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RESUMO

FERRARI, V. Avaliação da reconstituição imunológica e da resposta anticitomegalovírus em receptores de transplante de medula óssea. São Paulo, 2004.
Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.
O citomegalovírus (CMV) é uma séria ameaça aos receptores de transplante de
medula óssea. A reativação está associada com uma imunidade mediada por células
TCD8+ defeituosa. Nosso objetivo foi correlacionar as diferentes subpopulações de
células TCD8+ com a reconstituição imunológica dos pacientes, especificamente a
imunidade anti-CMV, analisando as subpopulações de células T infundidas nas
diferentes modalidades de transplante de medula óssea. Receptores de transplante
alogênico de células tronco mobilizadas para o sangue periférico (n=16) ou coletadas
diretamente da medula óssea (n=28) e receptores de transplante autólogo de células
tronco mobilizadas para o sangue periférico (n=22) foram avaliados. Verificamos
que as transferências de células mobilizadas para o sangue periférico dos doadores,
tanto nos transplantes alogênicos como autólogos, são proporcionalmente
enriquecidas por subpopulações de células memória efetora e efetora, comparadas às
transferências de células procedentes diretamente da medula óssea. Este
enriquecimento por subpopulações de células TCD8+ mais diferenciadas foi também
correlacionado com maior número de células contendo altos níveis de granzima B,
considerado um marcador para linfócitos citotóxicos, sendo também encontrado em
maior número nas transferências de células do sangue periférico. Entretanto, no póstransplante, observou-se que somente os receptores de transplante autólogo de
células tronco mobilizadas para o sangue periférico, e não os das outras modalidades
de transplante, exibiam números elevados de células T CD8+ de memória-efetora e
efetora. Ao mesmo tempo, estes receptores apresentaram menos freqüentemente
episódios de reativação pelo CMV, e mais freqüentemente produziram IFN-γ em
resposta ao CMV. Portanto, a transferência de células do sangue periférico, desde
que em ambiente autólogo, está associada não só com a transferência de células
TCD8+ com um fenótipo mais maduro, mas também com uma persistência mais
prolongada das mesmas, podendo proporcionar uma resposta imunológica antiviral
mais rápida e eficiente, como esperado para as células de memória versus naïve.
Descritores: 1. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA/ imunologia 2. IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES
3. INFECÇÕES POR CITOMEGALOVIRUS/ imunologia 4. INFECÇÕES POR CITOMEGALOVIRUS/
virologia 5. IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITO 6. LINFÓCITOS T CD8-POSITIVOS/ imunologia 7.
SUB-POPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T/ imunologia 8. LINFÓCITOS T CITOTÓXICOS/ imunologia
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SUMMARY

FERRARI, V. Anti-cytomegalovirus immunity reconstitution following autologous
and allogeneic stem cell and bone marrow transplantation as assessed by CD8+ T
cell phenotyping and function. São Paulo, 2004. Doctoral Thesis – Department of
Dermatology (LIM-56), University of São Paulo Medical School.

Cytomegalovirus (CMV) is a serious threat to the recipients of bone marrow
transplantation. Reactivation is associated with defective CD8+ T cell-mediated
immunity. We aimed to correlate the different subsets of CD8+ T cells with the
patients’ immune reconstitution, specifically anti CMV immunity, by analyzing the
CD8+ T cell subsets infused in the different types of bone marrow transplantation.
Recipients of allogeneic transplant of peripheral blood stem cells (n=16) or bone
marrow (n=28) and recipients of autologous transplant of peripheral blood stem cells
(n=22) were evaluated. We show that infusions of stem cells derived from donor’s
peripheral blood, either allogeneic or autologous, are proportionally enriched for the
memory-effector and effector phenotypes, compared to the infusions of stem cells of
bone marrow origin. This increased number of more differentiated subsets of CD8+
T cells was also correlated with an increased number of cells containing high levels
of granzyme B, which is another reliable marker of cytotoxic lymphocyte, and which
was also more evident in autologous recipients. However, post-transplant, we
observed that only the recipients of autologous peripheral blood cells, and not the
recipients of the other transplant modalities, exhibited very high numbers of
memory-effector and effector TCD8+ cells. At the same time, they less frequently
presented CMV reactivation, and more frequently produced IFN-γ ?in response to
CMV antigens. Thus, transfer of stem cells from peripheral blood, provided in an
autologous setting, is associated with transfer and prolonged survival of CD8+ T
cells with a more mature phenotype, which may provide a more rapid and efficient
anti-viral immune response, as expected for memory versus naïve cells.

Keywords: 1. BONE MARROW TRANSPLANTATION/ immunology 2. TRANSPLANTATION
IMMUNOLOGY 3CYTOMEGALOVIRUS INFECTIONS/ immunology 4. CYTOMEGALOVIRUS
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1.1. INFECÇÃO PELO CITOMEGALOVÍRUS E TRANSPLANTE
As infecções virais constituem uma das complicações mais graves do período
pós-transplante. Em receptores de transplante de medula óssea (TMO), a infecção
pelo citomegalovirus (CMV) destaca-se em importância pela morbidade e
mortalidade significantes, especialmente nos primeiros três meses após o transplante.
O CMV é membro da família Herpesviridae, situa-se na sub-família betaherpesvirinae juntamente com o Epstein-Barr vírus (EBV), os herpes simplex virus
tipos 1 e 2, o Vírus da Varicela Zoster e os Herpesvirus 6 e 7 humanos (HHV-6 e 7)
e é um DNA-vírus com tamanho que varia de 120 a 200 nm. As principais
características desta sub-família são número restrito de células-alvo, transformação
da célula infectada numa forma arredondada típica, ciclo reprodutivo longo, latência
em tecidos diferentes e replicação lenta em meio de cultura (Mocarski, 1996;
Roizman, 1996). Para o CMV, os fibroblastos são as únicas células que admitem
grande replicação in vitro.
O CMV é o responsável por infecção mundialmente difundida acometendo 60100% da população. A infecção natural pode ocorrer em várias células do organismo
como as células epiteliais, os fibroblastos, macrófagos, células endoteliais e células
musculares lisas. Os sítios de latência conhecidos são as células do endotélio
vascular, os monócitos e as células precursoras do sistema hematopoiético. A
supressão, deficiência ou imaturidade do sistema imunológico, como a ocorre em
receptores de TMO, favorece a reativação da replicação viral e sua conseqüente
morbi-mortalidade (Dengler et al., 2000).
O CMV é constituído por um genoma que é o maior entre os herpesvírus com
230-240 pares de Kilobase (kbp). Seu DNA de dupla fita é linear durante a infecção
ativa e torna-se circular nos períodos de latência. Este DNA já foi totalmente
seqüenciado e subdividido em duas regiões, uma longa (UL) e outra curta (US),
sendo os seus principais produtos de codificação assim classificados:
1. Proteínas do capsídeo (estrutura que envolve o material genético): Major Capsid
Protein (MCP) e Minor Capsid Protein (MiCP). Têm baixa imunogenicidade e
pouca contribuição para o diagnóstico.
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2. Proteínas do envelope: camada externa do vírus constituída de proteínas virais e
lipídeos do hospedeiro. As principais são a gB ou UL 55, mais abundante e a gH,
menos abundante. As funções destas proteínas relacionam-se com a penetração
do vírus na célula do hospedeiro, a transmissão intercelular do mesmo e a fusão
das células infectadas. Têm alto potencial imunogênico e são os alvos principais
para os anticorpos neutralizantes.
3. Proteínas do tegumento (matriz): estrutura localizada entre o capsídeo e o
envelope, composta principalmente de fosfoproteínas. As mais abundantes são a
pp150 e a pp65. A pp65 representa 95% das proteínas do tegumento e tem
importância fundamental na regulação de genes envolvidos na replicação viral.
Além disso, é alvo de um dos métodos diagnósticos na detecção da infecção ativa
pelo CMV, a antigenemia, que detecta esta proteína em neutrófilos do sangue
periférico, utilizando anticorpos monoclonais (Mocarski, 1996).
As respostas imunes celular e humoral têm um importante papel no controle
das infecções virais crônicas em humanos como as causadas pelo CMV e EBV. No
hospedeiro imunocompetente, a resposta imunológica resulta na contenção viral em
estágio de latência muito mais que a sua erradicação e as infecções primárias e
reativações da infecção pelo CMV são geralmente assintomáticas. Já nos indivíduos
imunocomprometidos, como receptores de TMO, terapias imunossupressoras após o
transplante levam a uma ampla ablação das respostas imunes incluindo a imunidade
mediada por células T aos patógenos virais crônicos podendo levar a reativação do
CMV. O CMV permanece como a principal causa de morbidade e mortalidade em
receptores de TMO, apesar do recente progresso na detecção precoce (Broers et al.,
2000) e tratamento da infecção ativa (Schmidt et al., 1991; Einsele et al., 1995;
Boeckh et al., 1996). O principal responsável por isto neste período é a deficiência da
imunidade celular e mais especificamente da imunidade citotóxica nestes pacientes
(Reusser et al., 1991 e 1997; Li et al., 1994). Em decorrência desta deficiência
imunitária, o CMV passa de um agente benigno para um vírus causador de danos
teciduais intensos e potencialmente fatais, especialmente nos receptores de TMO
alogênico, decorrentes de sua ação direta e de desarranjos imunológicos a ele
relacionados (Aubert et al., 2001; Mendes, 2001; Mendes et al., 2002).
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Portanto, apesar da introdução de medidas de vigilância mais exeqüíveis e
sensíveis como a detecção de antígenos do CMV (antigenemia), e a pesquisa do
DNA viral pela PCR e outras técnicas moleculares que favoreceram o diagnóstico e a
terapêutica precoces, além de outras medidas profiláticas terem sido aventadas na
última década, desde a utilização mais segura de hemoderivados até a instituição
indiscriminada de profilaxia primária com ganciclovir, que levaram a uma redução
da morbi-mortalidade por este agente, este vírus continua ocupando o primeiro lugar
entre os agentes infecciosos virais que acometem os transplantados de medula óssea
(Ljungman, 1996; Machado, 1996; Reusser et al., 1997; Gor et al., 1998).
Tem-se demonstrado que a ausência de imunidade CMV especifica três meses
após o transplante está significantemente associada com a sua reativação tardia (após
100 dias) e aumento da mortalidade principalmente por pneumonite viral (Boeckh et
al., 1996 e 2003). Neste período, a maioria dos pacientes está recuperando suficientes
contagens

linfocitárias,

permitindo

análise

significativa

desta

recuperação

imunológica funcional (Hakki et al., 2003). Embora pacientes submetidos a TMO
alogênico tem um risco aumentado de morbidade (Boeckh et al., 1996; Goodrich et
al., 1991; Reusser et al.,1991; Ljungman, 1996; Reusser et al., 1997; Gor et al.,
1998), a taxa de mortalidade é similar em receptores alogênicos e autólogos
(Bilgrami et al.,1999).
Os mecanismos de doença, envolvidos na infecção pelo citomegalovírus,
podem ser didaticamente classificados em um efeito citopático direto do vírus e em
uma citoxicidade indireta decorrente da resposta imune exacerbada (Bruggeman et
al., 1995). Na citotoxicidade direta, o dano celular é causado pelo CMV, sendo
especialmente observado em imunodeficientes ou em recém-nascidos infectados
congenitamente e de forma mais importante na infecção primária.
A resposta citotóxica imunologicamente mediada tem um papel bem
estabelecido em certas manifestações da doença causada pelo CMV como a hepatite,
miocardite, pneumonia intersticial e arteriosclerose. Os fatores envolvidos neste
mecanismo relacionam-se com a intensidade da resposta inflamatória desencadeada
contra o CMV e podem ser decorrentes do efeito de citocinas, como o fator de
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necrose tumoral-alfa (TNF-α) e o interferon-gama (IFN-γ) ou da ação de células T,
especialmente linfócitos T CD8+.
Além disso, tem sido descrito um fenômeno auto-imune envolvendo o CMV na
medida em que este vírus produz uma proteína semelhante a uma aminopeptidase
produzida pelas células do hospedeiro e presente na superfície celular conhecida
como CD13. A infecção pelo CMV induz, então, a produção de anticorpos antiCD13, desencadeando um fenômeno auto-imune e contribuindo para o dano tecidual
e, possivelmente, para a doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH) (Duncombe
et al., 1990; Bruggeman et al., 1995; Giugni et al., 1996; Scholz et al., 1996;
Söderberg et al., 1996).
Na pneumonite intersticial por CMV, observada em transplantados de medula
óssea, há uma ativação celular policlonal, inclusive de linfócitos T CD4+ que
promovem a ativação de linfócitos T citotóxicos (CD8+) aloespecíficos, favorecendo
a DECH, com possível participação de citocinas como a Interleucina 2 (IL-2)
(Bruggeman et al., 1995).
Desta forma, o CMV pode, por um lado, favorecer a ocorrência de DECH pela
ativação acentuada de células T citotóxicas e, por outro, causar dano tecidual
importante e até levar a rejeição do enxerto nos transplantes de órgãos sólidos.
A citotoxicidade dos linfócitos T CD8+ tem uma importante função em
interromper o progresso da replicação do CMV proporcionando imunidade protetora
(Quinnan et al., 1982; Bruggeman et al., 1995). Entretanto, a eficácia deste
mecanismo é também dependente de interações CD4+/CD8+, com a participação da
Interleucina-2 (IL-2) e do Interferon-gama (IFN-γ), ambos aumentando a atividade
citotóxica das células T CD8+ (Duncombe et al., 1990; Grundy et al., 1993; Grundy
e Downes, 1993; Humar et al., 1999). A função precisa da célula T na
susceptibilidade e resistência as infecções pós-transplante pode ser difícil de ser
estabelecida devido à presença de outros fatores como a DECH e drogas utilizadas na
sua profilaxia e tratamento, as portas de entrada criadas pelo condicionamento ou por
complicações a ele relacionadas difíceis de ser precisamente monitoradas (Morecki
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et al., 2001). Porém, qualquer atraso na recuperação qualitativa ou quantitativa destas
populações de células pode levar a um maior risco de infecção e doença pelo CMV.
Os fatores solúveis primeiramente descritos na infecção pelo CMV foram
TNF-α e IFN-γ. Altos índices de TNF-α foram detectados em órgãos infectados pelo
CMV e podem explicar alguns fenômenos como plaquetopenia, hepatite, coagulação
intravascular disseminada e pneumonite. Em estudos experimentais, estes altos níveis
foram observados predominantemente seis a sete dias após a infecção. O IFN-γ, por
sua vez, acarreta o aumento de expressão das moléculas do Major Histocompatibility
Complex (MHC) ou complexo de histocompatibilidade principal, classe 1 e 2 (MHCI e MHC-II), nas células apresentadoras de antígeno, o aumento da ação citotóxica
dos linfócitos e da destruição de antígenos intracelulares no interior dos macrófagos
(Duncombe et al., 1990; Grundy et al., 1993; Grundy e Downes, 1993; Humar et al.,
1999).
A interleucina-1 (IL-1), especialmente a IL-1β, citocina produzida por
monócitos infectados, é capaz de induzir aumento na expressão de moléculas de
adesão e tem sua produção aumentada. (Moses e Garnett, 1990; Scholz et al., 1996;
Dengler et al., 2000). A Interleucina-8 (IL-8), uma quimocina (citocina envolvida
nos processos quimiotáticos) do grupo das α-quimocinas, também produzida por
células infectadas, tem papel importante na quimiotaxia de neutrófilos para o sítio de
infecção, fenômeno que pode estar envolvido no balanço entre os benefícios e
malefícios da resposta imune desencadeada pelo CMV (Murayama et al., 1994;
Craigen et al., 1997; Humar et al., 1999). Por fim, a Interleucina-6 (IL-6), igualmente
pró-inflamatória, tem sua produção e excreção aumentadas pelo CMV por um
mecanismo independente do TNF-α (Scholz et al., 1996; Carlquist et al., 1999).
Além da indução de produção e excreção de citocinas, o CMV induz a
expressão de receptores de superfície celular como o MHC-I, o MHC-II e de
moléculas de adesão. Nos transplantados de órgãos sólidos, o MHC-II expresso em
abundância no endotélio vascular do órgão transplantado (alvo preferencial do
CMV), favorece o fenômeno de rejeição do enxerto, já que é diverso do MHC-II do
receptor. As células deste órgão são, então, reconhecidas como “não próprias” e
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destruídas pelos linfócitos T CD8+, também ativados de forma indiscriminada pelo
CMV (Grundy et al., 1988; Waldman et al., 1993; Humar et al., 1999).
As moléculas de adesão, essenciais para os fenômenos de co-ativação celular
e de transmigração endotelial dos leucócitos rumo ao sítio de infecção, podem ter sua
expressão aumentada, mesmo em células não infectadas pelo CMV, por meio de uma
ação parácrina da IL-1β (Dengler et al., 2000). Várias destas moléculas de adesão já
foram descritas na patogênese da infecção pelo CMV, dentre elas destacam-se o
CD2, ICAM-1 (CD54), LFA-3 (CD58), VCAM-1(CD106), CD29 (β-1 Integrina),
LFA-1/Mac-1 (β-2 Integrina) e CD44 (Grundy et al., 1993; Grundy e Downes, 1993;
Koskinen, 1993; Sedmak et al., 1994; Ito et al., 1995a; Ito et al., 1995b; Craigen et
al., 1996; Dengler et al., 2000).
Finalmente, o CMV é capaz de induzir uma ativação policlonal de linfócitos
B, independente das células T e que pode levar à produção de auto-anticorpos e
induzir gamopatias monoclonais (Hebart et al., 1996).
Quanto às células envolvidas na resposta específica contra o CMV, têm sido
descritas subpopulações de linfócitos T CD8+ com oligoclonalidade marcante, baixo
potencial citotóxico e características fenotípicas de células de memória que parecem
relacionar-se com a modulação da resposta imune exacerbada observada em
pacientes imunocomprometidos infectados pelo CMV (Labalette et al., 1994; Wang e
Boryysiewicz, 1995; Wang et al., 1995; Hazzan et al., 1997; Hooper et al., 1999). A
identificação quantitativa e qualitativa, fenotípica e funcional das subpopulações de
células TCD8+ no processo de reconstituição imunológica nos receptores de
diferentes modalidades de transplante de medula óssea, soropositivos para CMV, é o
objetivo principal do nosso trabalho.
Estudos avaliando não apenas a resposta citotóxica específica anti-CMV in
vitro mas também a resposta linfoproliferativa ao antígeno CMV têm sido realizados
em receptores de TMO alogênico e autólogo (Reusser et al.,1991; Reusser et al.,
1997; Li et al., 1994; Ljungmann et al., 1986 e 1993; Krause et al.,1997). Entretanto,
poucos trabalhos têm prospectiva e comparativamente analisado estes eventos em
receptores de TMO alogênico e autólogo ou temporariamente correlacionado in vitro
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a reconstituição das subpopulações CD4+ e CD8+ e ocorrência da infecção ativa
pelo CMV (Mendes, 2001). Além disso, a produção de IFN-γ induzida pelo antígeno
CMV como marcador da resposta de células T específicas tem sido investigada
somente em receptores de TMO alogênico, mas não em autólogos (Bowden et al.,
1990).

♦ Importância da Infecção pelo Citomegalovírus no TMO
A maior parte dos dados referentes à infecção e doença pelo CMV em
transplantados de medula óssea diz respeito ao transplante alogênico. Na população
de receptores de transplante autólogo, a sua importância é significativa, porém
menor. Estima-se que entre os receptores de TMO alogênico previamente
soropositivos, 47% podem apresentar infecção ativa até o 100o dia, detectada pelo
isolamento do CMV em cultura de fibroblastos ou detecção de antígeno em cultura
usando anticorpos monoclonais. Utilizando-se técnicas mais sensíveis como a
detecção de peptídeo pp-65 em neutrófilos do sangue periférico (antigenemia) este
valor alcança 79%. Entre pacientes soronegativos com doadores soropositivos,
aproximadamente 44% podem apresentar infecção ativa (Goodrich et al., 1991;
Boeckh et al., 1996; Machado et al., 2000 e 2001). Embora existam variações nos
dados encontrados, em decorrência dos diferentes métodos laboratoriais utilizados, é
consensual a importância do CMV (Meyers, 1989; Meyers et al., 1986 e 1990).
A importância do CMV em transplantados de medula óssea não se detém na
morbidade e mortalidade diretamente relacionadas a este agente. A este fato, soma-se
a consensual correlação estreita entre CMV e a DECH (Meyers et al., 1986;
Ljungman, 1996; Gor et al., 1998) na medida em que se observa nestes pacientes que
linfócitos TCD4+ e CD8+ do doador atuam simultaneamente contra o CMV e contra
os tecidos do receptor. No entanto, não está claro se a imunossupressão decorrente da
DECH é que predispõe à infecção pelo CMV, ou, se este vírus é que favorece a
DECH por induzir alterações diversas da imunidade celular, tais como inversão da
relação de linfócitos TCD4+/CD8+, alteração da ativação das células T CD8+ e
natural killer e conseqüentemente na produção e secreção de citocinas próinflamatórias e aumento na expressão de marcadores de superfície, norteando assim a
maior exposição das células apresentadoras de antígenos (APCs) aos linfócitos
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citotóxicos, colaborando para o fenômeno de reconhecimento de antígenos “não
próprios” e desta forma, favorecendo a DECH (Miller et al., 1986; Grundy et al.,
1988; Waldman et al., 1993; Ljungman, 1996; Humar et al., 1999).
Além disso, há relatos de que os antígenos virais apresentados por APCs do
paciente funcionam como antígenos menores (miHAgs) na indução de DECH,
explicando ainda mais a forte interação entre os dois eventos (Burt et al., 1996).
Provavelmente DECH e CMV se correlacionam de forma bidirecional, de
modo que a prevenção de um reduz o risco do outro e a ocorrência de um favorece a
ocorrência de outro. E, como a DECH geralmente precede a infecção pelo CMV, é
provável que a imunossupressão induzida por ela seja mais importante nesta relação
do que a terapêutica utilizada no seu controle (Miller et al., 1986). Em resumo,
DECH e infecção pelo CMV são fortemente imbricadas quanto a imunopatogênese,
explicando sua estreita relação temporal.
Recentemente, diversas hipóteses têm sido levantadas, sugerindo que o
desarranjo imunológico causado pela DECH com grande ativação de linfócitos T
CD8+ por si só favorece a infecção pelo CMV por causar um mecanismo de
“desvio” destas células para o fenômeno de alo-reatividade e a isso se soma o
incremento da imunodepressão com ação direta no funcionamento da defesa inata e
adaptativa. Também têm sido descritas semelhanças fenotípicas em subpopulações
específicas de linfócitos T CD8+ envolvidos nestes dois processos. Na DECH aguda,
descreveu-se um aumento de linfócitos T CD8+/CD28-, sendo esta subpopulação
responsável pelo incremento de CD8+ observada neste fenômeno (Garin et al., 1995;
Lee et al., 1997). Por outro lado, inúmeros trabalhos têm também observado aumento
acentuado de linfócitos T CD8+/CD28- na infecção pelo CMV especialmente em
imunocomprometidos (Labalette et al., 1994; Wang e Boryysiewicz, 1995; Wang et
al., 1995; Hazzan et al., 1997; Hooper et al., 1999). É possível que um mesmo
mecanismo, norteado por grande estímulo antigênico, explique o aumento destas
subpopulações linfocitárias nos dois eventos (Gorochov et al., 1994; Morley et al.,
1995; Kubo et al., 1996; Khan et al., 2002a), que têm em comum a perda da
expressão de CD28.
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1.2. A DOENÇA DO ENXERTO CONTRA O HOSPEDEIRO AGUDA
Além das infecções, outra importante e grave complicação do período póstransplante no grupo alogênico é a doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH)
que segundo os critérios de Billingham, ocorre por infusão de células
imunocompetentes (linfócitos T) do doador, pela impossibilidade do hospedeiro de
rejeitar as células infundidas (receptor imunoincompetente) e também pela
disparidade antigênica entre o hospedeiro e o doador (células T aloreativas do doador
reconhecem antígenos de histocompatibilidade menor e/ou maior do hospedeiro)
(Korngold e Sprent, 1987). A DECH pode ser classificada clinicamente em aguda e
crônica. A aguda pode comprometer a pele, fígado, trato gastro intestinal (TGI) e
órgãos linfóides, podendo ser graduada de 0 a IV, dependendo do local, extensão e
intensidade do comprometimento clínico (estadiamento). A crônica assemelha-se a
doença autoimune e pode ser limitada, acometendo um único órgão ou extensa,
acometendo maior extensão de um único órgão ou múltiplos órgãos.
Dentro da reconstituição imunológica, é importante se considerar ainda que a
DECH aguda após TMO histocompatível tem pouco efeito no tempo da
reconstituição linfóide, como é mensurada pela contagem absoluta de linfócitos ou
número absoluto de linfócitos TCD3+. Depressão transitória da contagem absoluta
de linfócitos e células CD3+ ocorre após a administração de imunossupressores anti
linfócitos T especialmente globulina anti-timócitos e anticorpos monoclonais anti
linfócitos T (anti-CD3). As anormalidades aparentes devido a DECH são vistas na
fase crônica desta doença com diminuição da capacidade de desenvolver resposta de
linfócitos T antígeno-específica e produzir anticorpos específicos particularmente
para antígenos polissacarídeos, enquanto tem-se um aumento da incidência de
autoanticorpos (Burt et al., 1996). A análise in vitro da base celular da
imunodeficiência presente nos pacientes com DECH crônica tem mostrado uma
variedade de defeitos celulares. Uma diminuição no número e função dos linfócitos
TCD4+ têm sido descritos (Bengtsson et al., 1989; Storek et al., 1995 e 1997;
Ottinger et al., 1996; Talmadge et al., 1997; Mackall et al., 2000) além da presença
de linfócitos TCD4+ e CD8+ ativados expressando HLA-DR (Raaphorst, 1999;
Milosevits et al., 1995). Defeitos na função dos linfócitos B que resultam em
resposta anormal à estimulação por linfócitos T têm sido identificados (Witherspoon
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et al., 1986; Forman et al., 1993; Storek et al., 1995; Milosevits et al., 1995). Porém,
nenhum defeito isolado pode explicar a imunodeficiência associada a DECH crônica
(Paloczi, 2000).
Um maior risco de DECH crônica tem sido relatado após o transplante
Alogênico originado da coleta de sangue periférico (Alo-SP). Diversos episódios de
hemólise aguda, resultantes de anticorpos anti-A e anti-B do doador direcionados
contra antígenos presentes nas células vermelhas do sangue do receptor
(incompatibilidade ABO menor) têm sido descritos após esta modalidade de
transplante. Os receptores de Alo-SP exibem significante aumento dos títulos de
anticorpos anti-A e/ou anti-B após o transplante, particularmente na condição de
incompatibilidade ABO menor. Além disso, a freqüência de anticorpos anti-HLA
precoces após Alo-SP é significativamente maior (apesar da redução dos
requerimentos de transfusão de plaquetas). Números elevados de células B ativadas
e/ou células T CD4+ e monócitos no transplante Alo-SP e/ou destas células
circulantes associam-se à produção favorecida de Alo-anticorpos. O padrão de
citocinas TH2 de células T presentes no transplante, induzidas pelo G-CSF pode
também contribuir. Recentes estudos têm determinado que os receptores de
transplante Alo-SP têm um elevado número de células dendríticas do tipo 2,
associadas com altas freqüências de células T CD4+ TH2. Uma vez que a DECH
crônica está associada com a ocorrência parecida de síndromes auto-imunes
mediadas por anticorpos, especula-se que sua maior incidência no Alo-SP pode
resultar destes achados (Robinet et al., 2003). Portanto, não apenas a quantidade, mas
também a qualidade das células T e outras células do sistema imunológico dos
doadores presentes no enxerto podem ser parâmetros cruciais na determinação da
aloreatividade pós-transplante (Tayebi et al., 2001).
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1.3. A RECONSTITUIÇÃO IMUNOLÓGICA EM RECEPTORES DE TMO
Para compreender melhor a causa e expressão clínico-laboratorial da infecção
pelo citomegalovirus em receptores de transplante de medula óssea, faz-se necessário
relembrar os processos de ablação e reconstituição imunitária que ocorrem nestes
pacientes.
A quimioterapia e radioterapia utilizadas no condicionamento dos receptores
de transplante visam destruir elementos imuno-hematopoéticos anormais, mas
acabam levando a uma inevitável ablação também dos elementos normais e a uma
imunossupressão grave e prolongada. Tal imunossupressão pode ainda complicar-se
na fase pós-transplante com uma série de discordâncias imunológicas que geram
DECH aguda ou crônica cuja prevenção e tratamento exigem uma ampla utilização
de drogas imunossupressoras. A ocorrência de DECH e seu tratamento são
fundamentais na rapidez e no grau de recuperação imunológica destes pacientes
(Keever et al., 1989). Visando a redução na incidência e gravidade da DECH, tem
sido proposto um procedimento de depleção seletiva ou não seletiva de células T,
com eficácia satisfatória, mas com consequências desastrosas no âmbito das
infecções (Keever et al., 1989; Archimbaud, 1997; Podlech et al., 1998) e também de
recaída da doença de base, devido à perda do efeito enxerto-versus-leucemia (EVL)
(Horowitz et al., 1990; Kolb e Holler, 1997; Kolb et al., 1995). A separação dos
efeitos desastrosos e benéficos das células T dos doadores presentes no enxerto
permanece como um dos principais objetivos do transplante alogênico (Tayebi et al.,
2001).
Todos estes fatores considerando o aumento da realização de transplantes
alogênicos, incluindo os não aparentados, têm aumentado a probabilidade do
acometimento dos receptores por agentes infecciosos diversos, dentre os quais o
CMV ocupa papel de grande relevância (Goodrich et al., 1991; Hunter et al., 1995).
As infecções são as principais causas de morbi-mortalidade, especialmente nos seis
primeiros meses após o TMO (De Vries et al., 2000). A prevenção só se faz possível
com o uso de antibióticos, antivirais e antifúngicos ou de medidas de vigilância
severas e ainda assim, com eficácia parcial.
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O acompanhamento da reconstituição da imunidade celular e humoral é
importante na medida em que implica na instituição de métodos preventivos
determinando o momento ideal de iniciá-los e o tempo que devem ser mantidos.
A reconstituição imunológica após TMO tem sido alvo de muitos estudos em
décadas anteriores (Zintl et al., 1989; De Vries et al., 2000). Tais estudos analisaram
periodicamente os pacientes transplantados (transplante alogênico ou autólogo),
quanto aspectos fundamentais da resposta imune, visando delinear o processo de
recuperação imunológica na sequência em que este ocorre. Para atingir este objetivo,
os principais parâmetros avaliados pelos autores foram: contagem total de linfócitos
T e B, subpopulações de linfócitos (TCD3+, TCD4+, TCD8+), relação dos linfócitos
TCD4+/CD8+, atividade de células natural killer (NK), resposta linfocítica
blastogênica, dosagem sérica de IgA, IgM, IgG e reatividade cutânea a antígenos
definidos. Também foi observado que a recuperação da imunidade inata, constituída
principalmente por fagócitos, é rápida e ocorre nas primeiras semanas após o TMO
(De Vries et al., 2000). Ainda no estudo clássico de Zintl et al., 1989 as principais
conclusões foram:
a) Uma intensa imunodepressão ocorre nos primeiros 3-6 meses pós-transplante
e a maioria dos pacientes sobrevive às infecções graças à quimioprofilaxia
ampla neste período;
b) A contagem total de linfócitos cai profundamente após o TMO retornando
aos níveis normais após seis meses em média. O mesmo ocorre na população
de linfócitos B, quando analisada separadamente;
c) A subpopulação TCD4 + cai significativamente durante os primeiros 180
dias. Processo inverso acomete os linfócitos T CD8+, que não mudam seus
níveis nos primeiros seis meses e aumentam após este período atingindo
valores acima do normal. Isto faz com que a relação CD4+/CD8+ atinja
inicialmente baixas cifras (0,4-0,2) e permaneça em torno de 0,8 até 48 meses
após o transplante. É possível que a lenta recuperação dos linfócitos TCD4+
em adultos se deva à diminuição das funções do timo com a idade. Esta
hipótese é compatível com a observação de que linfócitos TCD4+/CD45RO+
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(células de memória) têm frequência alta após TMO por serem originadas do
enxerto transplantado e não do timo, de onde seria originada a população de
CD4+/CD45RA+, chamada de "naive" (De Vries et al., 2000);
d) A atividade das células NK encontra-se aumentada inicialmente e, em geral,
seu decréscimo está relacionado à evolução da DECH;
e) Quanto aos níveis séricos de imunoglobulinas, a sequência de recuperação
dá-se de IgM para IgA, passando pela IgG, em períodos de 3, 6 e 18 meses
respectivamente;
f) A resposta linfocítica blastogênica para antígenos ou mitógenos clássicos
como a phytohemagglutinin (PHA), concanavalin A (ConA) e pokeweed
(PWM) encontra-se comprometida até 6-12 meses após TMO;
g) Na avaliação da resposta imunológica de hipersensibilidade tardia (RHR)
observou-se que resposta cutânea a antígenos como PPD (purified protein
derivative), antígeno estreptocócico (SK-SD), candidina, caxumba ou vírus
mortos não se encontra positiva antes do primeiro ano pós-transplante.

