM nos limita a concretizar melhor esta discussão.
Dessa forma, a geração de células T CD4+ de memória pode ser um mecanismo de
feedback ou até mesmo um processo de escape tumoral para que o clone da LLC obtenha
mais sinais de sobrevida e expansão. Essa idéia pode ser suportada por estudos que
demonstraram que camundongos deficientes em células B e com infecção aguda instalada,
possuem a geração de células T CD4+ de memória prejudicada, sem ter influências, porém,
na geração de células efetoras, sugerindo um requerimento de células B normais para
formação de células T CD4+ de memória (PEPPER; JENKINS, 2011; WHITMIRE et al., 2009).
Por fim, vale ressaltar que toda essa discussão e hipóteses foram idealizadas com base
nos resultados encontrados somados a dados da literatura. Entretanto, sabemos que existe
a necessidade de maiores evidências experimentais para podermos visualizar essa
participação de células T CD4+ de memória no curso da LLC, e concluir definitivamente, que
este mecanismo pode fazer parte da fisiopatologia e interferir no curso clínico desta doença.
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6 CONCLUSÕES
› A distribuição de linfócitos T CD4+ e CD8+naive, TCM, TEM e TEMRA em pacientes com
SMD e MM foi semelhante ao grupo controle do estudo;
› em pacientes com LLC, as evidências experimentais somadas aos dados da literatura
nos permitem postular que, interações imunológicas entre células B neoplásicas e LTCD4
normais pode ser um mecanismo próprio da doença que venha interferir na fisiopatologia,
bem como favorecer a geração de células T de memória, em especial do subtipo celular TCM.
Neste contexto de crosstalk, estas células T de memória podem fornecer sinais de
sobrevivência para o clone neoplásico, como citocinas e co-estimulação via CD40L,
contribuindo assim, para o estabelecimento e agressividade da LLC.
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