♦ Função dos Linfócitos T Pós-TMO
Corroborando com os estudos já mencionados sobre reconstituição
imunológica, Keever et al., 1989 observaram que em receptores de TMO alogênico,
a primeira função in vitro detectável de 2 a 6 meses após o transplante, na presença
de IL-2 exógena, é a proliferação ao estímulo policlonal (phytohemagglutinin -PHA
e anticorpo anti CD3). Antes disso, a capacidade proliferativa dos linfócitos pode
estar atrasada indicando defeito na produção de IL-2 secundário a uma diminuição
dos linfócitos TCD4+ (Welte et al.,1984). Portanto, a reativação dos linfócitos T
diante de estímulo antigênico pode ser usada para se avaliar a reconstituição da
imunidade celular pós-transplante. A aquisição temporal in vitro desta resposta é
paralela ao aparecimento seqüencial das infecções clínicas.
Ainda, segundo Meyers et al., 1980abc, a resposta linfocítica proliferativa in
vitro a um estímulo antigênico específico (HSV, VZV, CMV) pode já ser detectada
no segundo mês pós-transplante. De fato, são diversos fatores que podem contribuir
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para uma maior ou menor velocidade de recuperação da resposta imunológica neste
grupo de pacientes, que merecem discussão: a administração profilática de antivirais
como aciclovir pode atrasar o aparecimento da reatividade aos antígenos citados
(Ljungman et al., 1986) e uma diminuição no número de linfócitos T produtores de
IL-2 resulta em inabilidade de detectar in vitro esta resposta. Neste último aspecto,
tem sido observado que linfócitos T dependentes de IL-2 surgem mais precocemente
do que aqueles produtores desta citocina e que proteção clínica parece se
correlacionar muito mais com o aparecimento de linfócitos T produtores da mesma
(Reusser et al., 1991).
A presença de proliferação normal in vitro ao estímulo antigênico específico
(CMV) não significa uma função imunológica normal. Defeitos tanto na produção de
IFN-γ, como na produção de linfócitos T citotóxicos têm sido demonstrados em
receptores de transplante que tem uma resposta proliferativa normal ao CMV
(Quinnan et al., 1982; Levin et al., 1997). Paralelamente, receptores com resposta
linfoproliferativa normal ao herpes virus in vitro podem desenvolver infecções
ameaçadoras à vida secundárias a defeitos na produção de citocinas ou capacidade
citolítica. Estes defeitos são acentuados nos receptores com DECH crônica (Noel et
al., 1978; Lum et al., 1981). Ainda, apesar de estimulação crônica por infecção
recorrente pelo CMV, alguns destes pacientes não desenvolvem respostas
linfocitárias antígeno-específicas mesmo na presença de IL-2 talvez por uma
diminuição na capacidade de produzir linfócitos T naive. Tem-se observado que a
resposta dos linfócitos T in vitro à antígenos de vacinas é detectável apenas se estes
pacientes forem reimunizados (Shiobara et al., 1985; Ljungman et al., 1989).

♦ Subpopulações de Linfócitos T CD8+ na Resposta Anti-Viral
Nas infecções causadas por vírus e outros patógenos intracelulares, tem-se
observado que as respostas imunológicas são predominantemente celulares e
freqüentemente caracterizadas por uma intensa ativação e expansão das
subpopulações de memória e efetoras dos linfócitos T CD8+, importantes na
erradicação destes agentes através de sua habilidade em produzir vários fatores
envolvidos na supressão da replicação dos mesmos (Ahmed e Gray, 1996; Pantaleo
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et al., 1994; Borrow et al., 1997; Li et al., 1994; Reusser et al., 1997; Murali-Krishna
et al., 1998; Butz e Bevan, 1998; Callan et al., 1998; Podlech et al., 1998; Blattman
et al., 2000).
Os estudos sobre a caracterização das diferentes subpopulações de linfócitos
T CD8+ humanos, particularmente as de memória são importantes para o
desenvolvimento e identificação de vacinas que possam efetivamente induzir a
diferenciação, ativação e persistência desta subpopulação de forma a prevenir
infecções por diferentes patógenos, incluindo vírus, bactérias e parasitas. Entretanto,
apesar da importância clínica, a diferenciação e caracterização destas subpopulações
ainda não estão suficientemente claras tanto em humanos quanto nos estudos
experimentais em camundongos (Hamann et al.,1997; Tomiyama et al., 2002).
São as alterações nos marcadores de superfície, denominadas alterações
fenotípicas e a habilidade das células T de memória responderem rapidamente nas reexposições aos antígenos (alterações funcionais) que formam a base para a distinção
entre as células T naive, células T efetoras e de memória já apresentadas a antígenos
(Bruno et al., 1996; Di Rosa et al., 1999; Sprent et al., 1999; Murali-Krishna et al.,
2000).
Na rotina de vigilância imunológica, em indivíduos com infecções latentes, os
linfócitos T CD8+ de memória, específicos para viroses latentes assintomáticas como
as causadas pelo EBV e CMV, mostram uma heterogeneidade tanto fenotípica como
funcional (Catalina et al.,2002; Tussey et al., 2000; Gamadia et al., 2001). Como
uma conseqüência do processo de diferenciação celular, assim que a infecção se
resolve, linfócitos T CD8+, deixam de expressar alguns de seus marcadores de
superfície, passando a expressar outros (Hamann et al.,1999). Entretanto, os fatores
determinantes dos fenótipos das células de memória nas infecções latentes ainda não
estão totalmente claros. Entre eles, são apontados: a carga viral inicial e a expansão
clonal dos linfócitos T, a virulência de certas cepas e o tropismo viral requerendo
diferentes propriedades migratórias ou de redirecionamento (homing) das células
com resposta específica ao vírus apresentado (Gamadia et al.,2003; Hislop et al.,
2002).
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Em resumo, neste processo, ao lado das moléculas de adesão, citocinas e
receptores têm funções vitais na recirculação de linfócitos durante a rotina da
vigilância imunológica e inflamação (Campbell et al., 1999; Zabel et al., 1999;
Campbell e Butcher, 2000). Pelo significado biológico funcional aparente destas
moléculas, é de grande importância a completa caracterização da sua expressão em
linfócitos T durante todas as fases identificáveis de diferenciação, ativação e
recirculação destas células (Campbell et al., 2001).
Estudos recentes sobre memória imunológica têm se apoiado fortemente, e em
alguns casos, exclusivamente, em marcadores da superfície celular para identificar as
diversas subpopulações de linfócitos T CD8+ fenotípica e funcionalmente distintas
(Akbar et al., 1988; Sanders et al., 1988; Sohen et al., 1990; De Jong et al.,1991;
Picker et al., 1993; Okumura et al., 1993; Roederer et al., 1995; Murali-Krishna e
Ahmed, 2000). A razão tem sempre sido que estes marcadores definem as células T
já apresentadas aos antígenos.
Em condições patológicas de persistência viral, especificamente na infecção
pelo HIV, tem sido sugerido que uma falha tanto na maturação como na função
efetora dos linfócitos T CD8+ é a causa principal da inabilidade do sistema
imunológico de controlar a replicação viral e subseqüente doença (Appay et al.,
2000; Champagne et al., 2001; Gamadia et al., 2003). Tem-se mostrado que a análise
das subpopulações de células T CD8+ é relevante não somente em pacientes com
infecções virais crônicas pelo HIV, CMV ou hepatite B, mas também em pacientes
ativamente imunizados com antígenos tumorais e após recepção de alo-transplante,
de forma a se monitorar o sistema imunológico determinando as habilidades
funcionais e entendendo as interações co-estimulatórias das células em diversas
situações clínicas (Hamann et al., 1997).
Portanto, na procura pela caracterização fenotípica dos linfócitos T CD8+
alguns dos marcadores de moléculas da superfície celular ou antígenos das
membranas celulares expressos e identificados nos estudos por citometria de fluxo
até o momento, aparecendo como sinalizadores de subpopulações celulares dos
linfócitos T CD8+ com características peculiares são mostrados resumidamente na
TABELA 1 (Morley et al., 1995; Rabin et al., 1995; Roederer et al., 1995; Wang et
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al., 1995; Hamann et al., 1997; Kern et al., 1999; Harrington et al., 2000; Tussey et
al., 2000; Ahmadzadeh et al., 2001; Campbell et al., 2001; Fiorentini et al., 2001).
A análise fenotípica dos linfócitos por citometria de fluxo, também conhecida
como imunofenotipagem, foi um dos maiores avanços da imunobiologia nas duas
últimas décadas (Janneway, 2000; Blessing e Fleisher, 2001ab; Voltarelli et al.,
2000; Marti et al., 2001). Trata-se de um método rápido e dinâmico que permite a
análise de múltiplos parâmetros, considerando cada célula individualmente (Marti et
al., 2001).
Desta forma, tem sido usada na identificação, quantificação e caracterização
de diversas subpopulações celulares. Na população dos linfócitos (que à microscopia
pode ser considerada uniforme), este método foi fundamental para descrever a
presença de diversas subpopulações, ultrapassando a antiga classificação a qual
diferenciava os linfócitos simplesmente em T e B (Janeway, 2000).
Atualmente, graças a este método, conhecem-se as subpopulações de linfócitos
T CD4+ e CD8+, tão bem definidas com o advento da infecção pelo HIV/aids
(Blessing et al., 2001ab) e já é possível identificar uma infinidade de receptores de
superfície celular que torna a classificação destas células e suas diversas
subpopulações cada vez mais complexas (Janeway, 2000) como é resumidamente
apresentado na TABELA 1.
No Brasil, o primeiro citômetro de fluxo foi introduzido em 1988 ao nosso
armamentário laboratorial e deu suas primeiras contribuições no esclarecimento de
aspectos imunitários da infecção pela Leishmania, além do seu uso extenso na
infecção pelo HIV (Coutinho et al., 2000).
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TABELA 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD8+
ATRAVÉS DE MARCADORES MAIS FREQUENTEMENTE UTILIZADOS
NA ANÁLISE POR CITOMETRIA DE FLUXO (adaptado e ampliado de
HAMANN et al., 1997 e TUSSEY et a.l., 2000)
MARCADORES

SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD8+
NAIVE

MEMÓRIA

EFETORA

CD3

+

+

+

CD8

+

+

+

CD45RA

++

-

+

CD45RO

-

+

+

CD27

+

+

-

CD28

+

+

-

CD62L

+

+

-

CD11a

-

+

+

CD11b

-

-

+

CD57

+

+

+

CD69

-

+

+

CCR7

+

+

-

A disponibilidade de novos marcadores laboratoriais que permitissem predizer
o desenvolvimento da viremia pelo CMV, e progressão para ou recuperação da
doença por este agente melhoraria muito a conduta clínica e terapêutica da infecção
pelo CMV nos pacientes transplantados. Nesta condição, métodos funcionais
direcionados ao estabelecimento da reconstituição da imunidade específica das
células TCD8+ e CD4+ contra CMV, parecem ser particularmente apropriados
(Reusser et al., 1991; Li et al., 1994; Aubert et al., 2001; Cwynarski et al., 2001;
Gratama et al., 2001). Entretanto, eles são trabalhosos e de custo elevado, tornando
inviável sua implementação nos laboratórios de rotina no momento atual. A análise
imunofenotípica dos linfócitos do sangue periférico por citometria de fluxo constitui
uma abordagem simples embora não específica, de custo relativamente baixo para
estabelecer todos os graus da recuperação imunológica após o transplante. Como
observado na TABELA 1, diferentes marcadores de superfície dos linfócitos TCD8+
como CD45RA, CD45RO, CD62L, CD27, CD28, CD11b, CCR7, e também
intracelulares como perforina e granzimas têm sido amplamente utilizados para
caracterizar o fenótipo e função das células do sistema imunológico, usando as
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técnicas de citometria de fluxo (Hamann et al., 1997 e 1999; Fiorentini et al., 2001;
Campbell et al., 2001; Kern et al., 1999; Tussey et al., 2000 e 2003; Roederer et al.,
1995; Sallusto et al., 1999; Tomiyama et al., 2002; Roos et al., 2000; Dunne et al.,
2002; Esser et al., 2003; Masopust et al., 2001; Tough, 2003; Cwynarski et al., 2001;
Appay et al., 2002; Appay e Rowland-Jones, 2004; Zhang et al., 2003; Hebib et al.,
1999).
As células originadas da expansão de um único clone de linfócito TCD8+
apresentado a um antígeno são muito heterogêneas no fenótipo in vivo, refletindo
muitos estágios de ativação/diferenciação (Wills et al., 1999 e 2002; Weekes et al.,
1999; Hamann et al., 1997).
Em humanos, diferentes isoformas estruturais comuns da molécula antigênica
leucocitária (CD45) têm sido usadas originalmente e historicamente para discriminar
entre células T naive (CD45RA) e de memória (CD45RO) (Akbar et al., 1988;
Merkenschlager e Beverley, 1989; de Jong et al., 1991; Michie et al., 1992; Okumura
et al., 1993ab; Young et al., 1997; Dutton et al., 1998), as quais têm sido confirmadas
pelo uso da marcação por tetrâmeros de peptídeos do MHC (Pittet et al., 1999).
Entretanto, estudos longitudinais mais recentes examinando as células T CD8+
citotóxicas, durante as fases de ativação, apoptose e memória em infecções virais
agudas e crônicas como as causadas pelo Herpes vírus em humanos têm sugerido que
as células de memória específicas para alguns antígenos virais também podem
expressar CD45RA (Hamann et al., 1997; Callan et al., 1998; Hislop et al., 2001;
Wills et al., 1999; Tan et al., 1999; Champagne et al., 2001; Faint et al., 2001). Não
está claro se este fenótipo não convencional pode ser devido a persistência do
patógeno e consequente estimulação crônica, e se estas são células de memória
propriamente ditas (Zimmermann et al., 1996). Infelizmente, não há marcadores de
superfície celular que identificam de forma não ambígua as células T citotóxicas
efetoras (Chen et al., 2001). Alguns estudos têm mostrado que durante a fase de
ativação, células TCD8+ circulantes são CD27+, enquanto, quando terminalmente
diferenciadas, já expressando perforina, as células T citotóxicas são CD27- (Hamann
et al., 1997; Roos et al., 2000), sugerindo que a perda da expressão de CD27 pode ser
um marcador para as subpopulações de células T de memória efetora e efetora
(Hamann et al., 1997; Campbell et al., 2001). A presença ou ausência de CD27
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correlaciona-se estreitamente com a expressão de CD28 (Gamadia et al., 2001). O
CD28 é uma molécula dissulfídica expressa na superfície das células T (Azuma et
al., 1993ab; De Rosa et al., 2001; Appay et al., 2002) e constitui um ligante de
moléculas co-estimulatórias da família B-7 (CD80 e CD86) expressas nas células
apresentadoras de antígenos (APCs). Quando estas moléculas ligam-se ao CD28,
promovem co-estimulação para a ativação das células T (June et al., 1994; Weekes et
al., 1999b; De Rosa et al., 2001; Horiuchi et al., 2001; Appay et al., 2002). Em
humanos, ao nascimento, todos os timócitos (linfócitos em estágios precoces de
desenvolvimento) e a grande maioria das células T (naive) do sangue periférico
expressam CD28 (Looney et al.,1999; Weeks et al., 1999b). As células T CD8+
naive, quando ativadas, passam a exibir outros receptores para as moléculas das
APCs, o CTLA-4 ou CD152, com avidez 20 vezes maior que moléculas coestimulatórias (CD28 e CD27). A ligação com estes receptores emite um sinal
inibitório à célula T ativada, com finalidade possivelmente moduladora (Janeway et
al.; 2000). Assim, à medida que se diferenciam e/ou tornam ativadas, os linfócitos
passam a diminuir a expressão de CD28. A perda da expressão de CD27 e CD28
caracteriza populações de células altamente diferenciadas persistentes (Khan et al.,
2002b). A expressão da CD28 é, na maioria das vezes, excludente em relação a outra
molécula de superfície, como a CD57 descrita como um marcador de diferenciação
tardia ou terminal das CD8+ (Wang e Boryysiewicz et al., 1995; Morley et al., 1995;
Mollet et al., 1998). As células T CD8+ oligoclonais expressam CD57 que como
CD11b, é expresso em células CD3+CD28- (Yamada et al., 1985, Morishita et al.,
1989; Azuma et al., 1993a; Monteiro et al., 1996). A molécula CD11b é uma β2integrina de cadeia α. As β2-integrina tem por função mediar a adesão dos linfócitos
às células endoteliais e a saída destas células dos vasos sanguíneos (Springer,1994;
Hammann et al., 1997), bem como o redirecionamento destas células para os tecidos
inflamados (Issekutz, 1993). Em modelos experimentais (McFarland et al.,1992) e
humanos (Fiorentini et al., 2001; Cavers et al., 2002; Chapman et al., 1996),
comparativamente às células TCD4+, sua expressão é maior na superfície da maioria
dos clones das células TCD8+ citotóxicas efetoras. Estas células suprimem a
proliferação das células T (Gane et al.,1992), favorecem a citólise na medida que
possibilitam a formação de um conjugado entre células efetoras e células alvo
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são CD11b+ (Yamada et al., 1985). A coexpressão destes marcadores pode auxiliar
na discriminação das subpopulações de células TCD8+ e de fenótipos intermediários
com propriedades funcionais distintas no processo de diferenciação celular. Um
melhor entendimento dos mecanismos que governam a transição de células imaturas
(proliferantes) para maduras (não proliferantes) pode permitir pesquisas de
manipulação da memória imunológica para propósitos de vacinação e imunoterapia
adotiva (Fiorentini et al., 2001).
A proporção de células TCD8+ que deixa de expressar a molécula CD28
aumenta com a progressão da estimulação antigênica (variação, intensidade e
persistência) e também com a idade, tanto que, em adultos, aproximadamente 30%
destas células tem expressão CD28- (Labalette et al., 1994; Hazzan et al., 1997;
Merino et al., 1998; Azuma et al., 1993ab). Sua principal função está relacionada à
regulação da ativação das células T CD8+ e à geração de linfócitos T antígenoespecíficos (Lenschow et al., 1996; Appay et al., 2002).
Pelo menos dois tipos de células T de memória têm sido descritas dentro das
populações CD4+ e CD8+ com base nas características fenotípicas, expressão de
moléculas de redirecionamento e funções efetoras. São elas: memória central (TMC) e
memória efetora (TME). Em humanos, as células TMC e TME diferem funcionalmente e
nas propriedades migratórias e podem ser distinguidas com base na coexpressão de
moléculas como o CD62L e o CCR7. As células TMC expressam CCR7 e CD62L,
enquanto as células TME não expressam estas moléculas (Sallusto et al., 1999).
Portanto, a discriminação entre células naive e memória com base apenas na
expressão das isoformas de CD45 provavelmente não tem sido verdadeira
(Zimmermann et al., 1996), uma vez que populações CD45RA+ contêm células que
dividem um certo número de características fenotípicas com células já apresentadas a
antígenos, como baixa expressão de CD62L (Roederer et al., 1995) e alta expressão
de CD11a/CD18 (Okumura et al., 1993b).
Além disso, uma parte das células CD45RA+ deixa de expressar CD27
(Hintzen et al., 1993 e 1994), uma característica considerada como resultado da
estimulação antigênica persistente in vivo (De Jong et al., 1992; Baars et al., 1995). A
ausência de CD28 e, eventualmente de outras moléculas coestimulatórias como a de
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CD27, provavelmente proporciona a estas células uma menor capacidade de
submeterem-se a extensiva expansão clonal e correlaciona-se bem com a observação
que o potencial mitogênico in vitro de células T CD28- de indivíduos controles
saudáveis normais é baixo (Hamann et al., 1997; Borthwick et al., 1994; Brinchmann
et al., 1994; Azuma et al., 1993a). Uma vez que a regulação da expressão da
isoforma parece ser estreitamente regulada pela ativação de células T mitogênicas,
esta inabilidade de participar novamente do ciclo celular pode explicar bem a
reexpressão da isoforma CD45RA na maioria das células efetoras bem diferenciadas
(Hamann et al., 1997).

Portanto, a expressão da isoforma CD45 pode ser um

marcador imperfeito por também não diferenciar subpopulações TME e efetora,
particularmente em condições inflamatórias como as relacionadas a infecção pelo
HIV (Chen et al., 2001).
Como já mencionado, a análise da coexpressão de moléculas como o CD45RA
e o CD62L, tem sido proposta para distinção mais refinada das subpopulações de
células T naive, memória e efetoras (Roederer et al., 1995). As subpopulações de
células T CD8+ que coexpressam CD45RA, CD62L e CD28 foram consideradas
como genuínas células naive, enquanto células T CD8+ remanescentes, incluindo as
que expressam CD45RO, CD45RA sem a coexpressão de CD62L e CD27, foram
consideradas como linfócitos de memória (Roos et al., 2000).
Modelos de infecção viral foram usados para confirmar que a análise da
coexpressão de moléculas distingue subpopulações efetoras daquelas de memória, e
recentemente, também subpopulações ativadas e que o estágio de maturação pode
proporcionar uma medida do grau de controle sobre o vírus (Tussey et al., 2003).
CD69 é um dos marcadores indicativos de ativação bem precoce das células T.
É uma molécula rapidamente expressa após sinalização mediada pelo receptor TCR,
mas sua expressão é transitória e depende da ativação contínua da célula por este
receptor (Testi et al., 1989 e 1994). A expressão deste marcador, entretanto, não está
associado com funções efetoras, ou seja, células efetoras citotóxicas que expressam
altos níveis de perforina e não se encontram em ciclo celular sendo não proliferantes
(reduzida expressão de Ki-67), apresentam alta expressão de Bcl-2 e baixos níveis da
expressão de CD69 (Azuma et al., 1993a; Monteiro et al., 1996). Ou seja, a maioria
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das células TCD8+ CMV-específicas são células T de memória-efetora, bem
diferenciadas, embora não ativadas (Khan et al., 2002b). Ainda, todas células
apresentadas a um antígeno recebem a princípio um sinal de ativação, uma vez que
são CD69+, entretanto, apenas uma proporção destas células produz IFN-γ (Tussey
et al., 2000; Sallusto et al., 1999). Subpopulações naive/memória sintetizam
principalmente IL-2 e menos freqüentemente IFN-γ que é uma característica típica
das células T efetoras (Lalvani et al.,1997). Estas células aparentemente de fenótipo
não responsivo, que são incapazes de elaborar quaisquer funções efetoras antivirais
(como produção de citocinas antivirais e/ou lise das células infectadas por vírus),
podem ser encontradas predominantemente em condições de deficiência de células
TCD4+, documentando a importância das células TCD4+ na manutenção das
respostas das células T CD8+ no controle de infecções virais persistentes (Zajac et
al., 1998).
A citólise mediada por grânulos é sem dúvida a mais importante função efetora
das células TCD8+ e NK (Lieberman, 2003). A granzima B é uma serina protease
parecida a caspase que é liberada pelos linfócitos citotóxicos para lisar células alvo
infectadas por vírus e células tumorais. Os genes que codificam interferon-gama
(IFN-γ) e moléculas citotóxicas, como perforina e granzima B não são expressos nas
células TCD8+ naive, mas são constitutivamente expressos nas células TCD8+ de
memória e efetoras (Bachmann et al., 1999; Veiga-Fernandes et al., 2000; Kaech et
al., 2002). As funções que estas moléculas mediadoras pró-apoptóticas têm em
inúmeras patologias humanas tais como na rejeição de transplantes, na imunidade
viral, e particularmente na vigilância imunológica tumoral, permanecem como
tópicos de vigorosos debates e conjecturas (Trapani e Sutton, 2003). A transferência
de células alogênicas com capacidade citotóxica pode resultar em dano tecidual no
receptor (Van Den Brink e Burakoff, 2002). Embora muitos modelos de DECH
indicam que a via Fas-FasL é de primária importância (Schmaltz et al., 2001), as
granzimas A e B mostraram-se ser essenciais para os efeitos letais da DECH
induzida pela transferência aloreativa de células TCD8+ (Shresta et al., 1999).
A habilidade da granzima B (e de outras granzimas) de acessar o citoplasma da
célula alvo, e desencadear a apoptose, depende de uma segunda proteína também
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contida em grânulos citoplasmáticos dos linfócitos citotóxicos, a perforina, cuja
função é perfurar as membranas lipídicas e desorganizar os transportes endossômicos
das células alvo (Trapani e Smyth, 2002). Entretanto, a granzima B pode entrar no
citoplasma da célula alvo de uma forma autônoma, através de receptores de
membrana expressos, antes mesmo de entrar em vesículas endocíticas que contêm
esta proteína (Berthou et al., 1998).
Portanto, a capacidade citolítica dos linfócitos efetores ex vivo é primeiramente
devido a ação de proteínas formadoras de poros (perforina) e serina proteases
(granzimas) contidas em grânulos citoplasmáticos e liberadas nas proximidades das
membranas das células alvo, desencadeando a apoptose (Smyth e Trapani, 1995).
Assim, a presença de linfócitos T CD8+ que contêm elevadas quantidades de
perforina e granzima B pode corresponder aos linfócitos efetores funcionais (Pittet et
al., 2000) podendo auxiliar também na caracterização desta subpopulação.
Após todas estas informações, pode-se concluir que a aplicação da citometria
de fluxo ultrapassa os limites da simples caracterização fenotípica das células e tem
sido cada vez mais utilizada para definir aspectos funcionais como síntese e excreção
de citocinas e proteínas celulares ou estágios da evolução celular, envolvendo os
processos de ativação e apoptose, de vida e morte (Blessing et al., 2001ab;
Darzynkiewicz et al., 2001; Marti et al., 2001). Nas duas últimas décadas esta
tecnologia tem proporcionado muitos avanços no conhecimento das subpopulações
de células permitindo várias classificações. Foi observado que dentro de cada uma
das subpopulações existiam respostas diferentes refletidas no grau de ativação, no
tipo e quantidade de citocinas liberadas e na capacidade de proliferação e propagação
ao estímulo imunitário (Janeway, 2000). Os primeiros conceitos de células naive e
células de memória foram também fundamentados nas diferenças de marcadores de
moléculas da superfície celular, como o HLA-DR, CD95, CD45RA, CD45R0, CD27
(Janeway, 2000).
Nos dias atuais, a imunofenotipagem nos fornece uma verdadeira impressão
digital dos linfócitos, dividindo-os em diferentes subpopulações. Pretende-se elucidar
progressivamente a correspondência entre a expressão de determinados marcadores
de superfície e os aspectos funcionais destas subpopulações, a fim de esclarecer
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questões como oligoclonalidade, perfil de citocinas preferencialmente produzidas,
capacidade de proliferação in vitro em resposta aos diversos tipos de antígeno e
comportamento predominante naive versus células de memória.
As moléculas marcadoras de diferenciação celular possibilitaram a subdivisão
das células TCD8+ humanas em quatro subpopulações com base na coexpressão de
alguns destes marcadores: CD28+ CD27+ CD62L (CCR7)+ CD11b-CD45RA+
como subpopulação naive (N), CD28+ CD27+ CD62 (CCR7)+ CD11b- CD45RO+
como células de memória central (TMC), CD28- CD27- CD62L (CCR7)- CD11b+
CD45RO+ como células de memória efetora (TME), CD28- CD27- CD62L (CCR7)CD11b+ CD45RA+ como células efetoras (E) (Esser et al.,2003; Tough, 2003).
Entretanto, é questionável se tais marcadores isoladamente podem ser vistos
como verdadeiros marcadores das subpopulações de linfócitos T CD8+ ou se
refletem diferentes fases de ativação e diferenciação celular (Michie et al., 1992; Bell
e Sparshott, 1990).
Como já discutido, a expressão destes marcadores pode ser gradual, transitória
e bastante heterogênea após a infecção viral ou bacteriana, caracterizando apenas um
padrão de ativação, capacidade proliferativa e cinética de ativação distintos
(Ahmadzadeh et al., 2001). Portanto, uma análise unidimensional das células T
CD8+ subestima a complexidade das subpopulações em humanos o que pode resultar
em sub/superestimação quantitativa da subpopulação em estudo. Daí a importância
da identificação de mais marcadores (marcação combinada ou análise da
coexpressão) para proporcionar uma ferramenta não apenas de distinção das
subpopulações de células não estimuladas das estimuladas mas também para se
acompanhar a dinâmica e expansão da população de células T nos diferentes estágios
das doenças (Hamann et al., 1997).
Paralelamente a esta transformação dos fenótipos das células há aquisição de
várias funções biológicas (Fiorentini et al., 1999 e 2001) a serem levadas em
consideração, sugerindo um padrão normal de maturação funcional das células T
CD8+.
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A coexpressão de marcadores caracterizando a função predominante de uma
subpopulação pode identificar um fenótipo intermediário no processo de
diferenciação das células T CD8+. Fenótipos intermediários encontrados durante
infecções virais, por antígenos persistentes, apontam para uma modulação seqüencial
na expressão de moléculas coestimulatórias durante a diferenciação das células T
pós-tímica. Segundo Roederer (1995), a combinação de marcadores usados nos
estudos até então seria controversa e não teria sido suficiente para distinguir as
subpopulações. Uma hipótese que poderia explicar a heterogeneidade de expressão
de receptores pelas células T seria que células recentemente ativadas não
expressariam receptores necessários para direcioná-las para órgãos linfóides
secundários. Isto poderia ser considerado um mecanismo de defesa evitando-se que
células ativadas, secretoras de citocinas entrem nos órgãos linfóides onde
potencialmente poderiam causar então a ativação não controlada de um grande
número de células. Neste sentido, tem sido proposto que a modulação das respostas
às citocinas pode mediar a localização das células (Cyster, 1999). Esta modulação se
faz pela expressão de receptores nas células. A responsividade aos diversos padrões
de citocinas varia nas distintas subpopulações de linfócitos, um mecanismo que pode
orquestrar a complexa interação entre as células apresentadoras, células T e B nos
órgãos linfóides. Em suma, a regulação na expressão de receptores pode marcar uma
ativação prévia desconhecida, ou estágios de desenvolvimento dos linfócitos que
infiltram os diferentes tecidos, locais com níveis muito diferentes de atividade
imunológica (Campbell et al., 2001). Entretanto, tem-se demonstrado que embora se
considere a coexpressão de marcadores como o CD27 e CCR7 nas células TCD8+,
populações podem ser encontradas expressando apenas um destes marcadores. Isto
pode não ser surpreendente pois, as moléculas expressas pelas células tem propósitos
e funções distintas e estão freqüentemente sendo reguladas de forma independente
(Gamadia et al., 2001).
Nos estudos em humanos a análise de subpopulações de células tem sido
mais extensiva, devido ao grande número de ferramentas disponíveis, tais como
anticorpos monoclonais contra uma variedade de moléculas intra ou extracelular.
Diversos estudos (Morley et al., 1995; Rabin et al., 1995; Roederer et al., 1995;
Wang et al., 1995; Hamann et al., 1997; Kern et al., 1999; Harrington et al., 2000;
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Tussey et al., 2000; Ahmadzadeh et al., 2001; Campbell et al., 2001; Fiorentini et al.,
2001) têm proposto caracterização funcional, e também utilizado diferentes
combinações de marcadores de superfície celular (caracterização fenotípica) para
diferenciar as subpopulações de linfócitos T CD8+. As características chaves da
subpopulação naive estão de acordo por todos. As células naive caracterizam-se pela
expressão de CD45RA, receptores de homing para linfonodos como CCR7 e CD62L,
e receptores coestimulatórios como CD28 e CD27, baixa expressão da integrina
CD11a, e ausência da expressão de marcadores como CD11b, CD57, granzimas e
perforinas (Appay e Rowland-Jones, 2004). Funcionalmente, estas células
caracterizam-se pela proliferação à estimulação mitogênica e produção de IL-2 in
vitro (Fiorentini et al., 2001).

Quando se trata das subpopulações de células

diferenciadas, o cenário é mais complexo. Por muitos anos as isoformas CD45R
foram

utilizadas

como

marcadores

fundamentais

das

células

naive

(CD45RA+/CD45RO-) e células de memória (CD45RA-/CD45RO+). Entretanto,
recentemente, este conceito já não é mais aceito, uma vez que células apresentadas
aos antígenos podem (e freqüentemente o fazem) re-expressar a molécula CD45RA
(Hamann et al, 1997; Catalina et al., 2002): recentes trabalhos sugerem que o
fenótipo CD45RA-/CD45RO+ pode indicar melhor um estado de ativação das
células, de forma que as células recentemente ativadas expressariam CD45RO, e a
expressão de CD45RA poderia melhor refletir um estado de quiescência (Dunne et
al., 2002). Apesar do extenso uso deste conceito por aproximadamente mais de 20
anos, realmente ainda não conhecemos a melhor forma de interpretar a expressão das
isoformas da molécula CD45R.
Mais recentemente, a expressão de CCR7 foi sugerida como uma forma de
dividir as células apresentadas a antígenos em células de memória central (CCR7+) e
células efetoras (CCR7-) (Sallusto et al., 1999); o termo central, pois estas células
podem migrar para os linfonodos (recrutadas pelo ligante da molécula CCR7, a
quimocina SLC), e efetora, pois estas células têm uma melhor capacidade para
produzirem citocinas como IFN-γ. Embora estes termos sejam agora amplamente
empregados (Janeway et al., 2001), estudos mais recentes têm questionado esta
distinção, contestando as diferenças funcionais entre as subpopulações de células
CCR7+ e CCR7- (Unsoeld et al., 2002; Ravkov et al., 2003) ou referindo a presença
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de células T apresentadas a antígenos CCR7- (específicas para HIV e CMV) nos
linfonodos (Che net al., 2001; Ellefsen et al., 2002). A dificuldade maior é que a
expressão da molécula CCR7 pode ser induzida após ativação das células (Sallusto et
al., 1999). Tem se designado duas subpopulações de células de memória analisando a
coexpressão das moléculas CCR7 e CD62L. A perda da expressão deste último
marcador associa-se com a função efetora / memória. As células CCR7-CD62L+ são
designadas como células de memória-efetoras (TME) pela rápida cinética de ativação
enquanto as CCR7+CD62LHI como de memória central (TMC) “em repouso” pela
cinética de ativação mais lenta. Estes linfócitos residem no interior dos órgãos
linfóides (Sallusto et al., 1999; Esser et al., 2003; Masopust et al., 2001) e necessitam
ser re-estimulados para readquirirem a função efetora citotóxica atribuída a
expressão de perforina e secreção de interferon-gama (IFN-γ) (Masopust et al.,
2001). A maioria destas células (TMC) exibem características funcionais similares à
subpopulação naive, produzindo IL-2 e proliferando à estimulação mitogênica in
vitro. As células que compõe a subpopulação memória efetora residem nos tecidos
periféricos e exibem secreção imediata de citocinas como IFN-γ e TNF-α e atividade
citotóxica pela elevada expressão de perforina e granzima (Sallusto et al., 1999;
Masopust et al., 2001; Fiorentini et al., 2001; Esser et al., 2003).
Em resumo, as células TME proporcionariam proteção imediata contra
reinfecção ou reativação da doença nos sítios de infecção, enquanto as células TMC
residem primariamente nos tecidos linfóides onde poderiam expandir rapidamente e
se diferenciar para suprir as células efetoras nos sítios periféricos (Esser et al., 2003).
Na definição das subpopulações de células T tem sido analisado também a expressão
das moléculas co-estimulatórias CD28 e CD27 que se mostraram muito úteis ao
marcarem as etapas da diferenciação das células T com seqüencial perda da
expressão na superfície à medida que estas se diferenciam (Hamann et al., 1999;
Appay et al., 2002). Diversos modelos atuais têm sido propostos e tentam explicar os
caminhos de diferenciação das células T e geração das células de memória (linear,
divergente, modificado) (Ahmed e Gray, 1996; Hamman et al., 1999; Champagne et
al., 2001; Sallusto e Lanzavecchia, 2001; Kaech et al., 2002; Tussey et al.,2003;
Wherry et al., 2003; Seder e Ahmed, 2003; Appay et al., 2004).
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O modelo linear propõe a geração de células T de memória diretamente das
células efetoras que tenham revertido para o estado de repouso. O modelo divergente
propõe a geração de células efetoras e de memória diretamente de precursores de
células T naive. O modelo modificado propõe que as duas subpopulações de
memória teriam origem distinta de um efetor intermediário ou pré-efetor
intermediário (Ahmadzadeh et al., 2001). Outras duas possibilidades que não devem
ser desconsideradas é que as células de memória em "repouso" poderiam derivar de
células efetoras persistentes e por sua vez, estas células efetoras persistentes
poderiam derivar da subpopulação memória intermediária (Sallusto et al., 1999).
Estes modelos são sustentados por dados fenotípicos ex vivo (nas infecções
virais humanas) (Gamadia et al., 2003), mensuração de comprimento do telômero e
dados in vitro seguindo a estimulação de células T naive. Entretanto, a complexidade
da diferenciação das células T pode não permitir um esquema simples e assim como
pode haver muitas subpopulações, podem existir a coexpressão de muitas moléculas.
Apesar disso, a expressão da maioria dos marcadores (os quais incluem moléculas
co-estimulatórias, de adesão, citotoxicidade, e receptores de quimocinas, e NK-like)
parecem seguir um padrão comum no processo de diferenciação (Appay e RowlandJones, 2004). Embora muito conveniente, o modelo baseado na expressão de CD28 e
CD27 pode não estar livre de tal complexidade. Em um estudo recente demonstrouse que a expressão de CD28 pode ser reinduzida nas células T CD4+ após o
tratamento com IL-12 (Warrington et al., 2003). A recuperação da capacidade
funcional neste caso não foi demonstrada ainda, embora a restauração da expressão
de CD28 por transdução parece reconstituir a funcionalidade original nas células T
CD8+ (Topp et al., 2003).
A importância de se determinar as subpopulações, elucidar e compreender a
geração e manutenção in vivo bem como sua função na imunidade protetora, está
relacionada ao desenvolvimento de estratégias profiláticas e terapêuticas,
conhecendo-se o tipo de resposta de memória mais adequada almejada. É factível
que cada subpopulação proporcione um único papel na resposta imune na proteção
do organismo conforme o tipo de células apresentadoras encontradas ou ativadas
(Ahmadzadeh et al., 2001). O significado in vivo de cada uma destas inúmeras
subpopulações de células T ainda não está claro. Por enquanto, não há um acordo
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sobre a função das células T CD8+ diferenciadas. Tem-se referido a estas células
como células efetoras, com base nos seus altos níveis de perforina e intensa atividade
lítica nos ensaios ex vivo de liberação de crômio. Entretanto, estes achados têm sido
questionados por relatos que não mostram diferença na atividade citolítica entre estas
e as células menos diferenciadas (Hislop et al., 2001; Mueller et al., 2001),
especialmente pela observação de que células de todas as subpopulações podem ter
algum nível de expressão de perforina (baixo ou alto) após serem apresentadas a
antígenos (Appay et al., 2002).
Recentemente, sugeriu-se que os ensaios de liberação de crômio, os quais
podem refletir níveis de perforina, não são um reflexo verdadeiro das capacidades
citotóxicas in vivo, e estas mensurações poderiam portanto, conduzir a erros de
interpretação do que constitui uma célula efetora protetora (Barber et al., 2003). De
modo alternativo, outros pesquisadores (Appay et al., 2004) consideram estas células
extensivamente diferenciadas como células atingindo a senescência (uma vez que
elas possuem características de senescência replicativa, como reduzida capacidade
proliferativa e curto comprimento do telômero) (Papagno et al., 2004; Effros e
Pawelec, 1997), ou como células T CD8+ regulatórias/ supressoras (Sadat-Sowti et
al., 1994; Effros RB, 2003). Neste contexto, o processo de diferenciação das células
descrito acima pode ser visto simplesmente como desenvolvimento pós-tímico das
células T, sem atribuir propriedades protetoras particulares para as células. Por esta
razão, alguns autores preferem usar termos como estágios de diferenciação inicial,
intermediário ou tardio ao se referirem a estas subpopulações com base na posição
em que se encontram no caminho de diferenciação (Appay et al., 2002).
As questões de definição das subpopulações memória efetora e efetora de
interesse teórico podem eventualmente tornar-se de interesse prático. Tem-se
demonstrado que o monitoramento de certas subpopulações de células por
imunofenotipagem proporciona informações clinicamente úteis durante a infecção
pelo CMV nos receptores de Alo-transplante renal (Van Den Berg et al., 1992;
Nordoy et al., 1999). Entretanto, pouco é conhecido sobre o valor potencial desta
abordagem no acompanhamento dos pacientes receptores de transplante alogênico de
medula (Alo-MO), ou alogênico de sangue periférico (Alo-SP) e autólogo (Auto-SP)
(Gratama et al., 1987; Einsele et al., 1993; Nishio et al., 2001; Storek et al., 2001).
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♦ Imunidade Específica para o CMV em Receptores de TMO
O CMV induz uma resposta imunológica predominantemente celular e
especificamente dependente de células T CD8+ (Li et al., 1994; Reusser et al., 1997;
Podlech et al., 1998).
Em indivíduos sadios soropositivos para CMV, os linfócitos CD4+ e CD8+,
específicos para CMV em parte se tornam células de memória que evitam recidivas
ou cronificação da infecção ativa. Nestes indivíduos, a infecção pelo CMV resulta,
em última análise em uma linfocitose de células CD8+ citotóxicas, principais
efetores responsáveis pela eliminação de infecção ativa e indução da imunidade
protetora (De Vries et al., 2000). Por outro lado, indivíduos com a imunidade
comprometida como os receptores TMO, apresentam risco de desenvolver doença
pelo CMV a partir da recidiva (reativação), infecção primária ou reinfecção (Li et al.,
1994) e, este risco relaciona-se com a reconstituição do sistema imune e
hematopoético (Podlech et al., 1998).
No caso dos receptores de TMO, mesmo os previamente soropositivos para o
CMV, a memória imunológica específica é completamente abolida, quer pela
quimioterapia e radioterapia pré-TMO, quer pelo esquema medicamentoso
profilático de DECH ou das consequências imunológicas da mesma (Miller et al.,
1986). Assim, se o doador for soropositivo para o CMV, nova resposta específica
deverá ser montada no período pós-TMO a partir de estímulos antigênicos endógenos
ou da medula transplantada. No caso de doadores soronegativos, o estímulo
antigênico para isso é quase sempre proveniente de hemoderivados. Estima-se que o
risco de infecção pelo CMV é de 2,5 a 5% por unidade de sangue transfundida. Nas
duas situações para que a resposta se dê de maneira eficaz, depende principalmente
dos linfócitos T CD8+ citotóxicos específicos que por sua vez necessitam das células
CD4+, fundamentais na apresentação dos antígenos virais e nos estímulos humorais
para os linfócitos T citotóxicos (Li et al., 1994).
O reestabelecimento da capacidade de resposta imunológica para o CMV sofre
influências de diversos fatores que vão desde o grau de imunossupressão ao qual é
submetido o paciente até esquemas de profilaxia para o CMV utilizados. Está bem
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estabelecida que a profilaxia indiscriminada com ganciclovir retarda a reconstituição
da resposta imunológica específica para o CMV, favorecendo o adoecimento no
período que segue à retirada do mesmo. Em um estudo realizado por Li et al., em
1994, observou-se que aproximadamente 50% dos pacientes transplantados de
medula, que não utilizaram profilaxia recuperaram resposta citotóxica CMV
específica entre 80-90 dias após o transplante. Em contrapartida, somente 11% dos
que receberam a profilaxia tiveram esta resposta detectada na mesma época. A
importância deste achado se torna relevante pela relação estreita que há entre a
recuperação da imunidade específica e o não adoecimento por CMV. Além do
adoecimento tardio, o uso prolongado de profilaxia pode levar à emergência de cepas
resistentes (Reusser et al., 1997).
O papel protetor das células T CD8+ citotóxicas específicas para o CMV
contra doença grave foi demonstrado na década passada em pacientes submetidos a
TMO alogênico, pela observação de que os pacientes que apresentavam atraso no
desenvolvimento desta resposta in vitro eram mais susceptíveis à doença grave pelo
CMV e à recidiva da infecção. Estes achados fundamentaram medidas terapêuticas
alternativas como a transferência de linfócitos T CD8+ específicos para CMV, do
doador para o receptor (Reusser et al., 1991 e 1997; Boland et al., 1992; Einsele et
al., 1993; Van Den Berg et al., 1993; Li et al., 1994; Schoppel et al., 1998). Além
disso, possibilitaram a monitorização da ativação celular na seleção dos pacientes
que mais necessitam de terapia antiviral, na previsão do risco de recidiva e na
determinação da dose máxima e segura das drogas imunossupressoras (Van Den
Berg et al., 1993). É provável que o único empecilho para isso seja a dificuldade de
padronização e execução destes ensaios em larga escala.
A ação efetora eficaz dos linfócitos T citotóxicos específicos para o CMV
depende, em parte, de uma ativação das células TCD4+ auxiliares e a presença desta
ativação pode predizer indiretamente, a ocorrência da infecção ativa (Boland et al.,
1992; Schoppel et al., 1998). Para demonstrar esta afirmativa, Ljungman et al., em
1993, avaliaram a resposta linfoproliferativa in vitro ao antígeno de CMV e sua
relação com viremia e com o adoecimento. Neste estudo, nenhum paciente que
desenvolveu pneumonia intersticial apresentou resposta linfoproliferativa específica
concomitantemente a viremia. Em contrapartida, esta resposta foi observada em 42%
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dos pacientes com outros focos de adoecimento pelo CMV e em 75% dos pacientes
sem doença documentada, comprovando a importância da imunidade celular
específica como preditor de adoecimento pelo CMV. Corroborando estes achados,
Einsele et al., em 1993, evidenciaram que a linfopenia da subpopulação de linfócitos
CD4+ constitui um indicador de risco para a doença pelo CMV. Da mesma forma
que para pacientes submetidos a TMO alogênico, Reusser et al., em 1997
demonstraram que, entre receptores de TMO autólogo soropositivos, as respostas
CMV específicas das células CD8+ citotóxicas e das células CD4+ auxiliares
induzem uma proteção contra a infecção por CMV.
No contexto da resposta celular contra o CMV, aparecem, ao lado dos
linfócitos T CD8+ e CD4+ CMV específicos, as células NK (CD3-CD8+CD56+)
como membros que contribuem na recuperação da infecção e na prevenção das
recidivas, graças ao seu papel de citotoxicidade no contexto da resposta imunológica
inata. Van Den Berg et al., em 1993, demonstraram o papel destas células em
pacientes submetidos a TMO alogênico, especialmente em se tratando de infecção
primária pelo CMV, onde a proliferação celular foi mais exuberante.
O CMV é aventado como um dos principais estímulos antigênicos indutores de
proliferação dos linfócitos T CD8+ após o TMO. Estes linfócitos podem atingir
níveis superiores aos encontrados em indivíduos normais, por volta do terceiro mês
após o TMO, sustentando a conhecida inversão CD4+/CD8+ (Miller et al., 1986; Li
et al., 1994).

♦ Transferência da Imunidade Específica Anti-CMV
A possível transferência imunitária do doador para o receptor de TMO baseiase nas observações de que os receptores de TMO soropositivos para o CMV, que
recebem a medula de doadores soronegativos apresentam doença mais grave do que
quando ambos são CMV positivos. Este fato decorre provavelmente da capacidade
do doador soropositivo em transmitir sua imunidade CMV específica ao receptor.
Corroborando com estas observações, Boland et al., em 1992 detectaram in vitro,
maior resposta linfoproliferativa a antígenos do CMV e maior resposta IgG sem IgM
associada, em receptores CMV positivos com doadores também CMV positivos do
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que naqueles, cujo doador era CMV negativo. Acredita-se assim, que ocorre
transferência de imunidade não só a partir de linfócitos T do doador específicos para
o CMV, que proliferam em resposta a este vírus como também de linfócitos B, que
aumentam os títulos de IgG nesta circunstância.
A transferência imunitária também foi documentada em receptores de
transplante alogênico depletado de células T. Nestes pacientes, como nos receptores
de TMO alogênico convencional a gravidade da doença por CMV foi menor quando
doador e receptor eram soropositivos para CMV do que quando somente o receptor
era soropositivo. Postula-se então, que tal proteção seria devida, neste caso,
basicamente à imunidade humoral transferida a partir de linfócitos B CMV
específicos do doador soropositivo (Grob et al., 1987; Roy et al., 1993), pois apesar
de saber-se que anticorpos CMV específicos não são capazes de impedir a reativação
viral, os mesmos parecem ter um papel modulatório no curso da infecção (Schoppel
et al., 1998).
Os achados de transferência imunitária abrem perspectivas para uso de vacina
anti-CMV no doador da medula óssea, quando a mesma se mostrar eficaz e segura
(Grob et al.,1987; Roy et al., 1993).
Tem-se alcançado um progresso considerável no entendimento da imunologia
das infecções virais associadas aos transplantes, como infecções pelo CMV e EBV.
Estes conhecimentos têm sido usados para designar novas estratégias para
imunoterapia, as quais têm aumentado o armamentário terapêutico e especialmente
preventivo no controle destas infecções em situações de imunossupressão póstransplante. Entretanto, ainda existem desafios intrigantes na compreensão da
resposta imunológica para elaboração de uma conduta mais apropriada para as
infecções virais nos receptores de transplante (Addo e Rosemberg, 2000).
Neste sentido, estudos prospectivos que permitam o reconhecimento e
elucidação quantitativa e qualitativa, fenotípica e funcional caracterizando as
diferentes subpopulações dos linfócitos T CD8+ podem proporcionar uma melhor
compreensão dos diversos estágios de proliferação, diferenciação, maturação e
ativação destas células durante a reconstituição imunológica dos receptores de TMO
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ou mesmo em outras situações clínicas. Nos receptores de TMO, em que é essencial
o equilíbrio entre a resposta citotóxica específica para o CMV e o dano tecidual dela
decorrente, o conhecimento funcional e da cinética das subpopulações celulares na
reconstituição imunológica é fundamental e necessário.
Para ampliar nossos conhecimentos nesta questão, a cinética da reconstituição
das subpopulações de células TCD8+ foi avaliada comparativamente por
imunofenotipagem nos receptores das diferentes modalidades de transplante de
medula óssea. Para estabelecer a função destas subpopulações celulares,
investigamos por citometria de fluxo a expressão de granzima B e também
comparamos as respostas linfoproliferativas e produção de IFN-γ para o antígeno
específico do CMV nos pacientes receptores de transplante Alo-MO, Alo-SP e AutoSP, durante os primeiros 90 dias após o transplante. Uma melhor compreensão das
diferenças entre a reconstituição imunológica específica para o CMV nas diferentes
modalidades de transplante de medula óssea pode apontar para estratégias adicionais
no controle da infecção pelo CMV após o transplante. Uma vez que é bem conhecido
que os receptores de transplante autólogo procedente de sangue periférico
apresentam menos complicações secundárias a reativação do CMV que os receptores
de transplante alogênico, e que nós temos previamente mostrado que os receptores de
transplante Auto-SP reconstituem mais precocemente sua imunidade anti-CMV
(Mendes et al., 2002), nós então primeiramente questionamos se isto se deve a
diferenças quantitativas e qualitativas, fenotípicas e funcionais nas subpopulações de
células TCD8+ infundidas nos receptores de TMO.
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Uma vez que:

1. ainda pouco se sabe a respeito da reconstituição imunológica de pacientes
receptores de transplante de medula óssea, especialmente em relação a resposta
anti-citomegalovirus, mediada por células CD8+ efetoras
2. os receptores de transplante alogênico e autólogo têm mostrado diferentes
susceptibilidades à infecção pelo citomegalovirus e diferentes cinéticas de
reconstituição imunológica e de resposta anti-citomegalovírus
3. novos marcadores fenotípicos têm sido sugeridos para identificar as
subpopulações de células TCD8+ naive, de memória e efetoras

A proposta deste trabalho foi avaliar comparativamente a reconstituição
imunológica e resposta específica para o citomegalovírus nos receptores de
diferentes modalidades de transplante de medula óssea (alogênico, autólogo;
procedente do sangue periférico ou da medula óssea), desde o momento em que as
células são infundidas até 30 e 90 dias após o transplante, por meio:

1. da análise das subpopulações de linfócitos TCD8+
2. da sua correlação com o ensaio de linfoproliferação
3. e produção de interferon-gama (IFN-γ).

E desta forma, tentar compreender melhor por que os receptores de transplante
alogênico têm mais reativação e doença por citomegalovírus que os receptores de
transplante autólogo.
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3.1. DELINEAMENTO E DESCRIÇÃO DO ESTUDO
Trata-se de um estudo prospectivo, desenvolvido em colaboração com o
Programa de Transplante de Medula Óssea da Fundação Pró-Sangue do Hemocentro
de São Paulo, Disciplina de Hematologia e Hemoterapia da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP), a Unidade de Transplante de Medula Óssea
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o Laboratório de
Investigação Médica em Virologia (Instituto de Medicina Tropical de São Paulo,
LIM-48, Departamento de Moléstias Infecciosas da FMUSP) e o Laboratório de
Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56, Departamento
de Dermatologia da FMUSP).

3.2. CASUÍSTICA
De maio de 2002 a maio de 2004, 94 pacientes foram acompanhados, 88 destes
pertencentes ao Programa de TMO da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (FMUSP) (Alo-MO: n=39, Alo-SP: n=24, Auto-SP: n=25) e 06 à Unidade
de Transplante de Medula Óssea da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo (Alo-SP: n=06).
Dos 94, 66 receptores consecutivos adultos foram analisados. Destes 66
pacientes, 44 foram submetidos ao transplante alogênico HLA-idêntico relacionado,
sendo 28 do grupo de receptores de transplante alogênico de origem da medula óssea
(Alo-MO: n=28), 16 do grupo de receptores de transplante alogênico procedente da
coleta por aférese de células tronco hematopoéticas (HSC) no sangue periférico após
serem mobilizadas (Alo-SP: n=16) e 22 do grupo de receptores de transplante
autólogo também originado da coleta periférica (Auto-SP: n=22).
Os 66 pacientes foram prospectivamente envolvidos no estudo conduzido com
o objetivo de se comparar a reconstituição imunológica nas três modalidades de
transplante, alogênico de medula versus alogênico e autólogo de sangue periférico
após mobilização das células tronco hematopoéticas pelo fator estimulador de
colônia de granulócitos (G-CSF), em condição de compatibilidade (identidade HLA)
no caso dos alogênicos.
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A reconstituição imunológica foi acompanhada pela caracterização das células
do sistema imunológico no enxerto (no momento da coleta e infusão, conhecido
como “Dia zero”, D0) e no sangue periférico dos receptores aos 30, 90-120 dias
(D+30, D+90) após o transplante.
Entretanto, dos 66 pacientes estudados inicialmente no D0, apenas 54 (AloMO: n=22, Alo-SP: n=12, Auto-SP: n=20) e 42 (Alo-MO: n=15, Alo-SP: n=10,
Auto-SP: n=17) mostraram-se respectivamente avaliáveis aos 30 e 90-120 dias após
o transplante, período este de reconstituição das células do sistema imunológico a
partir de células remanescentes mas principalmente das células recebidas dos
doadores (TABELA 2).
TABELA 2 – NÚMERO DE PACIENTES RECEPTORES DE TRANSPLANTE
DE MEDULA ÓSSEA ACOMPANHADOS EM DIFERENTES
PERÍODOS NO PÓS-TRANSPLANTE (D0, D30, D90)

TMO

D0

D+30

D+90

ALO-MO

28

22

15

ALO-SP

16

12

10

AUTO-SP

22

20

17

TOTAL

66

54

42

O grupo Auto-MO (n=31), apresentando-se em nosso serviço como uma
modalidade de transplante bem menos freqüente, indicado na maioria das vezes aos
pacientes que à princípio não conseguiram mobilização adequada das células tronco
hematopoéticas para o sangue periférico após uso de G-CSF, não foi incluído em
nossos objetivos nem em nossas avaliações iniciais, sendo apenas posteriormente
analisado de forma retrospectiva alguns dados clínicos (obtidos dos prontuários) e
laboratoriais (exames de rotina realizados no período) à titulo de comparação com o
grupo Auto-SP.
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Apesar do Alo-SP estar relacionado a uma menor sobrevida no serviço de
transplante da Fundação Pró-Sangue, pelo fato desta modalidade de transplante ser
indicada para pacientes com doenças de base mais agressivas ou recidivadas, este
grupo (n=16) apresentou sobrevida comparável (62,5%) em relação aos outros dois
grupos, Alo-MO (60,7%) e Auto-SP (86,4%), neste período mais crítico (30 e 90 dias
pós-transplante), provavelmente pelo fato de terem sido incluídos pacientes desta
modalidade de transplante provenientes da Santa Casa de São Paulo, onde esta
modalidade não inclui necessariamente pacientes mais graves.
Dos 94, os 28 pacientes remanescentes analisados foram excluídos no D0 pelos
seguintes critérios: idade do doador ou receptor (Alo-MO: n=03 crianças),
transplante mal sucedido sem “pega medular” ou principalmente pela falha de
mobilização das células para o sangue periférico tendo como conduta clínica a
realização precoce de um segundo transplante na mesma modalidade, porém de
procedência distinta (Alo-SP: n=03), problemas técnicos relacionados ao preparo e
marcação das amostras (Alo-MO: n=03, Alo-SP: n=04 , Auto-SP: n=04), resultados
não prospectivamente analisáveis devido as amostras terem sido utilizadas numa fase
inicial apenas na padronização metodológica dos ensaios (Alo-MO: n=08, Auto-SP:
n=03). Nesta fase de padronização, além destes 11 pacientes, foram analisados
também 12 indivíduos controles adultos na faixa etária dos 22 aos 48 anos,
aparentemente saudáveis e também uma amostra de sangue de cordão umbilical.
O termo de consentimento após informação (ANEXO A) foi obtido de todos
os participantes, doadores e receptores, de acordo com as normas do Ministério da
Saúde Brasileiro e o protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética local do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ANEXO B) e
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (ANEXO C).
As amostras derivadas dos doadores e receptores foram centralizadas e
analisadas

no

Laboratório

de

Investigação

Médica

em

Dermatologia

Imunodeficiências (LIM-56) da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.
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♦ Características clínicas dos doadores e pacientes
Os doadores incluídos neste estudo foram 44 indivíduos adultos saudáveis que
serviram como doadores de stem cells, HLA idênticos aos seus familiares submetidos
aos transplantes alogênicos. A idade, sexo, sorologia para CMV dos doadores são
apresentados na TABELA 3. As características dos pacientes também são mostradas
na TABELA 3. Todos os pacientes tiveram uma ficha de avaliação clínica individual
(ANEXO D) que foi preenchida com dados dos prontuários no final do estudo.
Para serem elegíveis, os pacientes tinham que ser portadores de doenças
hematológicas, independente da fase ou estadiamento clínico das mesmas, incluindo
doença de Hodgkin (DH), linfoma não Hodgking (LNH), leucemia mielóide aguda
(LMA) e crônica (LMC), leucemia linfocítica aguda (LLA), mieloma múltiplo
(MM), anemia aplástica grave (AAG) e outras como mielodisplasia (SMD)/
hemoglobinúria paroxística noturna (HPN), disceratose congênita e mielofibrose.
Tinham que ser candidatos ao TMO e realizar acompanhamento ambulatorial nos
Centros envolvidos no estudo. Além disso, tinham que ter um HLA A,B e DR
compatível, idêntico ao doador familiar relacionado. A inclusão dos pacientes foi
realizada de forma consecutiva de acordo com o registro dos pacientes nos referidos
centros.

♦ Regime de Condicionamento
Dependendo do estadiamento clínico da doença, da idade, dos protocolos dos
centros envolvidos, diferentes regimes convencionais mielo-ablativos foram
utilizados para os 66 pacientes. Dos 66, 43 receptores foram preparados com regime
de condicionamento tendo por base o Bussulfano (BU-associado). Onze pacientes
receberam o esquema alternativo BCNU ou Carmustina (CVB) - Etoposide (VP16) Citarabinosídeo - Melfalano (BEAM). Sete pacientes foram preparados com regime
de condicionamento tendo por base a Irradiação Corporal Total (TBI-associada). E
os cinco pacientes restantes não foram nem tratados com TBI nem com Bussulfano
ou BEAM, mas ao invés disso, receberam outras quimioterapias associativas como
Fludarabina-Melfalano (Flu-Mel) ou apenas Ciclofosfamida (Cy).
Todas as características clínicas dos doadores e receptores separadas por
modalidade de transplante são mostradas na TABELA 4.
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TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, MODALIDADE DE TMO,
DOENÇA DE BASE, REGIME DE CONDICIONAMENTO E
ESTADO SOROLÓGICO PARA CMV NO PRÉ-TMO
CARACTERÍSTICAS

VARIÁVEIS
Gênero (Doadores e Pacientes)

Masculino
Feminino
Idade (Mediana)
Pacientes (n=66)
Doadores (n=44)

VALORES
N (%)
34 (51,5%)
32 (48,5%)
Anos
31
33

Tipo de TMO

N (%)
44 (66,7%)
28 (42,5%)
16 (24,2%)
22 (33,3%)
22 (33,3%)

Doença de Base
Leucemia Mielóide Crônica
Leucemia Mielóide Aguda
Mieloma Múltiplo
Anemia Aplástica Grave
Doença de Hodgkin
Leucemia Linfocítica Aguda
Linfoma não Hodgkin
Outras (a)

N (%)
12 (18,1%)
12 (18,1%)
10 (15,2%)
09 (13,6%)
09 (13,6%)
06 (9,2%)
05 (7,6%)
03 (4,6%)

Regime de Condicionamento
Bussulfano associado (BU)
BEAM (BCNU carmustina-CVB, etoposide-VP16, Ara-c, Mel)
Irradiação corporal total associada (TBI)
Outros (b)

N (%)
43 (65,1%)
11 (16,7)
07 (10,6%)
05 (7,6%)

Sorologia para o CMV pré-TMO

N (%)
63 (95,5%)
03 (4,5%)

Sorologia para CMV do doador

N (%)
41 (93,2%)
03 (6,8%)

Alogênico
Medula Óssea
Sangue periférico
Autólogo
Sangue periférico

Positivo
Negativo

Positivo
Negativo
Antigenemia
Positivo
Negativo

N (%)
24 (36,4%)
42 (63,6%)

(a) Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) / Síndrome mielodisplásica (SMD) (01-1,5%),
Disceratose Congênita (01-1,5%), Mielofibrose (01-1,5%).

(b) Fludarabina-Mel (04-6,1%), Cy – ciclofosfamida (01-1,5%)

Ferrari,V. – Avaliação da Reconstituição Imunológica e da Resposta Anti Citomegalovírus
nos Receptores de Transplante de Medula Óssea

CASUÍSTICA E MÉTODOS - 44

TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS DOADORES E RECEPTORES DE
DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE DE MEDULA
ÓSSEA
Alo-MO (n=28)

Alo-SP (n=16)

Auto-SP (n=22)

Idade (mediana)

31,0

36,5

42,5

M/F

13/15

11/5

10/12

27,0
16/12

31,0
8/8

42,5
10/12

04
12
00
09
00
00
02
01

05
00
02
00
01
02
04
02

03
00
08
00
08
03
00
00

03
23
00
02

04
08
01
03

00
12
10
00

26/26 (92,9%)
02/02 (7,1%)

15 (93,7%) / 16 (100%)
01 (6,25%) / 00

21 (95,5%)
01 (4,5%)

Antigenemia
Positiva

15 (53,6%)

Negativa

13 (46,4%)

07 (43,7%)
09 (56,3%)

02 (9,1%)
20 (90,9%)

0-I
II-IV

11 (39,3%)
17 (60,7%)

05 (31,3%)
11 (68,7%)

-

Sobrevida

17 (60,7%)

10 (62,5%)

19 (86,4%)

Doadores

Receptores
Idade (mediana)
M/F
Diagnóstico
LMA
LMC
MM
AAG
DH
LNH
LLA
Outro (a)
Condicionamento
TBI associada
Bussulfano associado
BEAM
Outro (b)
Sorologia CMV (D/R)
Positiva
Negativa

DECH aguda

(a) Hemoglobinúria
paroxística noturna (HPN) / Síndrome mielodisplásica (SMD) (01 Alo-SP-1,5%),
Disceratose Congênita (01 Alo-MO -1,5%), Mielofibrose (01 Alo-SP-1,5%).
(b) Fludarabina-Mel (03 Alo-SP-4,5% e 01 Alo-MO – 1,5%), Cy – ciclofosfamida (01 Alo-SP-1,5%)
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♦ Seguimento e Evolução
Os pacientes foram acompanhados após o transplante por um período que
variou entre 25 e 147 dias. No período de seguimento (em média 120 dias), 46
pacientes (69,7%) sobreviveram ao TMO e 20 morreram (30,3%) sendo que em
nenhum destes, embora com reativação da infecção (antigenemia positiva) a doença
pelo CMV foi a responsável pelo óbito. No grupo Auto-SP, a sobrevida entre os 22
pacientes no período considerado foi de 86,4% (n=19), no grupo Alo-MO, entre os
28 pacientes neste mesmo período foi de 60,7% (n=17), e no grupo Alo-SP, entre os
16 pacientes avaliados no período a sobrevida foi de 62,5% (n=10).

♦ Profilaxia Antiviral
Aciclovir (10 mg/kg/dia) foi administrado para todos os pacientes do
condicionamento até o dia +40 pós-TMO para profilaxia do vírus herpes simples.
Terapia pré-emptiva com ganciclovir (GCV) guiada pela antigenemia era iniciada (5
mg/kg endovenosa cada 12 horas por 14 a 21 dias) nos receptores de transplante de
medula sempre que a antigenemia de duas ou mais células era detectada.
Nos dois centros, profilaxias indiscriminadas para o CMV com GCV e/ou
imunoglobulina hiperimune não foram instituídas, sendo o controle da infecção pelo
CMV nesta população realizado principalmente por meio de vigilância viral e
instituição de terapêutica pré-sintomática com base nos resultados da antigenemia
para CMV.

♦ Outras profilaxias anti infecciosas
Conforme protocolos pré-estabelecidos aplicados na rotina dos centros
envolvidos, os receptores das diferentes modalidades de transplante receberam
também profilaxia antibacteriana (Cefepime, Maxcef) e antifúngica (Anfotericina B
na dose de 05 mg/kg, Fluconazol), ambas indicadas na presença de granulocitopenia
(< 500 neutrófilos/mm3) no período pós-transplante imediato. A profilaxia para o
Pneumocystis carinii foi realizada com sulfametoxazol-trimetoprin (SMX-TMP ou
Bactrin) do condicionamento até o D+1, sendo reintroduzido posteriormente após a
“pega medular” sólida, consistente por volta do D+20.
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♦ Profilaxia da Doença Enxerto contra o Hospedeiro (DECH)
Todos receptores alogênicos receberam imunossupressão no período póstransplante consistindo de breve curso de metotrexate (MTX – dias +1,+3,+6 e +11,
nas doses 15 mg/m2 no D+1 e de 10 mg/m2 nos dias +3,+6,+11) e ciclosporina A
(CSA ou CyA) ou corticosteróides (prednisona – PDN) para a profilaxia da DECH.
A ciclosporina A endovenosa foi iniciada no dia +1 na dose de 2 a 3 mg/kg e trocada
pela formulação oral assim que a ingestão oral estivesse apropriada. A dose foi
adaptada para níveis sanguíneos e função renal. Pacientes alogênicos foram
acompanhados para o desenvolvimento de DECH e classificados de acordo com a
gradação clínica padrão (Przepiorka et al., 1995). Na avaliação da DECH aguda, o
estadiamento prévio baseou-se na intensidade (extensão) das alterações cutâneas
confirmadas histologicamente, do comprometimento do trato gastrointestinal (pelo
volume diário de diarréia) e do fígado (pelos níveis séricos das bilirrubinas)
(TABELAS 5 e 6) (Thomas et al., 1975).
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TABELA 5- ESTADIAMENTO DA DECH AGUDA
ESTADIO

PELE

FÍGADO

TRATO
DIGESTIVO

+

Eritema máculopapular < 25%

Bilirrubinas

Diarréia

2-3 mg/dL

500-1000 mL/dia

Eritema máculopapular 25%-50%

Bilirrubinas

Diarréia

3-6 mg/dL

1000- 1500 mL/dia

Eritrodermia
generalizada

Bilirrubinas

Diarréia

6-15 mg/dL

> 1500 mL/dia

Descamação e bolhas

Bilirrubinas

Dor ou íleo paralítico

++

+++

++++

> 15mg/dL
Nota: Retirado de Thomas et al., 1975

TABELA 6- GRADAÇÃO CLÍNICA DA DECH AGUDA
GRADAÇÃO

PELE

FÍGADO

TRATO
DIGESTIVO

0

0

0

I (leve)

+ a ++

0

0

II (moderado)

+ a +++

+

+

III (grave)

++ a +++

++ a +++

++ a +++

IV (fatal)

++ a ++++

++ a ++++

++ a ++++

0 (ausente)

Nota: Retirado de Thomas et al., 1975
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A DECH aguda de grau I-IV ocorreu em 36 (81,8%) dos 44 pacientes
submetidos ao transplante alogênico sendo 22 (78,6%) dos 28 pacientes do Alo-MO
e 14 (87,5%) dos 16 receptores de Alo-SP (TABELA 7).
TABELA 7- INCIDÊNCIA DA DECH AGUDA NAS DIFERENTES
MODALIDADES DE TMO.
Incidência
Alo-MO

Alo-SP

Ausente

06 (21,4%)

02 (12,5%)

Grau I

05 (17,9%)

03 (18,7%)

Grau II

11 (39,3%)

07 (43,8%)

Grau III

03 (10,7%)

02 (12,5%)

Grau IV

03 (10,7%)

02 (12,5%)

Gradação

60,7%

68,7%

* Grau I a IV, p=0,0024

A consideração da presença da DECH aguda de grau maior ou igual a II está
associada a uma maior probabilidade de acerto no diagnóstico clínico, uma vez que o
grau I pode ser confundido com outros eventos presentes no pós-TMO, como reações
transfusionais, alergia a drogas, mucosite do trato gastrointestinal secundária ao
regime de condicionamento, infecções etc. Desta forma, a DECH aguda foi
considerada presente quando ocorreu nos primeiros 90 dias do transplante e teve
gradação > II. Os demais pacientes, com DECH aguda grau 0-I e/ou ocorrência
muito tardia, foram considerados como não tendo este evento para evitar confusões
com a DECH crônica que pode aparecer um pouco mais precocemente do que 100
dias ou com outras causas mencionadas de alterações sutis semelhantes a DECH grau
0-I que são comuns no período inicial do pós-transplante.
A mediana de tempo para o diagnóstico de DECH aguda foi de 23 dias
precedendo a positivação da antigenemia com mediana de 40 dias. Três pacientes
apresentaram um intervalo menor que sete dias entre o diagnóstico de DECH aguda e
a positivação da antigenemia. No grupo Alo-MO, cinco pacientes apresentaram
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apenas DECH aguda sem antigenemia e no grupo Alo-SP o mesmo foi observado em
quatro pacientes. Dos 28 pacientes com DECH aguda > II, em 13 este evento
precedeu a positivação da antigenemia (07 Alo-MO e 06 Alo-SP), em quatro do
grupo Alo-MO foi mais tardio que a antigenemia e dois pacientes apresentaram
concomitantemente os dois eventos (01 Alo-MO e 01 Alo-SP).
Dos 16 (36,4%) pacientes em que a DECH aguda foi considerada como um
fenômeno ausente [11 (39,3%) do grupo Alo-MO e 05 do grupo Alo-SP (31,3%)], 08
(18,2%) apresentavam gradação zero [06 (21,4%) do grupo Alo-MO e 02 (12,5%) do
grupo Alo-SP], e 08 (18,2%) [05 (17,9%) do grupo Alo-MO e 03 (18,7%) do grupo
Alo-SP] tiveram relato clínico de DECH grau I, após os 90 dias de transplante (02
pacientes do grupo Alo-MO e 02 do Alo-SP) ou um relato isolado de DECH grau I
nos primeiros 30 dias de transplante (03 do grupo Alo-MO e 01 do Alo-SP).

3.3. DEFINIÇÕES
♦ Infecção ativa e doença por CMV
Infecção Ativa: Neste trabalho, como o principal interesse era avaliar
precocemente a influência do estímulo antigênico específico na reconstituição
imunológica destes pacientes, infecção ativa pelo CMV secundária a infecção
primária ou reativação foi definida pela presença de pelo menos um episódio de
antigenemia positiva (detecção da pp65 em neutrófilos do sangue periférico), pela
alta sensibilidade e especificidade desta técnica (Machado, 1996). Antigenemia
positiva foi definida pela detecção de uma ou mais células peroxidase positivas em
300.000 leucócitos polimorfonucleares. Somente um receptor Alo-MO era
soronegativo para o CMV antes do transplante bem como seu doador. Este paciente
permaneceu negativo através do seguimento e foi portanto excluído de nossas
análises porém foi usado como controle negativo para os testes imunológicos.
Doença: De acordo com Ljungman e Plotkin (1995) e Ljungman et al. (2002),
a doença por CMV pressupõe o diagnóstico de infecção pelo CMV e pode ser
manifestada com as seguintes síndromes clínicas: Pneumonite (CMV-PI); Doença
Gastrointestinal (CMV-GI); Hepatite; Doença do Sistema Nervoso Central (SNC);
Retinite; Nefrite; Cistite; Miocardite; Pancreatite.
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As técnicas diagnósticas utilizadas para detecção do CMV em lavado
broncoalveolar ou material de biópsia pulmonar ou digestiva foram: isolamento do
CMV em fibroblastos humanos segundo técnica descrita por Machado et al. (1991),
anátomo-patológico com presença de corpúsculos de inclusão citomegálica ou
detecção de antígenos do CMV com anticorpos monoclonais em tecido
(imunohistoquímica) ou em células de fluido de lavado broncoalveolar
(imunocitoquímica), de acordo com Cathomas et al. (1993) com pequenas
modificações.

♦Vigilância da Infecção pelo CMV
A detecção da fosfoproteína pp-65 da matriz do CMV em neutrófilos do sangue
periférico (Antigenemia) foi realizada semanalmente do condicionamento até o dia +
120. Quando uma antigenemia positiva era detectada, o teste era repetido em dias
alternados até sua negativação. Amostras foram colhidas em tubo com EDTA,
encaminhadas ao Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical na
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IMT-FMUSP) e foram
processadas de acordo com a técnica padronizada por Machado em 1996, com base
em técnicas pré-estabelecidas (Van Der Bij et al., 1988; Halwachs et al., 1993) e
modificadas por Pannuti et al. em 1996.

3.4. COLETA DO ENXERTO E REINFUSÃO
O dia da infusão de células foi designado como dia zero (D0). No grupo de
stem cells coletadas no sangue periférico por aférese, a mobilização consistiu da
administração subcutânea diária de G-CSF na dose de 10µl/Kg. O tratamento
iniciava no dia -5 e terminava no dia -1. Seguindo o protocolo, realizou-se a coleta
em 2 ou 4 citoaféreses, de pelo menos 2,5x106 CD34/Kg para o grupo autólogo
(Auto-SP) e 5,0x106 CD34/Kg para o grupo alogênico periférico (Alo-SP). No grupo
Alo-SP, a primeira citoaférese era realizada e infundida no mesmo dia. Já no grupo
Auto-SP, o produto da aférese era criopreservado para ser infundido posteriormente
nos próximos 07 a 15 dias da coleta. No grupo alogênico de medula (Alo-MO), a
coleta de pelo menos 2,0x108 de células nucleadas por Kg do receptor era requerida e
a transfusão de sangue coletado da medula, de modo semelhante ao grupo Alo-SP,
geralmente era realizada no dia da coleta (Infusão à fresco).
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♦ Amostras Biológicas
Amostras de células hematopoéticas, em volume de 1-2 ml foram coletadas da
medula óssea e de cada produto de aférese e anticoaguladas com citrato (Vacutainer;
Becton Dickinson, Le Pont de Claix, France). As amostras foram obtidas da medula
óssea dos doadores no momento da coleta realizada no centro cirúrgico, e do sangue
periférico dos doadores de células tronco mobilizadas após utilização de fator de
crescimento (G-CSF), na primeira aférese. O uso de citrato como anticoagulante de
sangue foi escolhido por ser homogêneo com os enxertos de medula e do sangue
periférico, os quais foram coletados em bolsas contendo citrato. Ainda, amostras de
2ml e 8ml de sangue periférico, anticoaguladas com EDTA e Heparina
respectivamente foram obtidas dos receptores das três modalidades de transplante
nos dias +30 e +90 pós-transplante para realização dos exames laboratoriais
(hemograma, imunofenotipagem linfocitária; ensaios linfoproliferativos e IFN-γ).

3.5. METODOLOGIA
As metodologias desenvolvidas e padronizadas para avaliar comparativamente
a reconstituição imunológica dos pacientes receptores das três modalidades de
transplante (Alo-SP, Alo-MO e Auto-SP) no período considerado (D0, D+30, D+90)
foram:
1) Imunofenotipagem na caracterização das subpopulações de Linfócitos
TCD8+ por citometria de fluxo (avaliação quantitativa)
2) Ensaios de linfoproliferação para avaliação da resposta imunológica
específica para o citomegalovírus (avaliação funcional)
3) Determinação da produção de interferon-gama (IFN-γ) nos sobrenadantes dos
ensaios de linfoproliferação por ELISA (avaliação funcional)
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♦ ANTICORPOS MONOCLONAIS E ANÁLISE DO FENÓTIPO DOS
LINFÓCITOS T CD8+ POR CITOMETRIA DE FLUXO
Amostras de sangue (1-2ml) foram colhidas dos doadores em tubos com citrato
no D0 e dos receptores em tubos com EDTA no D+30 e D+90 (medianas: 30 e 96),
transportadas ao Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia e
Imunodeficiências da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (LIM56) e processadas no mesmo dia da coleta.
Tubos de prolipropileno foram rotulados apropriadamente antes de cada
experimento, recebendo as seguintes combinações de anticorpos monoclonais (mAc),
caracterizando diversos protocolos em único painel (1).
Tubo 1: Controles Isotípicos (Immunotech, BC, Marseille, France)
IgG1-FITC, IgG1-PE, IgG1-PERCP (frascos com tripla marcação), ou
IgG1-FITC, IgG1-PE (frascos com dupla marcação),
ambos com complementação de IgG1-ECD
Tubo 2: Teste Lise (Immunotech, BC, Marseille, France)
CD4-FITC, CD8-PE, CD3-PERCP (frascos com tripla marcação)
Caracterização do fenótipo da membrana linfocitária e subpopulações dos LTCD8+
Tubo 3: CD8-FITC, CD28-PE, CD45RA-ECD (Immunotech)
Tubo 4: CD8-FITC, CD62L-PE, CD45RA-ECD (Immunotech)
Tubo 5: CD8-FITC, CD11b-PE, CD45RA-ECD (Immunotech)
Para ensaios de marcação intracelular na pesquisa da expressão de granzima B
(GB) em linfócitos auxiliando a caracterização das subpopulações dos LTCD8+,
outro painel complementar (2) foi elaborado separadamente com dois protocolos
conforme é mostrado a seguir e as amostras foram processadas segundo técnica
padronizada e previamente descrita (Vasconcelos, 1988; Weiss et al., 1999) com
pequenas modificações.
Tubo 1: Controles Isotípicos (Immunotech, BC, Marseille, France)
IgG1-FITC, IgG1-PE, IgG1-ECD
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Tubo 2: Identificação intracelular da molécula citotóxica GB em LTCD8+
CD8-FITC, CD45RA-ECD (Immunotech),
GB-PE (Caltag Laboratories, Burlingame, CA, EUA)
Amostras de células hematopoéticas do grupo Alo-SP foram previamente
diluídas 10-20 vezes em 0.9% de cloreto de sódio (NaCl) antes da marcação dos
receptores de superfície das células com os anticorpos monoclonais mencionados
conjugados com diferentes fluorocromos reveladores como o Fluorescein
Isothiocyanate (FITC), R-Phycoerythrin (PE), Phycoerythrin-Texas Red (ECD) e
Peridinin Chloropyll Protein (PERCP), para acertar a concentração de células da
amostra e viabilizar a leitura nos equipamentos Cell-Dyn 1400 e no citômetro.
Foram adicionados a cada tubo alíquotas dos doadores de aproximadamente 2040ul de sangue (da medula ou do hemoconcentrado da bolsa, produto da aférese já
diluído) no D0 ou de 150ul de sangue dos receptores no D+30 e D+90 pós-TMO de
acordo com o número relativo e percentual de células mostrados no hemograma
realizado no dia. Estas alíquotas foram então misturadas e incubadas no escuro por
20 minutos em temperatura ambiente com 2,5-10ul dos anticorpos monoclonais (05ul
de CD62L; 2,5ul de CD45RA; demais anticorpos: 10ul), de acordo com a
padronização estabelecida inicialmente no estudo através da titulação dos mesmos
utilizando-se amostras de sangue de indivíduos controles. Posteriormente, ao término
da incubação, as amostras foram colocadas em dispositivo automatizado, o Multi-QPrep (Coulter, Fullerton, CA, EUA) onde após serem homogenizadas com uma
solução de lise contendo ácido fórmico em pH2 para lise das hemácias, foram
ressuspendidas em uma solução tampão de cloreto de sódio e fosfato, NaCl/Fosfato
em pH 10 e fixadas em solução de paraformolaldeido (PFA) a 01%, todas soluções
previamente preparadas e integrantes deste equipamento (Immunoprep). Após todas
estas etapas sucessivas resumidas na FIGURA 1, as células foram então submetidas à
aquisição e análise por citometria de fluxo.
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FIGURA 1. RESUMO DAS ETAPAS SUCESSIVAS DA METODOLOGIA UTILIZADA
NA IMUNOFENOTIPAGEM DOS LINFÓCITOS

As aquisições e análises foram realizadas em um citômetro de fluxo Coulter
Epics-XL2-MCL (Coulter, Fullerton, CA, EUA) equipado com laser de argônio de
488nm. O citômetro foi acoplado à unidade constituída por microcomputador que
permitiu o controle da aquisição de seis parâmetros descritos para cada evento
(dispersão frontal [FSC] e lateral [SSC] de luz, emissão de cores verde [FL1],
vermelho [FL2], azul [FL3] e magenta [FL4]) com armazenamento dos dados em
arquivos tanto no disco rígido, como em discos flexíveis modelo ZIP 100 (Iomega,
Roy, UT, EUA).
Tanto a aquisição dos eventos, como a análise dos resultados foram
realizados com o auxílio do programa Coulter Epics-XL2 (Coulter, Fullerton,
CA,EUA) e os dados obtidos foram armazenados em arquivos e em cópias
impressas. As reanálises foram feitas utilizando este mesmo programa ou um outro
similar Dako Cytomation (Summit). A aquisição inicial de eventos, cada um
correspondendo a uma célula, foi realizada usando as dispersões frontal e lateral de
luz incidente sobre as células em suspensão nas amostras, captadas pelos sensores do
equipamento, que representam, respectivamente, o tamanho e a complexidade
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(granulosidade) das células. Desta forma, foi possível a separação do total de células
(leucócitos) contido na amostra nas diferentes populações conhecidas de linfócitos,
monócitos e granulócitos (FIGURA 2a). Para isso, foram obtidos 10.000 eventos de
cada amostra por protocolo, utilizando-se gráfico contendo respectivamente os dois
parâmetros (FSC e SSC) e com área de aquisição sobre a população de linfócitos,
localizada em região com baixa dispersão lateral e moderada dispersão frontal de luz
(Gate A).
Após esse processo, as voltagens das fluorescências equivalentes a cada canal
de cor foram previamente ajustadas, inicialmente utilizando-se amostras não
marcadas com anticorpos monoclonais conjugados com fluorocromos de 12
voluntários saudáveis como controles, sendo realizada posterior compensação dos
valores mediante a interferência dos comprimentos de onda dos diferentes detectores
de cores do aparelho, utilizando-se para este fim amostras não marcadas dos mesmos
indivíduos controles, amostras marcadas somente com cada uma das cores e
amostras contendo a mistura delas. As condições durante a padronização para
determinação precisa da área de aquisição de interesse (Gate A) bem como dos
quadrantes dela dependentes foram estabelecidas com base nos controles isotípicos
das amostras destes voluntários (protocolo 1, painéis 1 e 2).
A análise (no protocolo 2 do painel 1) consistiu na distribuição dos linfócitos
CD3+/CD8+ em gráficos, contendo os parâmetros FL2 e FL4, com estabelecimento
de quadrantes nas amostras marcadas com imunoglobulinas-controle (controles
isotípicos) e amostras marcadas para CD3+, CD4+, CD8+. Assim, as células CD4+ e
CD8+ foram determinadas a partir dos linfócitos que coexpressavam a molécula
CD3+ (FIGURA 2b). Além da identificação e quantificação dos linfócitos T CD4+ e
CD8+, esta análise permitiu adicionalmente a determinação da pequena parcela de
linfócitos T CD4+/CD8+ (duplo-positivos) e CD4-/CD8- (duplo-negativos).
Nos protocolos consecutivos 3, 4 e 5 do painel 1 e também nos do painel 2 para
determinação específica dos fenótipos de superfície e intracelular respectivamente,
foi utilizada imunofluorescência de apenas três cores. Neste caso, para não serem
consideradas outras células como linfócitos T CD4+ ou células Natural Killers (NK)
com expressão de CD8+ em intensidade de fluorescência baixa ou intermediária, a
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análise consistiu na inferência aproximada dos valores percentuais obtidos
anteriormente no protocolo 2 (nos quadrantes CD3+/CD8+) para a distribuição em
gráficos dos linfócitos T com expressão de CD8+ em alta intensidade de
fluorescência (CD8High, CD8HI selecionados pelo Gate H) (FIGURA 2c), contendo os
parâmetros SSC e FL1.

FIGURA 2. SEPARAÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE CÉLULAS POR
IMUNOFENOTIPAGEM. (A) TOTAL DE LEUCÓCITOS (B)
LINFÓCITOS T CD3+CD8+ (C) LINFÓCITOS T CD8HI

Além disso, nestes protocolos foram elaborados quadrantes para análise da
coexpressão de marcadores, contendo os parâmetros FL2 e FL3 e histogramas
contendo a contagem e intensidade de fluorescência individual destes parâmetros.
Alguns destes quadrantes e histogramas dependentes do Gate A e outros dependentes
do Gate H foram analisados durante a aquisição ou posteriormente por reanálise dos
dados, considerando o limite do programa na construção de até 08 gráficos por
aquisição.
Em

todos

os

protocolos

foram

utilizadas

amostras

marcadas

com

imunoglobulinas-controle (controles isotípicos) e amostras marcadas para CD45RA e
CD28 ou CD62L ou CD11b (dependendo do protocolo em análise).
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As marcações feitas com os anticorpos monoclonais conjugados com
fluorocromos nestes protocolos sucessivos, permitiram identificar e quantificar as
subpopulações de linfócitos TCD8+ naive, de memória central, memória efetora e
efetora.
As subpopulações linfocitárias foram analisadas pela percentagem de células
(LTCD8HI) que expressavam diferentes combinações de marcadores de superfície.
Para definição das células naive: CD3+/CD8+/CD28(CD62L)+/CD11b-/ CD45RA+;
memória central (TMC): CD3+/CD8+/CD28(CD62L)+/ CD11b-/ CD45RA-; memória
efetora (TME): CD3+/ CD8+/ CD28(CD62L)-/ CD11b+/ CD45RA-; e efetora: CD3+/
CD8+/ CD28(CD62L)-/ CD11b+/ CD45RA+ (FIGURA 3).
Os dados foram expressos como percentagem de células positivas, sendo os
respectivos valores percentuais transferidos para planilhas de análise de dados nos
programas Excel XP (Microsoft Corporation, Seattle, WA, EUA) e GraphPad Prism
3.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). O número absoluto das
subpopulações linfocitárias foi calculado usando a percentagem de cada
subpopulação e o número total de células determinado no hemograma realizado por
um contador automático de células (Cell-Dyn 1400) simultaneamente à fenotipagem
por citometria de fluxo.
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FIGURA 3. IMUNOFENOTIPAGEM DE LINFÓCITOS DO SANGUE PERIFÉRICO E
SELEÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES LINFÓCITÁRIAS

As FIGURAS 4 a 7 correspondem a representação da aplicação metodológica
na caracterização das subpopulações linfocitárias a partir da amostra de um indivíduo
controle.
Após a padronização, amostras da suspensão de células infundidas nos
receptores de transplante alogênico de sangue periférico (Alo-SP, n=16) ou de
medula óssea (Alo-MO, n=28), e nos receptores de transplante autólogo procedente
do sangue periférico (Auto-SP, n=22) foram avaliadas por esta metodologia
permitindo a comparação dos diferentes padrões fenotípicos (para o CD28, CD62L,
CD11b e CD45RA) encontrados durante a aquisição das células na caracterização
das diferentes subpopulações linfocitárias (respectivamente FIGURAS: 8 a 11;
FIGURAS: 12 a 15; FIGURAS 16 a 19). A mesma forma de avaliação foi utilizada
no D+30 e D+90 do período pós-transplante para a avaliação da reconstituição
imunológica destes pacientes.
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FIGURA 4. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE
LINFÓCITOS TCD3+CD8+ ENCONTRADOS NO SANGUE
PERIFÉRICO DE UM INDIVÍDUO CONTROLE
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FIGURA 5. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE
LINFÓCITOS T CD3+/ CD8+ / CD28+/ CD45RA+ ENCONTRADOS NO
SANGUE PERIFÉRICO DE UM INDIVÍDUO CONTROLE
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FIGURA 6. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE
LINFÓCITOS T CD3+/ CD8+/ CD62L+/ CD45RA+ ENCONTRADOS NO
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FIGURA 7. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE
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FIGURA 9. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS
T CD3+ / CD8+ / CD28+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE SANGUE PERIFÉRICO (ALO-SP)
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FIGURA 10. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS
T CD3+ / CD8+ / CD62L+/ CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
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FIGURA 11. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS
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FIGURA 12. ANÁLISE FENOTIPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE
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FIGURA 13. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS
T CD3+ / CD8+ / CD28+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)
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FIGURA 14. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS
T CD3+ / CD8+ / CD62L+/ CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)
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FIGURA 15. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS
T CD3+ / CD8+/ CD11B+/ CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)
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FIGURA 16. ANÁLISE FENOTIPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE
LINFÓCITOS T CD3+ / CD8+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)
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FIGURA 17. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS
T CD3+ / CD8+ / CD28+ / CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)
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FIGURA 18. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS
T CD3+ / CD8+ / CD62L+/ CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE SANGUE PERIFÉRICO (AUTO-SP)
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FIGURA 19. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS
T CD3+ / CD8+/ CD11B+/ CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
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♦ Expressão de Granzima B intracelular
Os ensaios de marcação intracelular foram realizados como previamente
descritos (Vasconcelos, 1988; Weiss et al., 1999). A marcação das moléculas da
superficie linfocitária ocorreu após incubação no escuro da amostra com anticorpos
monoclonais conjugados com fluorocromos (CD8-FITC, CD45RA-ECD) em
temperatura a –40C por 20 minutos. Após esta etapa, as alíquotas de células já
marcadas na superfície foram lavadas duas vezes em 2ml de solução tampão de
salina e fosfato (PBS) suplementada com 0,2% de azida sódica (NaN3) e 0,2% de
albumina sérica bovina (BSA) em pH 7,4; ressuspendidas em 100ul de meio de
fixação (PBS/BSA/NaN3 contendo 4% v/v de formaldeído – Sigma) e incubadas por
10 minutos em temperatura ambiente. Após repetir mais 2 lavagens das células com
a mesma solução tampão utilizada anteriormente, 100ul de solução de
permeabilização (PBS contendo 0,5% de saponina e 0,5% de BSA-Sigma) e 0,5ul de
mAc para granzima B conjugado com phycoerythrin-PE (Caltag Laboratories,
Burlingame, CA, EUA) (no protocolo 2 do painel 2), ou com 0,5ul de
imunoglobulina-controle (controle isotípico, no protocolo 1 do painel 2) foram
misturados e incubados no escuro por mais 20 minutos em temperatura ambiente.
Após mais 2 lavagens e ressuspensão em 1ml de solução tampão (PBS), as amostras
foram então submetidas a aquisição e análise por citometria de fluxo para a
identificação das células T CD8+ que co-expressavam granzima B.
Os resultados da mesma forma daqueles obtidos com a utilização do painel 1
foram expressos em percentagens de células positivas. Após a padronização com
amostras de indivíduos controles e controles isotípicos, amostras da suspensão de
células infundidas nos receptores das três modalidades de transplante (Alo-SP, AloMO, e Auto-SP) foram avaliadas por esta metodologia permitindo a comparação dos
diferentes padrões fenotípicos (para o CD8, CD45RA e GB) encontrados durante a
aquisição das células no painel 2, contribuindo também para a identificação e
quantificação das subpopulações linfocitárias de memória efetora e efetora
(respectivamente FIGURAS 20-22).
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FIGURA 20. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE GRANZIMA B NA
SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8HI TRANSFERIDOS PARA
RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE SANGUE PERIFÉRICO (ALO-SP)
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FIGURA 21. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE GRANZIMA B NA
SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ / CD8HI TRANSFERIDOS PARA
RECEPTORES DE TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA (ALO-MO)
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FIGURA 22. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE GRANZIMA B NA
SUBPOPULAÇÃO DE
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TRANSFERIDOS PARA
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♦ CONTAGEM DAS CÉLULAS
A contagem das células em todas as amostras foi realizada por um contador de
células automático (Cell-Dyn 1400). As amostras com células tronco hematopoéticas
periféricas (HSC) foram previamente diluídas 10 a 20 vezes em solução de cloreto de
sódio (NaCl) 0.9%. Os números absolutos de células no sangue periférico do
paciente no D+30 e D+90 e de células do doador infundidas por quilo do receptor
(expressos na unidade de 108/Kg, levando em consideração também o volume total
infundido) no D0, foram calculados a partir da percentagem de cada subpopulação
celular identificada após-análise por citometria e a contagem total das células
determinada no hemograma realizado também no dia da coleta.

♦ IMUNIDADE DA CÉLULA T ESPECÍFICA PARA O CMV
Nos pacientes também foi analisado o estado imunológico das células T
específicas para o CMV imediatamente após o transplante de medula (mediana do
tempo: 29 dias), concomitantemente à positivação da antigenemia (mas antes da
introdução do GCV) e ao final do seguimento (mediana do tempo: 90 dias). Para isto,
em cada etapa da avaliação imunológica, foram realizadas determinações de ambas
respostas linfoproliferativas e produção de interferon-gama (INF-γ) no Laboratório
de Investigação Médica em Dermatologia e Imunodeficiências (LIM-56) da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
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♦ Ensaio Linfoproliferativo
Células mononucleares (PBMC) foram isoladas do sangue periférico
heparinizado por centrifugação em gradiente de densidade Ficoll-Hypaque
(Pharmacia, Uppsala, Suíça) e ressuspendidas em meio RPMI suplementado com
gentamicina (40ug/mL) e 10% do pool de soro AB humano normal (Sigma, EUA),
como previamente descrito (Kallas et al., 1998). Brevemente, as células
mononucleares (2,5x105/“well” ou por alvéolo) foram cultivadas em placas de
microcultura de 96 alvéolos em triplicata (Corning- Costar, Cambridge, Mass, EUA)
à 37° C com 5% de CO2 na presença somente de meio de cultura, do mitógeno
Pokeweed (PWM, 5.0 ug/mL, na diluição final de 1:10), antígeno de Candida
albicans (CMA-Ag, na diluição final também de 1:10) e antígeno CMV (CMV-Ag).
O antígeno CMV foi preparado a partir de sobrenadantes de fibroblastos de pele
humana infectados pela cepa do CMV AD169 como descrito anteriormente (Benard
et al., 2001; Mendes et al., 2001) e usado na diluição final padronizada de 1:100. As
células foram incubadas por 6 dias. A resposta proliferativa foi avaliada pela
incorporação de timidina triciada (1,0 uCi/well [3H] thymidina, Radiochemical
Center, Amersham, NEN, UK) adicionada 18 h antes do fim do cultivo e a
radioatividade das células foi medida em um contador de cintilação beta (1205
Betaplate Wallac Oi, Turquia, Finlândia). Os resultados foram expressos como índice
de estimulação (IE) obtido pela divisão da média de contagens por minuto da
triplicata dos alvéolos estimulados com PWM, CMA ou CMV (∆ c.p.m / “wells”)
pela média de ∆ c.p.m da triplicata dos alvéolos com o meio de cultura sozinho. Um
índice de estimulação de três ou mais foi considerado como uma resposta positiva ao
antígeno CMV. Esta definição foi baseada na média + 1 desvio padrão (DP) dos IE
obtidos de 29 doadores saudáveis soropositivos para CMV (48.7 + 39.2, variando de
3.5-159.3).
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♦ ELISA para determinação de INF-γ
As culturas de células mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram
processadas como descrito acima e os sobrenadantes foram coletados no 50 dia, como
determinado pelos ensaios preliminares para a ótima produção de INF-γ induzida pelo
antígeno CMV. Os sobrenadantes foram congelados a –800C até que os ensaios
fossem realizados. Os anticorpos e respectivos padrões para as reações foram
adquiridos da Endogen (Cambridge, Mass., EUA) e usados segundo as
recomendações dos fabricantes, como previamente descrito (Kallas et al.,1998).
Brevemente, microplacas de poliestireno com 96 alvéolos (de alta ligação, Costar,
Cambridge, MA) foram sensibilizadas com anticorpo monoclonal anti-IFN-γ humano
(2,5ug/mL, M-700A-E, Endogen, EUA) à 4°C “overnight”. As microplacas foram
bloqueadas com tampão fosfato (PBS, pH 7,6) com 4% de soro albumina bovina
(BSA) por 2 horas a temperatura ambiente e lavadas com Tris HCl 5 mM, 0,1 %
Tween. No ensaio, os sobrenadantes, curva padrão (10 – 2000 pg/mL) e anticorpo
monoclonal anti-IFNγ humanos biotinilados (1ug/ml, M-701-B, Endogen Cambrige,
EUA) foram adicionados e as placas permaneceram 2hs à temperatura ambiente. Após
nova lavagem com Tris HCl 5 mM 0,1% Tween (M96V, Titertek 520 Staker, EUA)
foi adicionada streptavidina - peroxidase (1/1000 Genzyme; Cambridge, Mass, EUA)
por 15 min à 37 °C. A revelação foi realizada com tetrametilbenzidina (TMB Organon, Durham, N.C., EUA) e a reação enzimática interrompida com ácido
sulfúrico 1N. As densidades ópticas foram medidas em filtro de 450nm no leitor de
microplacas de ensaios de ELISA (Biorad, modelo 3550; Hercules, Califórnia, EUA)
e a concentração da proteína foi determinada pela relação densidade óptica versus
curva padrão utilizando o programa GraphPad Prisma 3.0 (Microsoft Corporation,
Seattle, WA). As unidades de densidade óptica foram correlacionadas com a
concentração de proteína usando o IFN-γ humano padrão recombinante. O limite de
detecção dos ensaios para IFNγ foi 32 pg/mL.
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3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados foram transferidos para planilhas de análise de dados nos
programas Microsoft Excel XP (Microsoft Corporation, Seattle, WA, EUA) e
GraphPad Prisma 3.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA,EUA).
O Teste não paramétrico de Mann-Whitney foi usado para comparar dados
contínuos não pareados entre os grupos de transplante ou entre os diferentes períodos
de acompanhamento, pois testes paramétricos não se mostraram adequados, uma vez
que a distribuição empírica dos dados foi assimétrica e não se aproximou de uma
normal, Gaussiana. Para comparações de três condições avaliadas entre os grupos ou
entre os diferentes períodos, foi utilizado o teste One-way ANOVA não paramétrico
de Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn que possibilitou comparar todos os pares
de colunas.
Os testes qui-quadrado e exato de Fisher foram usados para analisar a
associação de variáveis dicotômicas entre os grupos, sob a forma de tabelas de
contingência 2X2.
A correlação não paramétrica de Spearman foi usada para analisar a relação
entre os níveis de citocina (IFN-γ) e respostas proliferativas e também a relação entre
o número de linfócitos T CD8+ que expressavam granzima B com o número dos que
coexpressavam marcadores de superfície característicos das subpopulações memória
efetora e efetora (ME+E). Foram consideradas fortes as correlações com coeficiente
“r” de Spearman igual ou maior a 0,7; moderadas com este valor entre 0,5 e 0,69 e
fracas quando menor que 0,5 (Rothman e Greenland, 1998).
Foram consideradas estatisticamente significantes as diferenças com p crítico, p
value menor que 0.05 (p<0,05). Todos os resultados foram apresentados como
medianas dos valores obtidos e também nos percentis 25 e 75. A apresentação dos
percentis para cada um dos marcadores utilizados por período encontra-se em tabelas
nos ANEXOS E (D0), F (D+30), G (D+90).
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4.1. ANÁLISE FENOTÍPICA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS
O fenótipo da superfície celular foi estudado usando imunofluorescência de três
cores. Conforme foi explicado na padronização desta metodologia, após a aquisição
dos eventos na área de interesse correspondente a população de linfócitos vivos
usando as propriedades do citômetro de distribuição das células pelo tamanho e pela
complexidade ou granulosidade (Gate A), os linfócitos T CD3+/CD8+ foram
selecionados e representados em um novo histograma (Gate H: CD8HI) para excluir
outras células CD8+ como as células “natural Killers” (NK) e possibilitar assim a
análise dos quadrantes elaborados em cada protocolo, de CD28 e CD45RA, CD62L e
CD45RA, CD11b e CD45RA para caracterização das subpopulações de células T
CD8+ nos três grupos (Alo-SP, Alo-MO e Auto-SP), em diferentes períodos (D0,
D+30 e D+90) após o transplante.
Desta forma, foi avaliada a distribuição dos números relativos e absolutos de
células T nos seus vários estágios de diferenciação e maturação nos contextos de
transplante de medula óssea e de infecção pelo citomegalovírus. Os resultados foram
expressos de forma comparativa entre os três grupos e sucessiva no tempo para o D0,
D+30 e D+90 pós-transplante, inicialmente para um dos marcadores, o CD28
(protocolo 3 do painel 1) e posteriormente para os demais marcadores de moléculas
de superfície selecionados, o CD62L, CD11b (protocolos 4 e 5 do painel 1) e
intracelular (protocolo 2 do painel 2). Os gráficos, formas mais apropriadas para
mostrar tendências pronunciadas dos resultados, proporcionando assim uma visão
rápida da dinâmica da reconstituição imunológica dos pacientes foram apresentados
em conjunto após serem descritos no texto e foram agrupados de acordo com o
período pós-transplante. Estes, como melhores elementos de ilustração dos dados
percentuais observados, auxiliam na medida que tornam claros fatos que poderiam
passar despercebidos nos dados apenas tabulados. De forma similar e complementar,
as tabelas foram utilizadas como a melhor forma de ilustração para mostrar os
valores absolutos observados nos três períodos (D0, D+30, D+90) pós-transplante.
As figuras apresentadas ilustram diferenças observadas entre os grupos conforme a
metodologia utilizada, que no caso da determinação das subpopulações linfocitárias
por imunofenotipagem, tornaram-se logo evidentes durante sua realização.
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♦ Infusão de Células Hematopoéticas no D0
Durante a aquisição de eventos na análise fenotípica realizada, foram
observadas diferenças notáveis já na distribuição por tamanho (FS) e granulosidade
(SS) do total de células recebidas entre os três grupos como pode ser visualizado na
FIGURA 23, representativa da análise de três pacientes por grupo no D0.
A:
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CGB
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11,1

FS
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ALO-SP
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26,9
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FIGURA 23. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DO TOTAL DE CÉLULAS
TRANSFERIDAS PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES
MODALIDADES DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Estas diferenças foram significativas entre os três grupos ao avaliarmos os
números absolutos do total de células infundidas por quilo do receptor (p<0,0001).
Como nos trabalhos anteriores (Tayebi et al., 1998 e 2001), estes números foram
significativamente maiores nos grupos de transplantes provenientes da coleta de
células hematopoéticas do sangue periférico que aqueles originados da coleta de
células diretamente da medula óssea. As diferenças percentuais e na contagem
observadas entre os grupos no D0 encontram-se na TABELA 8 e na FIGURA 26
(GRÁFICOS 1 a 21). As contagens de leucócitos infundidos foram 6,5 vezes maiores
no Alo-SP e 2,3 vezes maiores no Auto-SP que no Alo-MO (p<0,001)(GRÁFICO 1).
Os valores percentuais do total de linfócitos infundidos foram determinados e
houve diferença estatística entre os três grupos (p<0,0001). Estes foram também
significativamente maiores nos grupos de transplante procedentes do sangue
periférico que aqueles procedentes da medula óssea (29,7% no grupo Alo-SP, 23,9%
no Auto-SP e 9,9% no Alo-MO). Não houve diferença estatística entre os grupos
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Alo-SP e Auto-SP. A tendência pronunciada da transferência de um maior número de
linfócitos nos grupos Alo-SP e Auto-SP pode ser observada no GRÁFICO 2A.
Analisando as subpopulações linfocitárias, não houve diferenças estatísticas
nos valores percentuais para células CD3+ transferidas entre os grupos (p=0,0756)
(64,5% no grupo Alo-SP, 53,7% no Alo-MO e 43,3% no grupo Auto-SP)
(GRÁFICO 3A). Já para as células CD4+, houve diferença estatisticamente
significante entre os três grupos (p=0,0042) sendo estas células transferidas em
quantidades percentuais significativamente maiores no grupo Alo-SP (35,9%)
comparadas as do grupo Auto-SP (21,3%) (p<0,01). E, no grupo Alo-MO
representaram 25,7% do total de células T CD3+ (GRÁFICO 4A). Diferentemente
para as células CD8+, não houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos (p=0,8357) (20,8% no Alo-SP, 20,5% no Alo-MO e 19,0% no Auto-SP)
(GRÁFICO 5A) nem para as células CD8+ com expressão desta molécula em alta
intensidade de fluorescência (CD8HI) (p=0,7911) (21,05% no Alo-SP, 20,75% no
Alo-MO e 18,7% no Auto-SP) (GRÁFICO 6A).
Na

análise

fenotípica

quantitativa

do

total

de

linfócitos

T

CD3+CD8+CD45RA+ (selecionados do Gate A) infundidos nos receptores das
diferentes modalidades de transplante, houve diferença estatística entre os grupos
(p<0,0001), estando presentes em maior percentual no transplante realizado no grupo
Alo-MO (47,85% vs 25,30% no grupo Alo-SP e vs 19,35% no grupo Auto-SP)
(GRÁFICO 7A). Porém a expressão isolada deste marcador de superfície não define
uma subpopulação específica devendo para isto ser avaliado em conjunto com outros
(coexpressão de marcadores). As FIGURAS 24a e 24b obtidas durante a aquisição
pelo protocolo 3 do painel 1 (CD28), são representativas da análise comparativa da
expressão de CD45RA nas células provenientes de amostras de três pacientes por
grupo no D0. Na primeira, os gráficos são dependentes da área de aquisição total dos
linfócitos (Gate A) e na segunda, que também mostra diferença notável entre os
grupos, os gráficos são dependentes da área de aquisição de linfócitos com alta
expressão da molécula CD8+ (CD8HI) (Gate H).
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FIGURA 24. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DO TOTAL DE LINFÓCITOS
T CD3+CD8+CD45RA+ TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE
DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE DE MEDULA
ÓSSEA (a) GATE A (b) GATE H
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Da mesma forma que para o CD45RA, avaliamos as células CD3+CD8+
presentes no Gate A que coexpressavam a molécula CD28 e também observamos
diferença estatística entre os grupos (p=0,0117). O grupo Alo-MO recebeu maior
infusão destas células que o grupo Alo-SP (52,80% vs 31,50%) (p<0,05) e Auto-SP
(40,30%), apesar desta última diferença não ser estatisticamente significante. Não
houve diferença estatística entre os grupos Alo-SP e Auto-SP na coexpressão de
nenhum dos dois marcadores analisados (GRÁFICO 8A).
Quando as células CD3+CD8+CD45RA+ no Gate H foram quantificadas em
valores percentuais, também houve diferença estatisticamente significante entre os
grupos (p<0,0001) (54,90% das células no grupo Alo-SP, 54,85% no grupo Alo-MO
e 23,10% no grupo Auto-SP) (GRÁFICO 9A). De maneira similar, ao analisar as
células no Gate H que coexpressavam a molécula de CD28 também notamos
diferença estatística entre os grupos (p=0,0003), mais pronunciada para o grupo AloMO (96,0%) em relação aos grupos Alo-SP (86,2%) e Auto-SP (86,9%) (p<0,01)
provavelmente sugerindo maior proporção de células naive na medula (GRÁFICO
10A).
Em relação as subpopulações de linfócitos T CD8+ transferidos no D0 para os
receptores das três modalidades de transplante foram observadas diferenças
percentuais estatisticamente significantes (p<0,05). Estas diferenças por grupo foram
quantificadas e representadas em gráficos, GRAFICO 11A para subpopulação naive,
GRAFICO 12A para subpopulação memória central, GRÁFICO 13A para
subpopulação de memória efetora e GRÁFICO 14A para a subpopulação efetora.
Através da análise comparativa detalhada e simples de cada um destes gráficos
isoladamente e após agrupá-los de diferentes formas (todas subpopulações por grupo
- GRÁFICO 15A a 17A - e todos os grupos - GRÁFICO 18A) aumentando o grau de
complexidade da análise, um dos aspectos observados foi que os receptores de
transplantes procedentes do sangue periférico (alogênico e autólogo) receberam no
transplante mais células T CD8+ da subpopulação de memória central (TMC)
(52,65%) que células da subpopulação naive (20,05%) (p<0,0001). Esta diferença foi
estatisticamente mais evidente para o grupo de transplante autólogo de sangue
periférico (67,75% de células TMC, versus 15,70% de células naive, p<0,001). Este
grupo também recebeu mais células da subpopulação memória central (TMC) que o
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grupo Alo-MO (67,75% versus 42,1% respectivamente, p<0,05) Em relação ao
grupo Alo-MO, a subpopulação de células TCD8+ naive foi estatisticamente
predominante (52,65% versus 33,75% no grupo Alo-SP, p<0,01 e versus 15,70% no
grupo Auto-SP, p<0,001).
Estas diferenças percentuais foram percebidas inicialmente durante a aquisição
de eventos na imunofenotipagem de todas as amostras. Exemplos ilustrativos por
grupo encontram-se na FIGURA 25.
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FIGURA 25. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES
DE LINFÓCITOS T CD3+CD8+CD28+CD45RA+ TRANSFERIDOS
PARA RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Os números absolutos também foram calculados para todas as células
infundidas por quilo dos receptores (TABELA 8). Houve diferença estatística entre
os grupos (p<0,0001). Na análise, além do maior número de leucócitos infundidos
aproximadamente, 6,5 vezes maior no grupo Alo-SP e 2,3 vezes maior no grupo
Auto-SP que no grupo Alo-MO (p<0,001) (GRÁFICO 1), observou-se também que o
total de linfócitos infundidos foi 18,5 vezes maior no grupo Alo-SP e 5,9 vezes maior
no grupo Auto-SP que no grupo Alo-MO (p<0,001) (GRÁFICO 2B). Os números
absolutos das células CD3+, CD4+ e CD8+ foram também maiores nos transplantes
alogênico e autólogo procedentes da coleta de células hematopoéticas do sangue
periférico comparado ao grupo que realizou transplante alogênico procedente da
coleta de células diretamente da medula óssea: respectivamente, 11 e 3,2 vezes maior
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em relação às células CD3+ (p<0,001 e p<0,01) (GRÁFICO 3B), 17,5 e 4 vezes
maior em relação às células CD4+ (p<0,001 e p<0,01) (GRÁFICO 4B) e 11 vezes
maior e 3,5 vezes maior em relação às células CD8+ (p<0,001 e p<0,01) (GRÁFICO
5B). Os linfócitos com expressão de CD8 em alta intensidade de fluorescência
(CD8HI, Gate H) foram encontrados 17,9 vezes mais nos receptores do transplante
Alo-SP e 3,9 vezes mais no grupo Auto-SP que nos pacientes do grupo Alo-MO
(p<0,001 e p<0,01) (GRÁFICO 6B).
A expressão do marcador de superfície CD45RA no total de linfócitos (Gate A)
foi 12,5 vezes maior no grupo Alo-SP e 2,3 vezes maior no grupo Auto-SP em
comparação ao grupo Alo-MO (p<0,001 e p>0,05) (GRÁFICO 7B). Este mesmo
marcador analisado em linfócitos CD8HI, selecionados no Gate H, também estava
presente em maior número de células nos grupos Alo-SP e Auto-SP que no grupo
Alo-MO, respectivamente 18,1 e 2,1 vezes (p<0,001 e p>0,05) (GRÁFICO 9B). De
forma similar o total de linfócitos encontrados no Gate A que expressavam a
molécula de CD28+ foi mais freqüente nos grupos Alo-SP e Auto-SP que no grupo
Alo-MO, respectivamente, 16,2 e 3,97 vezes (p<0,001 e p<0,05) (GRÁFICO 8B).
Quando analisada a expressão deste marcador sobre a área de aquisição de linfócitos
CD8HI, no Gate H, foi observado também que os grupos Alo-SP e Auto-SP
receberam respectivamente 16,4 e 3,2 vezes mais células CD28+ que o grupo AloMO (p<0,001 e p<0,01) (GRÁFICO 10B).
Até onde vai nosso conhecimento, a identificação e quantificação das
subpopulações de linfócitos TCD8+ naive, memória central, memória efetora e
efetora realizadas de forma simultânea e comparativa entre os três grupos são
inéditas na literatura. As discrepâncias entre os grupos foram ainda maiores nos
transplantes procedentes do sangue periférico, alogênicos e autólogos em relação ao
transplante originado da medula óssea, particularmente com respeito as
subpopulações de linfócitos TCD8+ de memória transferidos aos receptores:
respectivamente, 27,1 e 6,95 vezes mais células da subpopulação de memória central
(p<0,001) (GRÁFICO 12B); 181,3 e 28,7 vezes mais linfócitos da subpopulação de
memória efetora (p<0,001) (GRÁFICO 13B), e 68,3 e 9,75 vezes mais células da
subpopulação efetora (p<0,001) (GRÁFICO 14B). Os pacientes do grupo Alo-MO
receberam 1,2 vezes mais células naive que o grupo Auto-SP (p>0,05) mas 12,1
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vezes menos que o grupo Alo-SP (p<0,001) (GRÁFICO 11B). Desta forma, os
resultados indicaram que os receptores de transplante de células tronco
hematopoéticas procedentes do sangue periférico após serem mobilizadas, tanto do
grupo alogênico ou autólogo, são altamente enriquecidos pela transferência de
subpopulações de linfócitos TCD8+ de memória, especialmente os fenótipos das
subpopulações de linfócitos T de memória efetora e efetora, comparados aos
receptores de transplante Alo-MO (GRÁFICOS 15B a 18B). Estas notáveis
diferenças na freqüência relativa e na contagem das subpopulações entre os grupos,
mais evidentes se consideradas conjuntamente as subpopulações de linfócitos
TCD8+ memória efetora e efetora (11,35x106/kg no grupo Alo-SP vs 1,427x106/kg
no grupo Auto-SP vs 0,098x106/kg no grupo Alo-MO, p<0,001), podem ser
observadas na TABELA 8 e nos GRÁFICOS 19A e 19B.
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TABELA 8 –

DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO
MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES
MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (Protocolo do CD28)
Alo-MO (n=28)

Alo-SP (n=16)

Auto-SP (n=22)

p value

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VA)

166

1075

375

0.0001

Linfócitos totais

9,88 (15,19)

29,70 (281,5)

23,90 (88,98)

0.0001

CD45RA+

47,85 (1,546)

25,30 (19,31)

19,35 (3,510)

0.0001

CD28+

52,80 (1,852)

31,50 (30,06)

40,30 (7,344)

0.0001

Linfócitos TCD3+

53,70 (30,0)

64,50 (330,0)

43,30 (95,0)

0.0001

CD4+

25,70 (10,0)

35,90 (175,0)

21,25 (40,0)

0.0001

CD8+

20,50 (10,0)

20,80 (110,0)

19,00 (35,0)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

20,75 (3,108)

21,05 (55,64)

18,70 (12,11)

0.0001

CD45RA+

54,85 (1,665)

54,90 (30,23)

23,10 (3,535)

0.0001

CD28+

96,00 (2,814)

86,20 (46,21)

86,90 (9,079)

0.0001

Naive (N)

52,65 (1,594)

33,75 (19,25)

15,70 (1,367)

0.0001

Memória Central (TMC)

42,10 (1,035)

40,15 (28,02)

67,75 (7,196)

0.0001

Memória Efetora (TME)

1,11 (0,024)

8,93 (4,352)

7,70 (0,688)

0.0001

Efetora (E)

0,83 (0,053)

6,29 (3,620)

6,16 (0,517)

0.0001

ME+E

3,41 (0,098)

21,44 (11,35)

12,08 (1,427)

0.0001

(%) (*x106/kg)
Leucócitos (*x106/kg)

Subpopulações TCD8HI

D0= Dia zero do transplante (Protocolo: CD28) ; *total de leucócitos x106/kg do receptor
Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da
medula óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue
periférico após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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GRÁFICO 1.
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FIGURA 26. DESCRIÇÃO DE CÉLULAS INFUNDIDAS NO D0
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GRÁFICO 3A.
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GRÁFICO 5A.
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GRÁFICO 7A.

GRÁFICO 7B.
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GRÁFICO 9A.

GRÁFICO 9B.
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GRÁFICO 11A.
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GRÁFICO 13A.

GRÁFICO 13B.
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GRÁFICO 15A.
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GRÁFICO 17A.
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GRÁFICO 18A.
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GRÁFICO 19B.
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♦ Expressão de Marcadores de Ativação das Células T no D0
A marcação com CD69 foi conduzida para determinar se as células infundidas
nos três grupos tinham também um fenótipo associado com células T ativadas
recentemente. Durante a realização da imunofenotipagem, observou-se que sua
expressão era maior no grupo Auto-SP que nos grupos Alo-SP e Alo-MO como pode
ser notado nos três exemplos representativos por grupo na FIGURA 27.
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FIGURA 27. ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE CD69
NA SUBPOPULAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8HI
TRANSFERIDOS PARA RECEPTORES DE DIFERENTES
MODALIDADES DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

Como observado pelos protocolos anteriores, o grupo Auto-SP recebeu uma
grande quantidade de linfócitos T diferenciados, maduros, das subpopulações ME e
E, com uma tendência para maiores níveis de ativação precoce analisados pela maior
expressão do marcador de superfície CD69+ nas células durante a aquisição de
eventos na imunofenotipagem (Gate A: 41,51% no grupo Auto-SP vs 7,92% no
grupo Alo-MO vs 4,73% no grupo Alo-SP, p=0,0084 e no Gate H: 92,3%; 21,7% e
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6,2%, p=0,0051). A análise da expressão deste marcador neste grupo mostrou
correlação estatisticamente significante com o total de células T CD8+ diferenciadas
(ME+E) identificadas pelos protocolos dos marcadores CD11b e CD28
(respectivamente r= 0,7088, p= 0,0067 e r= 0,6703, p= 0,0122). Esta correlação
também foi encontrada quando analisadas estas subpopulações separadamente
através do protocolo CD11b (ME: r= 0,6868, p= 0,0095 e E: r= 0,7253, p= 0,0050)
e também com a expressão nas células da molécula citotóxica granzima B (r=
0,7527, p= 0,0030) (FIGURA 28).
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CORRELAÇÃO ENTRE AS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS
TCD8+ MEMÓRIA EFETORA E EFETORA E A EXPRESSÃO DE
CD69 E GRANZIMA B NOS RECEPTORES DE TRANSPLANTE
AUTÓLOGO.

Nos treze pacientes autólogos avaliados para CD69, a análise pelo protocolo de
CD11b mostrou terem recebido 26,3% (3,0x106/kg receptor) de linfócitos das
subpopulações memória efetora e efetora (ME+E) sendo respectivamente 15,6%
(2,0x106/kg) da primeira subpopulação e 11,9% (1,0x106/kg) da segunda. Além
disso, do total de linfócitos recebidos (Gate A), 29,4% (3,0x106/kg) expressavam a
molécula citotóxica granzima B (GB) e, dos linfócitos T com expressão da molécula
CD8+ em alta intensidade de fluorescência (CD8HI no Gate H), 14,7% (2,0x106/kg)
das células expressavam esta molécula (GB).
Ainda neste mesmo grupo de receptores, interessante foi a observação de que a
expressão percentual deste marcador de ativação celular (CD69) nos linfócitos T
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CD8HI (Gate H) não aumentou com o procedimento de criopreservação, o que sugere
que os resultados encontrados não foram reflexo da manipulação das células mas sim
primordialmente relacionados à modalidade de transplante (TABELA 9).
TABELA 9. ANÁLISE COMPARATIVA DA CONTAGEM DAS CÉLULAS T CD3+
CD8HI CD45RA+ CD69+ INFUNDIDAS EM RECEPTORES DE
TRANSPLANTE AUTÓLOGO ANTES (AC) E DEPOIS (DC) DA
CRIOPRESERVAÇÃO.
TMO
D0

Expressão
de CD69
H:VR

Auto-SP

90,7

n=02 (*AC)

Auto-SP

88,7

n=02 (**DC)

* AC=antes da criopreservação ** DC=após a criopreservação
H: Gate H (CD8HI); VR: valores relativos (%)
Modalidade de transplante (TMO):
Autólogo procedente de sangue periférico (Auto-SP)
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♦ Contagem das Células Hematopoéticas 30 Dias Após o Transplante
Um mês após o transplante, foram analisadas as contagens das células
hematopoéticas no sangue periférico dos receptores de transplante de medula óssea
por mm3, expressando os mesmos marcadores de superfície descritos na análise das
células infundidas. A descrição dos valores percentuais e dos valores absolutos do
total de células encontradas na análise das amostras do D+30 do transplante
encontra-se na TABELA 10 e FIGURA 29 (GRÁFICOS 1 a 21).
A contagem total de leucócitos realizada por milímetro cúbico (mm3), embora
inferior aos valores de normalidade, diferiu entre 02 modalidades de transplante,
sendo a do grupo Auto-SP significativamente maior que a do grupo Alo-MO
(p<0,01) (5850 vs 3600 células/mm3), com nenhuma diferença entre os grupos AloSP (3600 células/ mm3) e Alo-MO (p>0,05) (GRÁFICO 1).
As contagens em números absolutos foram ainda maiores 30 dias após os
transplantes procedentes do sangue periférico nos grupos alogênico e autólogo
comparadas às do grupo alogênico originado da medula óssea, para o total de
linfócitos (respectivamente 2,6 e 7,1 vezes, p>0,05 e p<0,001) (GRÁFICO 2B) e
linfócitos T CD3+ (respectivamente 1,8 e 4,9 vezes, p>0,05 e p<0,001) (GRÁFICO
3B). Entretanto, estas diferenças foram menos intensas que aquelas encontradas no
dia do transplante (D0) e ainda, observou-se que as contagens de células no grupo
Auto-SP foram superiores as do grupo Alo-SP, principalmente as dos linfócitos
totais, 1823 vs 679,6 (p<0,05) e as dos linfócitos TCD3+, 1768 vs 650,8 (p<0,05)
(respectivamente GRÁFICOS 2B e 3B). O mesmo foi observado com o total de
linfócitos CD3+CD4+, sendo 2,7 vezes maior no grupo Alo-SP e 2,4 vezes maior no
grupo Auto-SP comparado ao do grupo Alo-MO (p<0,01) (GRÁFICO 4B) e também
com o total de linfócitos T CD3+CD8+, sendo respectivamente 1,5 e 7,4 vezes
maior, p>0,05 e p<0,001 (GRÁFICO 5B). Como esperado (Bengtsson et al., 1989;
Storek et al., 1995 e 1997; Ottinger et al., 1996; Talmadge et al., 1997; Mackall et
al., 2000), o número de células TCD4+ foi baixo em todas as modalidades de
transplante (352,4 no grupo Alo-SP, 310,7 no grupo Auto-SP e 128,3 células por
mm3 no grupo Alo-MO, com diferença estatisticamente significante entre os grupos
Alo-SP e Alo-MO e entre os grupos Auto-SP e Alo-MO, p<0,01) (GRÁFICO 4B).
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Por outro lado, o número de células CD8+ no grupo Auto-SP foi maior que o normal,
porém reduzido nos grupos Alo-MO e Alo-SP (respectivamente, 1274, 173 e 257,4
células/mm3, com diferença estatística entre os grupos Auto-SP e Alo-SP e entre os
grupos Auto-SP e Alo-MO, p<0,001) (GRÁFICO 5B).
Quando as subpopulações foram analisadas, a mesma tendência foi observada:
contagens baixas no grupo Alo-MO, entretanto desta vez, o grupo Alo-SP apresentou
contagens mais próximas do grupo Alo-MO enquanto no grupo Auto-SP as
contagens foram muito maiores (GRÁFICO 18B). Os grupos Alo-SP e Auto-SP
apresentavam respectivamente 1,2 e 42,7 vezes mais células da subpopulação
memória efetora (p>0,05 e p<0,001) (GRÁFICO 13B), 2,9 e 22,7 vezes mais células
efetoras (p>0,05 e p<0,01) (GRÁFICO 14B) e 1,3 e 4,9 vezes mais linfócitos da
subpopulação

memória

central

(p>0,05

e

p<0,001)

(GRÁFICO

12B).

Interessantemente, ambas modalidades de transplante tiveram 3,6 vezes mais células
naive que o grupo Alo-MO (p>0,05) (GRÁFICO 11B). A distribuição das 04
subpopulações por modalidade de transplante encontra-se nos GRAFICOS 15B a
17B. É importante mencionar que o total de células T CD8+ diferenciadas (ME+E)
no grupo Auto-SP teve uma expansão bem evidente e provavelmente muito maior
que a encontrada em indivíduos normais (n=13), respectivamente 256 células destas
subpopulações/mm3 vs 30 células/mm3 (p=0,014) (dados não mostrados). Além
disso, houve diferença estatística entre os grupos Auto-SP e Alo-MO (256 vs 9,6
células destas subpopulações/mm3, p<0,001) e entre os grupos Auto-SP e Alo-SP
(256 vs 23,4 células destas subpopulações/mm3, p<0,05) (GRÁFICO 19B).
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TABELA 10 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (Protocolo do CD28)
Alo-MO (n=22)

Alo-SP (n=12)

Auto-SP (n=20)

p value

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VA)

3600

3600

5850

0.0085

Linfócitos totais

10,00 (258,2)

14,15 (679,6)

32,60 (1823)

0.0001

CD45RA+

25,15 (20,50)

32,65 (71,56)

16,55 (217,1)

0.0001

CD28+

48,90 (60,61)

53,85 (82,22)

31,10 (352,9)

0.0001

Linfócitos TCD3+

62,30 (362,2)

63,00 (650,8)

75,45 (1768)

0.0001

CD4+

25,60 (128,3)

31,00 (352,4)

14,15 (310,7)

0.0004

CD8+

34,90 (173,0)

23,15 (257,4)

57,60 (1274)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

36,80 (85,97)

23,05 (146,5)

62,15 (1124)

0.0001

CD45RA+

23,55 (11,76)

29,00 (50,89)

10,40 (109,7)

0.0001

CD28+

82,55 (69,80)

86,00 (91,16)

29,50 (249,0)

0.0008

Naive (N)

10,76 (7,23)

22,35 (26,11)

2,83 (25,86)

0.0441

Memória Central (TMC)

51,80 (50,49)

55,65 (66,15)

23,40 (249,1)

0.0004

Memória Efetora (TME)

5,13 (5,37)

4,19 (6,63)

57,65 (229,5)

0.0001

Efetora (E)

3,01 (2,67)

7,57 (7,72)

5,70 (60,72)

0.0103

ME+E

21,77 (9,61)

13,20 (23,40)

67,25 (255,5)

0.0003

(%) (*mm3)
3

Leucócitos (*mm )

Subpopulações TCD8HI

D+30= 30 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da
medula óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue
periférico após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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GRÁFICO 1.
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GRÁFICO 3A.

GRÁFICO 3B.
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GRÁFICO 5A.

GRÁFICO 5B.
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GRÁFICO 7A.

GRÁFICO 7B.
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GRÁFICO 9A.

GRÁFICO 9B.
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GRÁFICO 11A.

GRÁFICO 11B.
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GRÁFICO 13A.

GRÁFICO 13B.
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GRÁFICO 15A.

GRÁFICO 15B.
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GRÁFICO 17A.

GRÁFICO 17B.
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GRÁFICO 18A.
FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ EM
RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+30
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♦ Contagem das Células Hematopoéticas 90 Dias após o Transplante
Três meses após o transplante, foram analisadas as contagens das células/mm3
no sangue periférico dos receptores de transplante de medula óssea, utilizando os
mesmos marcadores de superfície descritos. As medianas dos valores percentuais e
absolutos obtidos neste período por grupo encontram-se na TABELA 11, FIGURA
30 (GRÁFICOS 1 a 21).
O total de células em números absolutos, de leucócitos, linfócitos T CD3+, T
CD4+ foi similar para os três grupos (p>0,05), mas ainda inferior aos valores de
normalidade ou de referência (GRÁFICOS 1, 3B e 4B). O total de células CD4+ foi
de 338,1 para o grupo Alo-SP, 235,4 no grupo Auto-SP e 279,7 células/mm3 no
grupo Alo-MO (p>0,05). Por outro lado, o total de células T CD8+ nos receptores do
grupo Auto-SP, apesar de apresentar uma discreta redução neste período, persistiu
elevado, superior aqueles dos demais grupos, enquanto para os pacientes dos grupos
Alo-MO e Alo-SP esta população se recuperou, atingindo valores dentro da faixa de
normalidade (respectivamente, de 931,3 de 598,2 e de 451,6 células/mm3, p=0,07)
(GRÁFICO 5B).
Quando as subpopulações foram analisadas, desta vez foram observadas
contagens mais próximas entre os grupos (p>0,05), entretanto o grupo Auto-SP
continuou apresentando contagens das subpopulações de memória efetora e efetora
muito maiores em relação aos outros 02 grupos (respectivamente p=0.0067 e
p=0.0578) (GRÁFICO 18B). A análise das subpopulações de células TCD8+ revelou
que o grupo Alo-MO apresentava ainda 4,5 vezes mais linfócitos T da subpopulação
naive que o grupo Auto-SP (respectivamente 55,04 vs 12,23 células/mm3)
(GRÁFICO 11B). Esta diferença analisada entre os dois grupos pelo teste t não
paramétrico de Mann Whitney foi estatisticamente significante (p=0,0454). Em
relação aos linfócitos da subpopulação memória central não houve diferença
estatística entre os três grupos (um total de 112,8 células/mm3 no grupo Alo-SP,
142,4 no Alo-MO e 148,8 no Auto-SP, p>0,05) (GRÁFICO 12B). A análise
quantitativa de linfócitos da subpopulação memória efetora demonstrou diferenças
significativas entre os grupos, mais evidentes em particular no grupo Auto-SP, porém
menos evidentes no grupo Alo-MO em relação ao grupo Alo-SP (respectivamente
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44,7 vezes, p<0,01 e 1,8 vezes mais, p>0,05) (GRÁFICO 13B). As contagens das
subpopulações de linfócitos efetores para ambas modalidades de transplante Auto-SP
e Alo-SP foram maiores que as encontradas para o grupo Alo-MO, mas não
atingiram diferença estatística (respectivamente 8,6 e 2,1 vezes maiores, p>0,05)
(GRÁFICO 14B). A distribuição das 04 subpopulações por modalidade de
transplante encontra-se nos GRAFICOS 15B a 17B. É importante mencionar ainda
que o total de células T CD8+ diferenciadas das subpopulações ME+E no grupo
Auto-SP teve uma ascensão significativa mantendo-se da mesma forma que no D+30
bem acima do total observado nos outros 02 grupos. (p=0.0119) (GRÁFICO 19B).
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TABELA 11 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (Protocolo do CD28)
Alo-MO (n=15)

Alo-SP (n=10)

Auto-SP (n=17)

p value

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VA)

4500

3900

4700

0.5643

Linfócitos totais

21,90 (991,8)

24,10 (932,2)

34,90 (1522)

0.0151

CD45RA+

31,00 (152,0)

36,45 (182,4)

33,60 (275,7)

0.0895

CD28+

45,00 (203,8)

39,70 (149,3)

24,00 (158,4)

0.7520

Linfócitos TCD3+

69,60 (1018)

69,25 (925,3)

70,60 (1232)

0.3895

CD4+

18,40 (279,7)

26,00 (338,1)

14,00 (235,4)

0.1197

CD8+

45,20 (598,2)

37,50 (451,6)

49,70 (931,3)

0.0695

Linfócitos TCD8HI

43,20 (386,9)

34,90 (292,8)

50,30 (877,1)

0.0197

CD45RA+

25,50 (115,3)

37,90 (148,4)

20,40 (159,0)

0.1947

CD28+

84,30 (183,8)

68,20 (171,5)

27,90 (159,0)

0.8940

Naive (N)

11,10 (55,04)

15,05 (46,76)

2,08 (12,23)

0.1907

Memória Central (TMC)

51,50 (142,4)

39,90 (112,8)

25,80 (148,8)

0.4619

Memória Efetora (TME)

6,29 (17,25)

10,22 (9,77)

49,80 (436,7)

0.0067

Efetora (E)

5,71 (12,74)

16,30 (27,35)

14,00 (109,0)

0.0578

ME+E

20,01 (43,64)

29,77 (49,52)

72,20 (490,8)

0.0119

(%) (*mm3)
3

Leucócitos (*mm )

Subpopulações TCD8HI

D+90= 90 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da
medula óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue
periférico após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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GRÁFICO 3A.

GRÁFICO 3B.
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GRÁFICO 5A.

GRÁFICO 5B.
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GRÁFICO 7A.

GRÁFICO 7B.
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GRÁFICO 9A.

GRÁFICO 9B.
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GRÁFICO 11A.
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GRÁFICO 13A.
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GRÁFICO 15A.

GRÁFICO 15B.
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GRÁFICO 17A.
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GRÁFICO 18A.
FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+ CD8+ EM
RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE NO D+90
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GRÁFICO 18B.
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GRÁFICO 19A.

GRÁFICO 19B.

PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES DE
LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME+EFETORA
EM
RECEPTORES
DE
DIFERENTES
MODALIDADES DE TMO NO D+90

TOTAL
DAS
SUBPOPULAÇÕES
DE
LINFÓCITOS T CD8+ (CD28) ME+EFETORA
EM
RECEPTORES
DE
DIFERENTES
MODALIDADES DE TMO NO D+90

p= .1272

75
p> .05

p> .05

50

25

p< .05

750

ME+E (VA)

% ME+E

p< .05

p=.0119

p> .05

500

250

0

0
ALO-SP

ALO-MO

AUTO-SP

ALO-SP

ALO-MO

AUTO-SP

FIGURA 30. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+
NO D+90 DO TRANSPLANTE

Ferrari,V. – Avaliação da Reconstituição Imunológica e da Resposta Anti Citomegalovírus
nos Receptores de Transplante de Medula Óssea

RESULTADOS - 135
♦ Expressão de Granzima B Intracelular
A presença da molécula citotóxica granzima B nas diversas subpopulações de
células T CD8+ identificadas nas amostras dos doadores e receptores das diferentes
modalidades de transplante também foi determinada por citometria de fluxo. A
presença de células TCD8+ contendo elevadas quantidades de perforina e granzima
B pode corresponder funcionalmente a subpopulação de linfócitos efetores. Portanto,
a avaliação da expressão desta molécula pode auxiliar na caracterização das
subpopulações de linfócitos T CD8+ de memória efetora e efetora.
Nossos resultados foram concordantes com aqueles obtidos pelo protocolo de
avaliação

da

coexpressão

dos

marcadores

de

moléculas

da

superfície

CD28+/CD45RA+. Foram observados números percentuais e absolutos elevados das
subpopulações de linfócitos T CD8+ de memória efetora e efetora com conteúdo alto
de granzima B nas amostras dos receptores de transplantes procedentes do sangue
periférico, tanto autólogo como alogênico (FIGURA 31) (TABELA 12).

RZ
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Alo (SP)

Controle Isotípico

Auto (SP)
35,4

Controle Isotípico

25,3

GB (H)

GB (H)

Alo (MO)

DC
Controle
Isotípico

2,6

GB (H)

FIGURA 31.

ANÁLISE FENOTÍPICA QUANTITATIVA DA EXPRESSÃO DE
GRANZIMA B NAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T CD3+
CD8HI TRANSFERIDOS NAS DIFERENTES MODALIDADES DE
TMO (D0)
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As contagens das células TCD3+CD8HI (Gate H) infundidas que coexpressam
granzima B foram significativamente maiores nos grupos Alo-SP e Auto-SP que no
grupo Alo-MO (78,5 vezes maior para o grupo Alo-SP, p<0,001 e 14,2 vezes maior
no grupo Auto-SP, p<0,01) (TABELA 12) (FIGURA 26: Gráfico 21B).
Trinta dias após o transplante, a diferença entre os grupos alogênicos foi menor
(somente 1,9 vezes maior no grupo Alo-SP, p>0,05) porém ainda mais pronunciada
quando comparado o grupo Auto-SP aos grupos Alo-MO (59,7 vezes maior,
p<0,001) e Alo-SP (31,8 vezes maior, p<0,05) (TABELA 12) (FIGURA 29: Gráfico
21B).
Três meses após o transplante esta diferença apresentou-se reduzida quando
comparado os dois grupos de transplante procedentes de sangue periférico com o
grupo alogênico de medula (2,1 vezes maior para o grupo Alo-SP, p>0,05 e 4,2
vezes maior no grupo Auto-SP, p<0,05) (TABELA 12) (FIGURA 30: Gráfico 21B).
Os números absolutos de células GB+ (Gate A) nos receptores de transplante
autólogo (Auto-SP) foram maiores que nos 13 indivíduos normais avaliados no D+30
(350 vs 31 células/mm3, p=0,05) e no D+90 após o transplante (239 vs 31
células/mm3, p=0,02). Para os valores percentuais destas subpopulações de células T
também foram notadas diferenças estatísticas entre os dois grupos nestes dois
períodos (D+30=68,1% vs 13,2% e no D+90=59,3% vs 13,2% sendo todas as
comparações significantes, p<0,05).
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TABELA 12 - DESCRIÇÃO DOS LINFÓCITOS TCD3+CD8+ QUE EXPRESSAM
GRANZIMA B NAS DIFERENTES MODALIDADES DE
TRANSPLANTE NO D0, D+30 E D+90
Gate A –VR (VA)

D0 (x106/kg)
3

D30 (céls/mm )
3

D90 (céls/mm )

Gate H –VR (VA)
6

Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

10,50 (0,277)a

21,60 (21,96)b

30,05 (4,174)c

0.0001

29,64 (13,86)

d

e

f

0.0002

49,98 (70,33)

g

i

0.0527

35,15 (29,85)
54,76 (116,2)

Alo-MO

h

68,10 (350,0)

59,25 (238,5)

Alo-SP
a

p value

Auto-SP
b

p value
c

0.0001

D0 (x10 /kg)

4,580 (0,114)

D30 (céls/mm3)

15,58 (5,599)d

19,49 (10,50)e

56,03 (334,0)f

0.0002

D90 (céls/mm3)

35,20 (44,2)g

47,77 (93,7)h

47,59 (183,8)i

0.0233

9,660 (8,950)

10,72 (1,622)

a) n=17, b) n=09, c) n=18; d) n=12, e) n=08, f) n=16; g) n=08, h) n=07, i) n=13

Períodos do transplante (TMO):
D0 = Dia zero ou dia da coleta e/ou infusão;
VA= valores absolutos apresentados x106/kg do receptor
VR= valores relativos (%)
D+30 e D+90 = 30 e 90 dias pós-TMO;
VA= valores absolutos calculados por milímetro cúbico no hemograma
VR= valores relativos (%)

Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas
diretamente da medula óssea.
Alo-SP=

Transplante

alogênico

procedente

da

coleta

de

células

hematopoéticas do sangue periférico após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas
do sangue periférico após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP):
ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados significantes
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GRÁFICO 20A.

GRÁFICO 20B.
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GRÁFICO 20A.

GRÁFICO 20B.
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FIGURA 29. DESCRIÇÃO DAS SUBPOPULAÇÕES DE LINFÓCITOS TCD3+CD8+
NO D+30 DO TRANSPLANTE
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GRÁFICO 20A.

GRÁFICO 20B.
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♦ Correlação Entre o Número de Células T que Expressam Granzima B e
as Subpopulações Memória Efetora e Efetora de Linfócitos T CD8+
Receptores de células hematopoéticas procedentes do sangue periférico, tanto
do grupo alogênico como do grupo autólogo foram proporcionalmente enriquecidos
por fenótipos que caracterizaram as subpopulações de linfócitos T CD8+ de memória
efetora e efetora, comparados aos transferidos para receptores do grupo alogênico
procedente da medula óssea (p<0,0001). Com o objetivo de se determinar a
existência de correlação entre o número de células T infundidas que coexpressavam
granzima B e marcadores de moléculas da superfície característicos das
subpopulações de memória efetora e efetora (protocolo CD28), foi realizado o teste
estatístico de correlação de dados (em valores absolutos) não paramétricos de
Spearman, no período considerado das análises (D0, D+30 e D+90 pós-transplante)
para as três modalidades de transplante. Observou-se uma correlação positiva e
significante nas amostras dos 66 pacientes avaliados no D0 (r=0,7793, p<0.0001,
n=44) (FIGURA 32a). Esta correlação foi também observada no D+30 (r=0,7076,
p<0.0001, n=36) (FIGURA 32b). No D+90 a correlação encontrada foi pouco intensa
(r= 0,5304, p= 0,0037, n=28).
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♦ Determinação das Subpopulações de Linfócitos T CD8+ Utilizando
Outros Marcadores de Superfície e Correlação com o CD28
As subpopulações também foram avaliadas pelos outros protocolos de
marcadores de superfície propostos, além do CD28 (CD62L e CD11b) uma vez que
tem sido demonstrado que a utilização de múltiplos marcadores em combinação pode
levar a achados clinicamente relevantes que podem estar sendo perdidos através de
uma única análise. Esta forma de análise combinada garante suficiente flexibilidade e
poder para adquirir aspectos necessários e importantes na determinação das respostas
imunológicas, e também proporciona informações adicionais que no futuro podem
ser avaliadas e correlacionadas com a eficácia da análise realizada (Roederer et al.,
2004). Os resultados percentuais e em números absolutos obtidos pelos diferentes
protocolos aplicados no período considerado de avaliação (D0, D+30, D+90)
encontram-se nas TABELAS 13 a 18.
Com o objetivo de se determinar a existência de correlação entre os marcadores
de moléculas da superfície celular avaliados (CD28, CD62L e CD11b), foi realizado
o teste estatístico de correlação de dados não paramétricos de Spearman, no período
considerado (D0, D+30 e D+90 pós-transplante) para as três modalidades de
transplante. Foram encontradas correlações positivas e estatisticamente significantes
em todo o período de avaliação principalmente entre os marcadores CD28 e CD62L.
No D+90 a correlação observada foi pouco intensa e não significativa entre os
marcadores CD28 e CD11b. Todas as correlações encontradas indicaram que todos
os protocolos elaborados foram precisos, porém não exatos e puderam contribuir de
modo muito parecido na caracterização das diferentes subpopulações de linfócitos
TCD8+ transferidos no momento da infusão e presentes nas amostras dos receptores
de TMO no D+30 e D+90. (TABELAS 19 a 21).

Ferrari,V. – Avaliação da Reconstituição Imunológica e da Resposta Anti Citomegalovírus
nos Receptores de Transplante de Medula Óssea

RESULTADOS - 143

TABELA 13 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO
MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES
MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (CD62L)
Alo-MO (n=28)

Alo-SP (n=15)

Auto-SP (n=22)

p value

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VA*)

166

1075

375

0.0001

Linfócitos totais

9,91 (15,21)

31,80 (295,7)

23,75 (86,79)

0.0001

CD45RA+

47,70 (1,632)

26,30 (18,99)

19,95 (3,678)

0.0001

CD62L+

44,05 (19,05)

25,80 (17,82)

22,95 (4,439)

0.0001

Linfócitos TCD3+

53,70 (30,0)

64,50 (330,0)

43,30 (95,0)

0.0001

CD4+

25,70 (10,0)

35,90 (175,0)

21,25 (40,0)

0.0001

CD8+

20,50 (10,0)

20,80 (110,0)

19,00 (35,0)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

21,40 (3,144)

20,40 (60,80)

18,60 (11,78)

0.0001

CD45RA+

48,50 (1,503)

55,25 (33,75)

23,50 (4,813)

0.0001

CD62L+

86,15 (2,204)

89,40 (47,34)

91,20 (9,88)

0.0001

Naive (N)

39,05 (1,327)

31,00 (18,23)

19,10 (1,812)

0.0001

Memória Central (TMC)

23,75 (0,522)

39,10 (17,95)

68,45 (6,707)

0.0001

Memória Efetora (TME)

11,20 (0,265)

11,40 (6,932)

6,29 (0,445)

0.0018

Efetora (E)

6,41 (0,212)

2,09 (0,983)

1,12 (0,136)

0.0326

ME+E

26,01 (0,597)

18,40 (8,888)

8,89 (0,730)

0.0032

(%) (*x106/kg)
Leucócitos (* x106/kg)

Subpopulações TCD8HI

D0= Dia zero do transplante (Protocolo: CD62L); *total de leucócitos x106/kg do receptor
Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da
medula óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)

Ferrari,V. – Avaliação da Reconstituição Imunológica e da Resposta Anti Citomegalovírus
nos Receptores de Transplante de Medula Óssea

RESULTADOS - 144

TABELA 14 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO
MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES
MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (CD11b)
Alo-MO (n=28)

Alo-SP (n=15)

Auto-SP (n=22)

p value

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VA*)

166

1075

375

0.0001

Linfócitos totais

9,71 (16,11)

30,40 (288,3)

23,30 (86,0)

0.0001

CD45RA+

47,70 (1,784)

25,80 (21,61)

18,40 (3,592)

0.0001

CD11b+

14,70 (0,544)

18,35 (12,63)

26,20 (4,523)

0.0001

Linfócitos TCD3+

53,70 (30,0)

64,50 (330,0)

43,30 (95,0)

0.0001

CD4+

25,70 (10,0)

35,90 (175,0)

21,25 (40,0)

0.0001

CD8+

20,50 (10,0)

20,80 (110,0)

19,00 (35,0)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

21,10 (3,171)

20,35 (58,49)

19,00 (11,86)

0.0001

CD45RA+

52,10 (1,518)

58,10 (37,34)

22,20 (4,435)

0.0001

CD11b+

14,40 (0,488)

29,90 (18,18)

30,35 (3,355)

0.0001

Naive (N)

42,15 (1,214)

14,40 (10,68)

7,25 (1,141)

0.0114

Memória Central (TMC)

40,55 (1,014)

25,40 (11,65)

42,60 (5,489)

0.0001

Memória Efetora (TME)

5,15 (0,102)

11,90 (6,430)

14,20 (1,725)

0.0001

Efetora (E)

7,21 (0,237)

17,60 (8,677)

10,77 (1,149)

0.0001

ME+E

5,15 (0,442)

32,90 (17,20)

26,46 (3,362)

0.0001

(%) (*x106/kg)
Leucócitos (* x106/kg)

Subpopulações TCD8HI

D0= Dia zero do transplante (Protocolo: CD11b); *total de leucócitos x106/kg do receptor
Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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TABELA 15– DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD62L)
Alo-MO (n=22)

Alo-SP (n=11)

Auto-SP (n=20)

p value

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VA)

3600

3600

5850

0.0085

Linfócitos totais

9,73 (248,5)

14,40 (696,5)

31,55 (1775)

0.0001

CD45RA+

28,95 (26,70)

30,50 (56,94)

17,35 (233,8)

0.0001

CD62L+

48,35 (54,18)

60,90 (99,36)

23,30 (203,4)

0.0007

Linfócitos TCD3+

62,30 (362,2)

63,00 (650,8)

75,45 (1768)

0.0001

CD4+

25,60 (128,3)

31,00 (352,4)

14,15 (310,7)

0.0004

CD8+

34,90 (173,0)

23,15 (257,4)

57,60 (1274)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

36,85 (84,40)

29,48 (196,6)

62,25 (1111)

0.0001

CD45RA+

28,70 (13,90)

28,20 (52,87)

10,00 (111,4)

0.0001

CD62l+

55,00 (22,17)

89,20 (158,2)

13,50 (98,75)

0.0055

Naive (N)

18,10 (8,51)

28,40 (52,08)

2,77 (19,87)

0.0029

Memória Central (TMC)

27,65 (20,09)

53,60 (74,95)

14,30 (111,7)

0.0006

Memória Efetora (TME)

44,45 (17,23)

6,05 (8,534)

64,65 (340,8)

0.0007

Efetora (E)

7,415 (4,445)

3,510 (5,882)

4,250 (67,05)

0.0049

ME+E

53,14 (21,68)

9,180 (13,22)

80,22 (367,4)

0.0010

(%) (*mm3)
Leucócitos (*mm3)

Subpopulações TCD8HI

D+30= 30 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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TABELA 16– DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD11b)
Alo-MO (n=22)

Alo-SP (n=11)

Auto-SP (n=20)

p value

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VA)

3600

3600

5850

0.0085

Linfócitos totais

9,80 (255,8)

13,90 (657,5)

31,25 (1782)

0.0001

CD45RA+

27,80 (31,70)

33,50 (75,92)

15,95 (215,4)

0.0001

CD11b+

34,90 (35,86)

44,50 (81,88)

68,30 (626,5)

0.0001

Linfócitos TCD3+

62,30 (362,2)

63,00 (650,8)

75,45 (1768)

0.0001

CD4+

25,60 (128,3)

31,00 (352,4)

14,15 (310,7)

0.0004

CD8+

34,90 (173,0)

23,15 (257,4)

57,60 (1274)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

38,50 (94,52)

24,40 (150,5)

61,80 (1094)

0.0001

CD45RA+

22,95 (16,03)

28,15 (35,83)

8,08 (95,26)

0.0032

CD11b+

26,25 (22,37)

36,90 (25,76)

58,50 (276,3)

0.0001

Naive (N)

12,75 (6,974)

22,40 (34,75)

2,17 (17,52)

0.0637

Memória Central (TMC)

67,15 (38,35)

48,20 (51,64)

18,00 (139,4)

0.0251

Memória Efetora (TME)

2,50 (2,106)

21,20 (22,50)

63,20 (467,3)

0.0001

Efetora (E)

2,765 (2,467)

12,70 (11,69)

5,295 (59,80)

0.0001

ME+E

6,420 (7,050)

30,86 (27,34)

74,42 (600,8)

0.0001

(%) (*mm3)
Leucócitos (*mm3)

Subpopulações TCD8HI

D+30= 30 dias após o transplante;*total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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TABELA 17 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO(CD62L)
Alo-MO (n=15)

Alo-SP (n=10)

Auto-SP (n=17)

p value

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VA)

4500

3900

4700

0.5643

Linfócitos totais

21,20 (957,0)

24,20 (915,3)

33,50 (1555)

0.0142

CD45RA+

32,00 (145,3)

36,55 (170,4)

35,50 (273,7)

0.0991

CD62L+

49,80 (159,8)

51,80 (151,2)

21,20 (149,0)

0.9467

Linfócitos TCD3+

69,60 (1018)

69,25 (925,3)

70,60 (1232)

0.3895

CD4+

18,40 (279,7)

26,00 (338,1)

14,00 (235,4)

0.1197

CD8+

45,20 (598,2)

37,50 (451,6)

49,70 (931,3)

0.0695

Linfócitos TCD8HI

45,30 (433,5)

34,35 (286,4)

48,50 (872,4)

0.0229

CD45RA+

20,40 (125,1)

35,30 (132,5)

20,10 (126,9)

0.3826

CD62L+

45,90 (153,0)

77,40 (169,8)

16,80 (119,2)

0.9946

Naive (N)

7,930 (33,47)

20,80 (50,45)

4,550 (30,57)

0.6934

Memória Central (TMC)

47,40 (128,0)

43,60 (113,9)

13,70 (119,6)

0.8743

Memória Efetora (TME)

34,50 (49,12)

10,65 (12,72)

61,60 (461,6)

0.0099

Efetora (E)

6,390 (20,50)

11,30 (19,18)

13,90 (89,55)

0.1865

ME+E

42,21 (57,88)

26,38 (45,08)

80,90 (543,4)

0.0271

(%) (*mm3)
Leucócitos (*mm3)

Subpopulações TCD8HI

D+90= 90 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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TABELA 18 – DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO(CD11b)
Alo-MO (n=15)

Alo-SP (n=10)

Auto-SP (n=17)

p value

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VR) (VA*)

(VA)

4500

3900

4700

0.5643

Linfócitos totais

22,70 (948,3)

23,30 (935,0)

33,30 (1493)

0.0181

CD45RA+

31,20 (159,1)

37,80 (185,1)

35,40 (294,8)

0.0805

CD11b+

38,70 (138,3)

38,80 (168,9)

67,80 (463,7)

0.0036

Linfócitos TCD3+

69,60 (1018)

69,25 (925,3)

70,60 (1232)

0.3895

CD4+

18,40 (279,7)

26,00 (338,1)

14,00 (235,4)

0.1197

CD8+

45,20 (598,2)

37,50 (451,6)

49,70 (931,3)

0.0695

Linfócitos TCD8HI

48,10 (434,8)

36,25 (289,9)

49,70 (854,1)

0.0213

CD45RA+

21,90 (106,4)

34,90 (166,0)

20,50 (140,0)

0.2158

CD11b+

20,20 (71,74)

19,70 (53,54)

92,10 (566,6)

0.0048

Naive (N)

10,50 (33,36)

16,90 (46,71)

1,220 (11,10)

0.2069

Memória Central (TMC)

45,80 (165,3)

51,45 (125,7)

4,520 (42,20)

0.7992

Memória Efetora (TME)

20,50 (63,36)

11,85 (30,32)

68,20 (455,9)

0.0036

Efetora (E)

6,050 (21,74)

9,895 (18,83)

17,60 (90,77)

0.0343

ME+E

22,41 (83,80)

19,13 (53,47)

93,30 (566,6)

0.0077

(%) (*mm3)
Leucócitos (*mm3)

Subpopulações TCD8HI

D+90= 90 dias após o transplante; *total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: medianas. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 em alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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TABELA 19. CORRELAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS MARCADORES DE
MOLÉCULAS DA SUPERFÍCIE CELULAR NA IDENTIFICAÇÃO
DAS SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS NO D0
CD62L

CD11B

CD28
r

pvalue

r

pvalue

Linfócitos (*A)

0,9851

0.0001

0,9783

0.0001

CD45RA+

0,9757

0.0001

0,9729

0.0001

CD62L+

0,9392

0.0001

-

-

CD11b+

-

-

0,8337

0.0001

LTCD8HI (*H)

0,9808

0.0001

0,9807

0.0001

CD45RA+

0,9716

0.0001

0,9666

0.0001

CD62L+

0,9288

0.0001

-

-

CD11b+

-

-

0,7924

0.0001

Naive (N)

0,8489

0.0001

0,6986

0.0001

MC (TMC)

0,8395

0.0001

0,8324

0.0001

ME (TME)

0,6597

0.0001

0,7103

0.0001

Efetora (E)

0,7177

0.0001

0,5259

0.0001

ME+E

0,6113

0.0001

0,7417

0.0001

Subpopulações

* A: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate A
H: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate H
Estatística: Correlação não paramétrica de Spearman
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TABELA 20.

CORRELAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS MARCADORES DE
MOLÉCULAS DA SUPERFÍCIE CELULAR NA IDENTIFICAÇÃO
DAS SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS NO D+30
CD62L

CD11B

CD28
r

pvalue

r

pvalue

Linfócitos (*A)

0,9931

0.0001

0,9951

0.0001

CD45RA+

0,9702

0.0001

0,9851

0.0001

CD62L+

0,9157

0.0001

-

-

CD11b+

-

-

0,7600

0.0001

LTCD8HI (*H)

0,9908

0.0001

0,9957

0.0001

CD45RA+

0,9789

0.0001

0,9766

0.0001

CD62L+

0,7958

0.0001

-

-

CD11b+

-

-

0,4661

0,0036

Naive (N)

0,7878

0.0001

0,6737

0.0001

MC (TMC)

0,7796

0.0001

0,6433

0.0001

ME (TME)

0,7486

0.0001

0,6576

0.0001

Efetora (E)

0,7591

0.0001

0,6463

0.0001

ME+E

0,7221

0.0001

0,6219

0.0001

Subpopulações

* A: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate A
H: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate H
Estatística: Correlação não paramétrica de Spearman
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TABELA 21. CORRELAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS MARCADORES DE
MOLÉCULAS DA SUPERFÍCIE CELULAR NA IDENTIFICAÇÃO
DAS SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS NO D+90
CD62L

CD11B

CD28
r

pvalue

r

pvalue

Linfócitos (*A)

0,9892

0.0001

0,9857

0.0001

CD45RA+

0,9621

0.0001

0,9391

0.0001

CD62L+

0,7509

0.0001

-

-

CD11b+

-

-

0,2169

0.1676

LTCD8HI (*H)

0,9812

0.0001

0,9720

0.0001

CD45RA+

0,9504

0.0001

0,9538

0.0001

CD62L+

0,7404

0.0001

-

-

CD11b+

-

-

-0,2083

0.1855

Naive (N)

0,6958

0.0001

0,6239

0.0001

MC (TMC)

0,7626

0.0001

0,4997

0.0008

ME (TME)

0,8582

0.0001

0,7540

0.0001

Efetora (E)

0,8175

0.0001

0,7982

0.0001

ME+E

0,8537

0.0001

0,7791

0.0001

Subpopulações

* A: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate A
H: Área selecionada de aquisição das células correspondente ao Gate H
Estatística: Correlação não paramétrica de Spearman
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♦ Cinética da Reconstituição Imunológica Após o TMO
I.Comparação entre os Grupos
Para se ter uma idéia evolutiva da dinâmica da reconstituição imunológica dos
pacientes transplantados de medula óssea, as subpopulações de linfócitos TCD8+
caracterizadas foram analisadas por grupo no decorrer do período pós-transplante
(D0, D+30 e D+90) e representadas nos GRÁFICOS 22 a 26.
Comparando os resultados percentuais obtidos no momento da infusão (D0),
com aqueles do pós-transplante imediato (D+30) e do pós-transplante mais tardio
(D+90) observou-se que no grupo Alo-SP a subpopulação de linfócitos naive
apresentou uma queda percentual (33,75% no D0, 22,35% no D+30 e 15,05% no
D+90, p=0,0583). A subpopulação de linfócitos memória central não apresentou
variações estatisticamente significantes no período (40,15% no D0, 55,65% no D+30
e 39,90% no D+90, p=0,5465). As subpopulações de linfócitos memória efetora e
efetora apresentaram uma ascensão percentual

não estatisticamente significante

(respectivamente 8,925% no D0, 4,195% no D+30 e 10,22% no D+90, p=0,8794 e
6,290% no D0, 7,565% no D+30 e 16,30% no D+90, p=0,6129) (GRÁFICO 22).
Analisando em conjunto estas duas subpopulações (ME+E) foi observado que não
existiram variações estatisticamente significantes (21,44% no D0, 13,20% no D+30 e
29,77% no D+90, p=0,9044) (GRÁFICO 25). A pesquisa da expressão da molécula
citotóxica intracelular tanto no total de linfócitos selecionados para análise no Gate A
como na subpopulação com expressão da molécula de superfície CD8+ em alta
intensidade de fluorescência (CD8HI , Gate H) evidenciou uma ascensão percentual
estatisticamente significante (respectivamente no Gate A: 21,60% no D0, 35,15% no
D+30 e 54,76% no D+90, p=0,0007 e no Gate H: 9,660% no D0, 19,49% no D+30 e
47,77% no D+90, p=0,0003) (GRÁFICO 26).
Para o grupo Alo-MO, a comparação dos resultados obtidos no período
mostrou que a subpopulação de linfócitos naive apresentou uma queda percentual
estatisticamente significante (52,65% no D0, 10,76% no D+30 e 11,10% no D+90,
p<0,0001). A subpopulação de linfócitos memória central, de forma similar a do
grupo Alo-SP também não apresentou variações estatisticamente significantes no
decorrer do período (42,10% no D0, 51,80% no D+30 e 51,50% no D+90,
p=0,1029). Já diferentemente do que foi observado no grupo Alo-SP, as
Ferrari,V. – Avaliação da Reconstituição Imunológica e da Resposta Anti Citomegalovírus
nos Receptores de Transplante de Medula Óssea

RESULTADOS - 153

subpopulações de linfócitos memória efetora e efetora apresentaram uma ascensão
percentual significante (respectivamente 1,110% no D0, 5,135% no D+30 e 6,290%
no D+90, p=0,0001 e 0,8350% no D0, 3,010% no D+30 e 5,710% no D+90,
p=0,0354) (GRÁFICO 23). Da mesma forma, analisando em conjunto as duas
subpopulações (ME+E) foi observado uma ascensão percentual estatisticamente
significante (3,405% no D0, 21,77% no D+30 e 20,01% no D+90, p=0,0017)
(GRÁFICO 25). A análise da expressão da molécula citotóxica intracelular tanto no
total de linfócitos do Gate A como na subpopulação de linfócitos TCD8HI no Gate H
evidenciou uma ascensão percentual estatisticamente significante da mesma forma
que no grupo Alo-SP, acompanhando a elevação percentual das subpopulações ME e
efetora neste grupo (respectivamente no Gate A: 10,50% no D0, 29,64% no D+30 e
49,98% no D+90, p<0,0001 e no Gate H: 4,580% no D0, 15,58% no D+30 e 35,20%
no D+90, p<0,0001) (GRÁFICO 26).
Já para o grupo Auto-SP observou-se pela análise que a subpopulação de
linfócitos naive de modo similar a do grupo Alo-MO apresentou uma queda
percentual estatisticamente significante (15,70% no D0, 2,825% no D+30 e 2,080%
no D+90, p=0,0006). A subpopulação de linfócitos memória central, diferentemente
do que foi observado nos grupos anteriores (Alo-SP e Alo-MO) apresentou uma
queda percentual estatisticamente significante no período (67,75% no D0, 23,40% no
D+30 e 25,80% no D+90, p=0,0323). Enquanto para a subpopulação de linfócitos de
memória efetora foi observado uma ascensão percentual significante (7,700% no D0,
57,65% no D+30 e 49,80% no D+90, p=0,0243), para a subpopulação de linfócitos
efetores não houve diferença estatística (6,160% no D0, 5,700% no D+30 e 14,00%
no D+90, p=0,0735) (GRÁFICO 24). As duas subpopulações (ME+E) analisadas em
conjunto tiveram um acréscimo percentual estatisticamente significante no período
(12,08% no D0, 67,257% no D+30 e 72,70% no D+90, p=0,0277) (GRÁFICO 25).
A análise da expressão da molécula citotóxica intracelular em linfócitos selecionados
na área de aquisição correspondente ao Gate A e ao Gate H evidenciou uma ascensão
percentual estatisticamente significante da mesma forma que a observada nos grupos
anteriores (Alo-SP e Alo-MO) (respectivamente no Gate A: 30,05% no D0, 68,10%
no D+30 e 59,25% no D+90, p<0,0001 e no Gate H: 10,72% no D0, 56,03% no
D+30 e 47,59% no D+90, p<0,0001) (GRÁFICO 26).
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Resumidamente a distribuição percentual das quatro subpopulações de
linfócitos TCD8+ (naive, memória central, memória efetora e efetora) observada no
período considerado para análise das amostras dos pacientes receptores das
diferentes modalidades de transplante de medula óssea encontra-se no GRÁFICO 27.
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GRÁFICO 23 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT
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GRÁFICO 24 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT
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GRÁFICO 25. FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES ME+E DE
LINFÓCITOS TCD3+CD8+ NOS RECEPTORES DE DIFERENTES
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GRÁFICO 26 -
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GRÁFICO 27 - FREQUÊNCIA RELATIVA DAS SUBPOPULAÇÕES DE LT
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♦ Cinética da Reconstituição Imunológica Após o TMO:
II. Comportamento Geral
No âmbito geral, independente da consideração dos resultados percentuais
obtidos e analisados separadamente por grupo, observou-se que no período póstransplante a reconstituição imunológica caracteriza-se por uma queda percentual
consecutiva

estatisticamente significante na subpopulação de linfócitos naive

(40,0% no D0, 9,745% no D+30 e 7,040% no D+90, p<0,0001) (GRÁFICO 28a) e
uma ascensão percentual nas subpopulações memória efetora e efetora também
significante (respectivamente, 4,105% no D0, 6,905% no D+30 e 30,50% no D+90,
p=0,0005 e 3,790% no D0, 6,305% no D+30 e 13,40% no D+90, p=0,0177).
(GRÁFICO 28d e 28b) Não houve diferença estatisticamente significante na análise
da subpopulação de linfócitos de memória central (43,80% no D0, 51,80% no D+30
e 33,00% no D+90, p=0,2656) (GRÁFICO 28c).
Na análise conjunta das subpopulações memória efetora e efetora (ME+E) foi
observado da mesma forma que na avaliação isolada destas subpopulações uma
ascensão percentual estatisticamente significante durante o período pós-transplante
(8,595% no D0, 22,03% no D+30 e 55,85% no D+90, p=0,0006) (GRÁFICO 29).
A análise da expressão da molécula citotóxica intracelular no total de linfócitos
selecionados tanto pelo Gate A como pelo Gate H evidenciou uma ascensão
percentual estatisticamente significante (respectivamente no Gate A: 20,65% no D0,
37,64% no D+30 e 55,63% no D+90, p<0,0001 e no Gate H: 8,615% no D0, 28,91%
no D+30 e 45,08% no D+90, p<0,0001) (GRÁFICO 30).
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GRÁFICO 28 –
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GRÁFICO 29 – PERCENTUAL DAS SUBPOPULAÇÕES ME+E DE LINFÓCITOS
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4.2. REATIVAÇÃO DO CITOMEGALOVÍRUS
Durante os primeiros 90 dias pós-transplante, a infecção pelo citomegalovírus
diagnosticada pela antigenemia foi detectada em 2 dos 22 receptores do grupo AutoSP (9,1%), em 15 dos 28 receptores do grupo Alo-MO (53,6%) e em 7 dos 16
receptores do grupo Alo-SP (43,8%). As diferenças dos valores percentuais entre o
grupo Auto-SP e as outras duas modalidades de transplante foram estatisticamente
significantes (p<0,05). A data de diagnóstico de infecção ativa pela antigenemia
variou no grupo autólogo entre 15 e 16 dias, sendo a mediana de ocorrência de 15,5
dias após o transplante, no grupo Alo-SP variou entre 28 e 62 dias sendo a mediana
de 35 dias, e no grupo Alo-MO variou de 27 a 71 dias sendo a mediana de 41 dias.
Estes resultados estão de acordo com as análises fenotípicas, que indicam que a
modalidade de transplante que por volta dos 30 dias está proporcionalmente
enriquecida pelos fenótipos linfocitários que caracterizam as subpopulações de
memória efetora e efetora, também apresenta menos freqüentemente reativação do
citomegalovírus durante os primeiros 90 dias pós-transplante.
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♦ Produção de Interferon-gama (IFN-γ) em Resposta ao Citomegalovirus
A marcação dos fenótipos de superfície das células pode determinar a
freqüência das subpopulações de células T CD8+, mas não proporciona informação
sobre as funções destas células (Khan et al., 2002b). Uma destas funções é a
produção de IFN-γ, que pode ser determinada utilizando a metodologia dos ensaios
imunoenzimáticos (ELISA). Por outro lado, as análises por estas metodologias que
determinam apenas a secreção de citocinas (ELISA, ELISpot) têm sido
extremamente úteis na avaliação da imunogenicidade, embora sejam essencialmente
equivalentes aos ensaios limitados de imunofenotipagem que utilizam apenas uma
cor, um marcador (Roederer et al., 2004) e portanto na avaliação do sistema
imunológico devem ser realizadas em conjunto, de forma complementar.
Os genes que codificam tanto IFN-γ como as moléculas citotóxicas perforina e
granzima B, não são expressos nas células TCD8+ naive, mas são constitutivamente
expressos nas células TCD8+ efetoras e de memória (Bachmann et al., 1999; VeigaFernandes et al., 2000; Kaech et al.,2002).
Nós conduzimos os ensaios imunoenzimáticos (ELISA) usando células
mononucleadas obtidas do sangue periférico de receptores de TMO incubadas com o
mitógeno pokeweed (PWM), antígenos do citomegalovírus e de Candida sp (CMA).
A produção precoce de IFN-γ no pós-transplante imediato (D+30) foi detectada em
sobrenadantes de culturas de células estimuladas pelo antígeno do CMV de 11 dos 16
receptores do grupo Auto-SP (69%) (FIGURA 33a), em comparação a apenas 2 de
10 pacientes do grupo Alo-SP (20%) e somente 3 de 14 receptores do grupo Alo-MO
(21%). Esta diferença nos valores percentuais encontrados entre o grupo Auto-SP e
as outras duas modalidades de transplante foi estatisticamente significante (p<0,05).
Os níveis secretados pelas células dos receptores do grupo Auto-SP foram notáveis e
comparáveis àqueles do grupo controle (respectivamente, 878 vs 1203 pg/mL,
p>0,05). IFN-γ foi detectado nos sobrenadantes de cultura de células estimuladas
pelo antígeno de CMA de apenas 3 dos 16 pacientes do grupo Auto-SP (19%), 2 dos
10 receptores avaliados do grupo Alo-SP (20%) e 01 dos 14 pacientes do grupo AloMO (7%) (FIGURA 34a) (p>0,05). Os níveis de IFN-γ secretados por qualquer um
dos receptores dos três diferentes grupos foram inferiores aqueles observados no
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grupo controle (32 vs 1132 pg/mL, p<0,01). IFN-γ foi detectado em sobrenadantes
de cultura de células estimuladas pelo mitógeno PWM de todos os pacientes e neste
caso não houve diferenças estatisticamente significantes nem entre as modalidades
de transplante, nem destas em relação ao grupo controle (2188 pg/mL no grupo
Auto-SP, 2432 pg/mL no grupo Alo-SP, 2122 pg/mL no grupo Alo-MO, 2208 pg/mL
no grupo controle, p>0,05) (FIGURA 35a). No período pós-transplante mais tardio
(D+90), a produção de IFN-γ induzida pelo antígeno do CMV foi observada em 9
dos 13 receptores do grupo Auto-SP (69%), em 4 dos 7 do grupo Alo-SP (57%) e em
4 dos 10 do grupo Alo-MO (40%) (p>0,05) (FIGURA 33b). Neste período, não
houve diferença estatisticamente significante entre as três modalidades de transplante
no que se refere as medianas dos níveis produzidos, as quais foram muito reduzidas
(respectivamente, 255 vs 56 vs 32 pg/mL, p>0,05). Os níveis secretados de IFN-γ por
qualquer um dos grupos de pacientes receptores de transplante foram também
inferiores aqueles observados para o grupo controle (1203 pg/mL, com p<0,01 para o
grupo Auto-SP e p<0,01 para os grupos alogênicos). A produção de IFN-γ induzida
pelo antígeno de Candida sp foi observada em 7 dos 13 pacientes do grupo Auto-SP
(53,9%), em 2 dos 7 pacientes do grupo Alo-SP (28,6%), e em 4 dos 10 receptores
do grupo Alo-MO (40%) (p>0,05) (FIGURA 34b). Além disso, os níveis de IFN-γ
secretados pelos receptores das três modalidades de transplante, foram inferiores
aqueles observados no grupo controle (respectivamente, 93 pg/mL vs 32 pg/mL vs
32 pg/mL vs 1132 pg/mL, p=0,037). Já a produção de IFN-γ induzida pelo mitógeno
PWM foi similar para os três grupos e também em relação ao grupo controle (2353
pg/mL no grupo Auto-SP, 2361 pg/mL no grupo Alo-SP e 2353 pg/mL no grupo
Alo-MO, 2208 pg/mL no grupo controle, p>0,05) (FIGURA 35b).
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FIGURA 33. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE IFN-γ PARA O ANTÍGENO
CMV NOS SOBRENADANTES DE CULTURA DE CÉLULAS
MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO DOS PACIENTES
RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE
NO D+30 (a) E D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE.
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FIGURA 34. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE IFN-γ PARA O ANTÍGENO
CMA NOS SOBRENADANTES DE CULTURA DE CÉLULAS
MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO DOS PACIENTES
RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE
NO D+30 (a) E D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE.
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FIGURA 35. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE IFN-γ EM RESPOSTA AO PWM
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♦ Resposta Linfoproliferativa ao Citomegalovírus
No D+30 foi observado que 8 dos 16 pacientes avaliados do grupo Auto-SP
(50%) apresentaram respostas proliferativas linfocitárias positivas para o antígeno do
citomegalovírus em comparação a apenas 2 dos 10 receptores do grupo Alo-SP
(20%, p>0,05) e 01 dos 14 pacientes do grupo Alo-MO (7,1%, p<0,05) (FIGURA
36a). As medianas dos índices de estimulação (IE) foram similares nos três grupos
(1,7 no grupo Alo-SP, 3,2 no grupo Auto-SP e 1,2 no grupo Alo-MO, p>0,05). Não
houve diferença significativa entre as medianas dos IE para o antígeno CMA dos três
grupos analisados (IE de 6,3 para o grupo Alo-SP, 4,7 para o grupo Auto-SP e 3,1
para o grupo Alo-MO, p>0,05) (FIGURA 37a). As respostas para o mitógeno PWM
foram maiores porém não estatisticamente significantes no grupo Alo-SP em
comparação as observadas para os grupos Auto-SP e Alo-MO (respectivamente os IE
de 55,2 vs 27,1 vs 21,9, p>0,05) (FIGURA 38a). A avaliação no D+90 revelou uma
resposta induzida pelo antígeno do CMV positiva em 9 dos 13 receptores do grupo
Auto-SP (69,2%), em 2 dos 7 pacientes analisados do grupo Alo-SP (28,6%) e em 3
dos 8 receptores do grupo Alo-MO (37,5%) (p>0,05). Embora os índices de
estimulação foram maiores no grupo Auto-SP em relação aos observados nas outras
duas modalidades de transplante (respectivamente, 8,3 vs 2,5 vs 1,6), esta diferença
não foi estatisticamente significante, provavelmente devido ao pequeno número de
pacientes avaliados (FIGURA 36b). As medianas dos IE para as respostas
proliferativas ao antígeno CMA foram maiores nos grupos Alo-SP e Auto-SP em
comparação as observadas no grupo Alo-MO (respectivamente, 28,7 vs 17,4 vs 4,6,
p=0,054) (FIGURA 37b). Ainda, os IE referentes as respostas ao PWM foram
maiores no grupo Auto-SP e Alo-SP em relação aos observados para o grupo AloMO (respectivamente 50 vs 43,8 vs 16,4) no final do período de acompanhamento.
Entretanto, esta diferença também não foi estatisticamente significante (p>0,05)
(FIGURA 38b).
A correlação entre as respostas proliferativas induzidas pelo antígeno do CMV
e a produção de IFN-γ não foi encontrada nos três grupos de pacientes nem no D+30
nem no +90.
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FIGURA 36. DETERMINAÇÃO DAS RESPOSTAS PROLIFERATIVAS AO ANTÍGENO
CMV DAS CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO
DOS PACIENTES RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE
TRANSPLANTE NO D+30 (a) E NO D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE
(RESPOSTAS POSITIVAS IE>3)
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FIGURA 37. DETERMINAÇÃO DAS RESPOSTAS PROLIFERATIVAS AO ANTÍGENO
CMA DAS CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO
DOS PACIENTES RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE
TRANSPLANTE NO D+30 (a) E NO D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE
(RESPOSTAS POSITIVAS IE>3)
Ferrari,V. – Avaliação da Reconstituição Imunológica e da Resposta Anti Citomegalovírus
nos Receptores de Transplante de Medula Óssea

RESULTADOS - 169

a) D+30
P < .01

Índice de Estimulação (IE)

P < 0.0001

NS

NS
+1 MONTH

P < .001

440
320
200
140
100
60
20
20
15
10
5
0
Auto-SP

Alo-SP

Alo-MO

Controle

PWM

b) D+90

NS

P = 0.0040
NS

+3 MONTHS
NS

P < .01

Índice de Estimulação (IE)

440
320
200
140
100
60
20
20
15
10
5
0
Auto-SP

Alo-SP

Alo-MO

Controle

PWM
FIGURA 38. DETERMINAÇÃO DAS RESPOSTAS PROLIFERATIVAS AO MITÓGENO
PWM DAS CÉLULAS MONONUCLEADAS DO SANGUE PERIFÉRICO
DOS PACIENTES RECEPTORES DE DIFERENTES MODALIDADES DE
TRANSPLANTE NO D+30 (a) E NO D+90 (b) APÓS O TRANSPLANTE
(RESPOSTAS POSITIVAS IE>8)
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♦ Casos Ilustrativos da Reconstituição Imunológica Específica para o CMV
São aqui descritos de forma detalhada dois pacientes que potencialmente
ilustram nossa hipótese inicial de que no transplante alogênico há a necessidade de
um segundo desafio antigênico para o paciente reconstituir a resposta imunológica
contra o vírus CMV. Neste trabalho, foi observado que os pacientes do grupo
alogênico contrastam com os do grupo Auto-SP, na medida que apenas dois
receptores deste grupo tiveram reativação do CMV e em ambos esta reativação
ocorreu em um período pós-transplante muito precoce, no D+15 e D+16, portanto
antes que a reconstituição imunológica pudesse ter completamente ocorrido.
Amostras de um receptor do grupo Alo-SP (WFF) com uma sorologia prétransplante positiva para o CMV e com reativação no D+29 (antigenemia positiva em
2 células) foram avaliadas no D+26 e D+47. No D+26, este paciente estava ainda
linfopênico (apresentando 325 células TCD4+/mm3 e 66 células TCD8+/mm3),
resultando em números extremamente baixos de células TCD8+ diferenciadas por
mm3: 37 linfócitos da subpopulação de memória central (MC), 05 da subpopulação
de memória efetora (ME) e 04 células efetoras (E). Somente 04 células TCD8+/mm3
coexpressavam granzima B (GB). No dia 47 pós-transplante, 18 dias após a
reativação do CMV, para a qual o tratamento pré-emptivo com o ganciclovir foi bem
sucedido, observou-se que as quantidades de células TCD3+, CD4+ e CD8+
aumentaram, atingindo níveis de normalidade (648 células TCD4+/mm3 e 810
células TCD8+/mm3) com as subpopulações de linfócitos TCD8+ de memória
central atingindo 131 células/mm3 e de memória efetora 231 células/mm3 e 50
células efetoras/mm3. Além disso, um total de 187 células TCD8+/mm3
coexpressavam GB. Em concordância com estas análises fenotípicas, as células do
paciente nem proliferaram nem produziram IFN-γ em resposta ao antígeno do CMV
no D+26, mas no D+47, após o sistema imunológico do paciente ter sido desafiado
pelo CMV, houve uma forte resposta com intensa produção de IFN-γ (1584 pg/mL).
Um fenômeno similar ocorreu com um paciente receptor do grupo Alo-MO
(GBS). Amostras deste paciente que também possuía uma sorologia anterior, prétransplante positiva para o CMV e que apresentou reativação do CMV no período
pós-transplante correspondente ao D+55 e D+61, foram avaliadas no D+28 e D+82.
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No D+28, este paciente ainda estava também linfopênico (apresentando um total de
462 células TCD3+/mm3; 212 células TCD4+/mm3 e 244 células TCD8+/mm3),
resultando em quantidades muito baixas de células TCD8+ diferenciadas/mm3:
apenas 93 células/mm3 identificadas como pertencentes a subpopulação de memória
central, 27 células/mm3

a subpopulação de memória efetora, e 04 células

efetoras/mm3. Apenas 06 células TCD8+ que coexpressavam a molécula citotóxica
GB/mm3 foram identificadas. Após a reativação do CMV, evidenciou-se que todas
as contagens de células T aumentaram significativamente para 1281 células
TCD3+/mm3 e 489 células TCD4+/mm3. Neste momento havia 773 células
TCD8+/mm3, das quais 102 células/mm3 eram da subpopulação de memória central,
408 células/mm3

identificadas como pertencentes a subpopulação de memória

efetora e 150 células efetoras/mm3. Também foi observado uma ascensão no número
de linfócitos TCD8+ que coexpressavam a molécula GB para um total de 56 células
GB+/mm3. A ausência da resposta linfoproliferativa induzida pelo antígeno do CMV
e da produção de IFN-γ no D+28 foi revertida para intensas respostas imunológicas
positivas no D+82 (apresentando na resposta linfoproliferativa um IE de 21,7 e a
produção de IFN-γ de 1742 pg/mL) após a reativação do CMV.
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5.1. O TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E AS INFECÇÕES
O TMO foi introduzido na prática médica na década de 70 e, desde então, suas
indicações vêm se tornando cada vez mais ampliadas (IBMTR, 2000; Sullivan,
1989). É um tratamento amplamente aceito para muitas doenças neoplásicas,
incluindo leucemias, mielodisplasias, linfomas, mieloma múltiplo e tumores sólidos
e também indicado para doenças não neoplásicas como aplasia de medula óssea,
imunodeficiências congênitas, doenças de depósito, hemoglobinopatias e doenças
autoimunes (Horowitz, 1995; Thomas et al., 1999; Atkinson, 2000). O TMO pode ser
classificado em singênico, quando doador e receptor são gêmeos idênticos, autólogo,
quando a medula transplantada vem do próprio receptor e alogênico, quando o
doador é selecionado tendo como base a compatibilidade dos loci HLA-A, B e DR,
do sistema dos antígenos leucocitários humanos. Quando a compatibilidade no
sistema HLA não é encontrada na família, a busca da mesma passa a ser feita através
de bancos de medula óssea, originando o termo transplante alogênico não
relacionado (Machado, 1996). Também pode ser classificado quanto à origem das
células tronco hematopoéticas (Stem Cells) como procedente da medula óssea ou do
sangue periférico por aférese.
Nos últimos anos, as Stem Cells procedentes do sangue periférico (SCSP),
mobilizadas pela administração do fator recombinante estimulador da colônia de
granulócitos humanos têm amplamente substituído as procedentes da medula óssea
como fonte preferida no transplante autólogo devido a relativa facilidade de coleta,
cinética de enxertia (“pega medular”) rápida e durável, com reconstituição de
neutrófilos e plaquetas, e vantagens econômicas (Hartmann et al., 1997; Faucher et
al., 1994; Jerjis et al., 1999). Entretanto, a adoção das SCSP como uma abordagem
alternativa para os transplantes alogênicos procedentes de medula óssea em doadores
saudáveis HLA-idênticos tem sido lenta. A adoção com cautela desta técnica resulta
da observação que o transplante de SCSP tipicamente transfere uma dose
significativamente maior de células T maduras, imunocompetentes, sendo
relacionada a um aumento proporcional no desenvolvimento de Doença Enxerto
Contra o Hospedeiro (DECH). Apesar desta enorme quantidade de células T (10
vezes mais do que nas coletas da medula óssea) (Dreger et al., 1994; Weaver et al.,
1994; Korbling et al., 1995a; Ottinger et al., 1996; Storek et al., 1997b e 2001;
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Guillaume et al., 1998, Singhal et al., 2000), os resultados clínicos iniciais indicam
que a incidência de DECH aguda não é maior que a do transplante alogênico de
medula óssea (Korbling et al., 1995ab; Bensinger et al.,1995 e 1996; Schmitz et al.,
1995; Russell et al., 1996; Mahmoud et al., 1999; Blaise et al., 2000). Poderia
também ser esperado que uma maior quantidade de linfócitos nos produtos obtidos
por aférese pudesse levar a um efeito enxerto versus leucemia mais pronunciado e
subseqüentes menores taxas de recaídas das doenças de base, ou pudesse permitir
uma melhor imunidade protetora contra infecções (Schmitz et al., 1995; Lickiliter et
al., 2000; Nivison-Smith et al., 2001; Appelbaum, 1999; Trenschel et al., 2000;
Tayebi et al., 2001; Storek et al., 2001; Robinet et al., 2003). As infecções
constituem uma das complicações mais importantes no período pós-transplante.
Neste período, de maior susceptibilidade em que portas de entrada são criadas pelo
próprio regime de condicionamento ou por complicações relacionadas, tais como a
mucosite; os pacientes encontram-se neutropênicos; ainda não reconstituíram sua
imunidade; podem estar mais imunossuprimidos pela própria DECH ou pelas drogas
usadas na sua profilaxia e tratamento com corticosteróides, ou por tratamentos
complementares da doença de base, como radioterapias, as infecções são causadas
por uma ampla variedade de agentes, como fungos (Aspergillus sp, Candida sp),
bactérias (Gram positivas e negativas; micobactérias e bactérias encapsuladas),
protozoários (Toxoplasma Gondii), e vírus (Citomegalovírus, Herpes simplex –
VHS, Polyomavírus-VBK, Adenovirus, Vírus Sincicial Respiratório-VSR, Varicela
Zoster – VVZ, Epstein-Barr vírus – EBV). Tanto em receptores de órgãos sólidos
como nos de medula, as infecções virais contribuem significativamente para
evolução pós-transplante (Addo e Rosemberg, 2002).
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5.2. SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS E IMUNIDADE PROTETORA
A confusão em torno da diferenciação das células T e definição das
subpopulações de células efetoras e de memória pode em alguma extensão refletir
problemas semânticos entre imunologistas clínicos e experimentais. Nos estudos em
humanos, muitos esforços tem sido focados nas análises fenotípicas e funcionais das
várias subpopulações de células nas infecções virais persistentes. A interpretação
destes dados é que todos eles sustentam um caminho linear de diferenciação da
célula T, ou desenvolvimento pós-tímico, e que o uso contínuo dos termos memória e
efetora na diferenciação das subpopulações de células pode confundir e portanto ser
inapropriado e conduzir a potenciais erros de interpretação (Appay et al.,2004).
Evidências sugerem que as células T CD8+ altamente diferenciadas que expressam
elevadas quantidades de perforina podem não ser células que conferem imunidade
protetora. Primeiro porque células T CD8+ vírus-específicas analisadas durante
infecção viral primária em humanos, as quais poderiam legitimamente serem
consideradas como células efetoras, são encontradas em estádios iniciais de
diferenciação. Segundo, células T CD8+ altamente diferenciadas mostraram
intrigantes semelhanças às células T CD4+ citotóxicas altamente diferenciadas. A
função fisiológica destas células não está clara, e alguns autores questionam se elas
merecem o termo “efetora” quando comparadas às células menos diferenciadas T
CD4+ auxiliares clássicas. Ambas as subpopulações, apesar de exibirem forte
capacidade citotóxica, mostram aumento das características de senescência
replicativa geralmente associada com ativação crônica e reduzida competência das
células T. Por fim, estudos experimentais e em humanos mais recentes sugerem que a
imunidade protetora está associada a células com potente capacidade proliferativa,
melhor definida como inicialmente diferenciada. O processo de diferenciação da
célula T, como o descrito em humanos pode estar relacionado ao processo normal de
envelhecimento linfocitário, conforme proposto previamente por Globerson e Effros
(2000): este pode ser direcionado, pelo menos em parte, pela ativação imunológica.
Este caminho parece ser independente de como nós atualmente entendemos as
células efetoras e de memória. Mesmo nos modelos experimentais, a definição das
células efetoras e de memória não parece tão clara como originalmente proposto. O
modelo linear naive>efetora>memória-efetora>memória-central não é sustentado
pelos relatos que mostram longos telômeros nas células de memória central
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comparadas as células memória efetora. (Sallusto et al., 1999; Papagno et al., 2004),
a menos que a atividade da telomerase seja revertida na subpopulação de memória
central durante esta fase de diferenciação. Além disso, tem sido demonstrado
recentemente que as células na fase de memória parecem aproximadamente tão
eficientes na atividade lítica in vivo quanto as células na fase efetora (Barber et
al.,2003), portanto minimizando qualquer distinção entre as células de memória e
efetoras. No contexto das infecções virais, as células efetoras podem simplesmente
representar células apresentadas a antígenos submetidas à estimulação na presença de
replicação viral ativa, enquanto células de memória são células “em repouso” já
apresentadas a antígenos. Não há um consenso em relação à relevância funcional de
aumento da capacidade citotóxica adquirida pelas células T nos seus estágios mais
tardios de diferenciação. Alguns trabalhos atribuem a imunidade protetora às células
mais diferenciadas no controle de doenças como HIV-1 (Van Baarle et al.,2002)
enquanto outros correlacionam estas células à sua progressão (Heintel et al., 2002).
Células TCD8+ com diferenciação mais tardia podem simplesmente acumular ao
longo de um período prolongado de estimulação crônica, porém sem nenhuma
função particular no atraso da progressão de doenças. O aumento do número das
subpopulações de células T CD8+ altamente diferenciadas, com fenótipo consistente
com funções “efetoras” maduras poderia ser atribuído a várias condições clínicas
infecciosas (Weekes et al., 1999b; Gamadia et al., 2001b) ou não infecciosas tais
como desordens hematológicas (Kook et al., 2001), autoimunes (Crucian et al.,
1995), genéticas (Giovannetti et al., 2002), imunodeficiências relacionadas à idade
em indivíduos saudáveis (Fagnoni et al., 1996; Rufer et al., 1999; Nociari et al.,
1999) ou adquiridas como na infecção HIV-1 (Appay et al., 2000; Papagno et al.,
2004) e no transplante renal (Gamadia et al., 2001). Não está claro quais sinais
específicos dirigem a diferenciação das células T naive em células TCD8+ efetoras e
de memória. O antígeno e fatores a ele relacionados como a carga viral, a
compartimentalização, persistência, localização anatômica, forma de apresentação às
células, mecanismos ou estratégias de imuno evasão viral, podem não ser os únicos
fatores na determinação da heterogeneidade do fenótipo das células CD8+. Sinais coestimulatórios proporcionados pelas citocinas liberadas (por exemplo, IL-15) (Alves
et al., 2003) ou ligantes das membranas das células podem especificamente regular
este processo. Interessante neste sentido é que ambos receptores coestimulatórios
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CD27 e CD28 aumentam as funções efetoras e deixam de ser expressos da superfície
das células após interagirem com seus específicos ligantes (Gamadia et al.,2001b).
Além disso, podem influenciar neste processo fatores relacionados ao hospedeiro
como a especificidade antigênica das células (Appay et al.,2002; Tussey et al., 2003),
a intensidade variável de ativação e coestimulação das mesmas que variam nas
diferentes infecções e a participação de células T regulatórias (Appay et al.,2004).
Provavelmente a imunidade protetora pode ser melhor proporcionada pelas células T
que tem sido sensibilizadas em circunstâncias de ativação mínima (por exemplo, no
final da fase de infecção primária) e portanto permanece em estadios iniciais de
diferenciação, tornando-se células de memória “em repouso” (mantendo vantajosas
características fenotípicas e funcionais, notavelmente a capacidade proliferativa)
(Migueles et al., 2002). São necessários mais trabalhos para entender a relação entre
a dinâmica das respostas das células T às infecções virais e doenças neoplásicas e o
desenvolvimento pós-tímico (Appay et al.,2004).

5.3. SUBPOPULAÇÕES LINFOCITÁRIAS E TRANSPLANTES
No transplante renal, tem-se observado que a maioria dos doadores e pacientes
no período pré-transplante apresentam relativamente baixos percentuais de células
TCD8+ específicas para o CMV tendo a maioria destas fenótipo de memória. Após o
transplante, nos pacientes sob terapia imunossupressora por um longo período (30
meses), foi observado que aproximadamente quase todas as células CMV-específicas
apresentavam fenótipo CD27- ou seja, um aumento percentual de células efetoras por
todo o período enquanto o número de células CD8+ permaneceu constante. Alguns
fatores podem explicar estas diferenças. A imunossupressão, causada pela droga
imunossupressora freqüentemente proporciona uma vigilância contra viroses
persistentes menos eficiente in vivo. A ciclosporina A interfere diretamente com os
sinais de ativação gerados via receptores das células T (TCR) (Noble e Markham,
1995; Addo e Rosemberg 2000). Conseqüentemente, ciclos de replicação viral
podem ocorrer que apesar da imunossupressão estimulam a expansão de células
TCD4+ e CD8+. Na presença de células TCD4+ auxiliares competentes, o
compartimento de células TCD8+ se diferencia em células efetoras que por sua vez
devido às contínuas reativações virais subclínicas se acumulam ao longo do tempo
(Appay et al., 2000; Gamadia et al., 2001).
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Estes dados inferem que apesar da imunossupressão para se evitar a rejeição do
enxerto mediada por células T alo-específicas, o sistema imunológico é capaz de
montar uma resposta adaptativa às viroses persistentes como as do CMV. Na maioria
dos indivíduos saudáveis, um equilíbrio no controle do vírus é atingido com um
predomínio de células T CD8+ com fenótipos de memória. Entretanto, em resposta a
fatores virais ou do hospedeiro, as respostas CD8+ podem ser desviadas para células
com fenótipos efetores. Além disso, tem-se observado também que em alguns
doadores normais podem predominar células com fenótipos efetores. Estes
indivíduos analisados eram saudáveis, e não tinham sinais de replicação viral in vivo.
Neste contexto, como já mencionado, não deve ser esquecido que as células TCD8+
com fenótipos efetores se acumulam com a idade (Fagnoni et al., 1996; Rufer et al.,
1999; Gamadia et al.,2001). Este processo natural pode ser acelerado nos indivíduos
imunocomprometidos que devido à imunossupressão farmacoterapêutica, podem ser
menos capazes de reprimirem suficientemente a replicação viral. Com o auxílio
adequado de células TCD4+ vírus-específicas, estes indivíduos podem aumentar
quantitativa e qualitativamente o compartimento de células TCD8+ efetoras
adquirindo portanto um novo equilíbrio com as viroses persistentes. Entretanto,
quando este balanço falha para ser estabelecido, a doença clínica pode então se
desenvolver (Gamadia et al., 2001).

5.4. RECONSTITUIÇÃO IMUNOLÓGICA APÓS O TMO
A reconstituição imunológica após o TMO tem sido uma área de intensa
pesquisa, especialmente o estudo de reconstituição da resposta imunológica ao CMV,
a principal causa de complicações infecciosas nos receptores de TMO (Podlech et al.,
1998). Estudos da cinética de aparecimento da resposta imunológica antígenoespecífica pode proporcionar informações valiosas para melhorar a abordagem atual
de prevenção ou tratamento da infecção pelo CMV nesta condição clínica. Nossos
estudos confirmam sugestões anteriores de que a presença de resposta proliferativa
específica para o CMV é indicativa de imunidade efetiva anti-CMV e também
mostra que a produção de IFN-γ é um marcador adicional de tal imunidade nos
receptores de TMO alogênico e autólogo (Ljungman et al., 1985, 1986 e 1993,
Krause et al., 1997, Bowden et al., 1990 e Mendes et al., 2002).
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Demonstrou-se que a reconstituição da resposta imunológica anti-CMV é um
evento precoce no Auto-TMO e atrasado no Alo-TMO. Estas diferenças podem
ajudar a explicar as taxas contrastantes de infecção e doença pelo CMV entre os
pacientes de Alo e Auto-TMO (Mendes et al., 2002).
Também foi demonstrado previamente que linfócitos TCD8+ CMV-específicos
são responsáveis pela eliminação da infecção ativa e pela imunidade protetora em
ambos pacientes não imunocomprometidos (Quinnan et al., 1982 e Borysiewiez et
al., 1983) e pacientes do TMO (Reusser et al., 1991 e 1997). Neste sentido, recentes
dados têm sugerido que pacientes receptores de TMO alogênico depletado de células
T tem um risco aumentado de desenvolver doença por CMV grave e morte e isto é
devido a eliminação especifica dos clones de células T maduras reativas ao CMV do
enxerto que conferem imunidade a este vírus durante os primeiros meses póstransplante (Reusser et al., 1991; Boeckh e Ljungman 1995; Couriel et al.,1996;
Hertenstein et al., 1995; Podlech et al., 1998; Manteiga et al., 1998).
É bem conhecido que o fato do Auto-TMO estar associado com baixas taxas de
infecção e doença pelo CMV em relação ao Alo-TMO (Winston et al., 1979, Boeckh
et al., 1996, Goodrich et al., 1991, Reusser et al., 1991 e 1997, Ljungman 1996, Gor
et al., 1998) tem sido atribuído em parte ao desenvolvimento da doença enxerto
contra o hospedeiro (DECH) um importante fator de risco para infecção e doença
pelo CMV nos pacientes do Alo-TMO (Martin et al., 1990; Ochs et al., 1995,
Manteiga et al., 1998; Boeckh e Ljungman, 1995), ao levar por si uma
imunossupressão mais pronunciada além do uso de drogas imunossupressoras para
seu tratamento ou profilaxia (Boland et al., 1992). Uma alta probabilidade de
infecção pelo CMV tem sido observada nos receptores de transplante com seleção
positiva de células CD34+ que desenvolveram DECH de grau moderado a grave
(Martino et al., 2001). Além disso, tem sido demonstrado que a DECH e seu
tratamento têm um profundo impacto negativo na reconstituição imunológica após os
transplantes procedentes do sangue periférico (Parkman e Weinberg, 1999). No
presente estudo, foi observado no grupo Alo-MO que, dos 28 pacientes analisados
inicialmente, 17 pacientes tiveram DECH grau > II sendo que 16 deles receberam
corticosteróides (≥ 1mg/kg). Dos 17 pacientes, enquanto apenas 05 pacientes
apresentaram unicamente DECH, os outros 12 reativaram o CMV, sendo que em 7
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deles a DECH precedeu a detecção de antigenemia positiva para o CMV, em 4
pacientes a DECH surgiu posteriormente à reativação do CMV e para um paciente o
aparecimento da DECH e positivação da antigenemia para o CMV foram
simultâneos. Em 11 pacientes não houve diagnóstico de DECH durante o período
estudado. No grupo Alo-SP, dos 16 pacientes analisados inicialmente, 11 tiveram
DECH grau > II e receberam corticosteróides. Dos 16 pacientes, 4 apresentaram
apenas este evento e em 5 pacientes este evento foi considerado ausente. Seis
pacientes desenvolveram previamente DECH grau > II e reativaram o CMV e em um
paciente os dois eventos foram simultâneos.
A gênese da imunodeficiência que segue o TMO, não pode ser confinada
apenas a DECH ou seu tratamento. Outros fatores também podem repercutir na
reconstituição imunológica destes pacientes como aqueles que atribuem as células T
CD8+ extensivamente diferenciadas o papel de células regulatórias e supressoras
(Sadat-Sowti,1994), a maior susceptibilidade a apoptose dos linfócitos hiperativados
que também geralmente acompanha a elevada linfopoese nestes pacientes
(Donnenber et al., 1995; Brugnoni et al., 1999) e como muito bem observado
recentemente em pacientes infectados pelo HIV, contribui para a depressão da
imunidade CMV-específica (Weinberg et al., 2004).
Os estudos sugerem que os diferentes riscos de morbidade para o CMV estão
relacionados às diferentes cinéticas da reconstituição imunológica antígenoespecífica entre as diferentes modalidades de TMO. Neste sentido, um mês após o
transplante, tem sido observado que receptores do Auto-TMO apresentam grande
número de células TCD8+ e que a expansão inicial das células TCD8+ após o AutoTMO é constituída principalmente de células TCD8+ de memória transferidas dos
doadores incluindo aquelas que são CMV-específicas (De Gast et al., 1985; De Vries
et al., 2000; Gamadia et al.,2001). A expansão preferencial das células de memória
sobre as células TCD8+ naive pode ser explicada pela habilidade de proliferar
relativamente independente da atividade das células TCD4+ auxiliares (Tough et al.,
1996; Dai et al., 2000).
Isto está de acordo com a observação que a expansão das subpopulações de
células TCD8+ maduras são mais evidentes nos pacientes previamente infectados
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pelo CMV (De Gast et al., 1985; De Vries et al., 2000), assim como uma substancial
e precoce produção de IFN-γ antes dos 30 dias no Auto-TMO (Mendes et al., 2002).
O IFN-γ é uma citocina crucial nas respostas imunológicas antivirais, a qual é
predominantemente secretada pelas células T CD8+ de memória. Tem sido
recentemente demonstrado que a expressão de IFN-γ é um marcador para linfócitos
CD8+ citotóxicos na infecção pelo CMV (Ghanekar et al., 2001). Portanto a secreção
de IFN-γ poderia ser considerada um marcador inicial adicional da reconstituição
imunológica anti-CMV no Auto-TMO. Além disso, a secreção de IFN-γ tem sido
positivamente correlacionada com os resultados dos ensaios linfoproliferativos
mostrando que as respostas induzidas pelo CMV foram observadas no D+30 na
maioria dos receptores de Auto-TMO (Reusser et al., 1997; De Gast et al., 1985;
Mendes et al., 2002), enquanto estas respostas foram freqüentemente atrasadas para o
D+100 ou mais tardias no grupo Alo-TMO. Não somente a reconstituição
imunológica não específica como a específica ocorreu mais precocemente no grupo
Auto-TMO que no grupo Alo-TMO como demonstrado pelas elevadas respostas
proliferativas induzidas pelo PWM e produção de IFN-γ (Mendes et al., 2002).
Estudos anteriores nos pacientes de Alo-TMO têm mostrado uma recuperação
mais lenta das respostas imunológicas anti-CMV, incluindo a citotoxicidade mediada
pelas células TCD8+ (Reusser et al., 1991; Li et al., 1994), respostas
linfoproliferativas (Reusser et al., 1991; Li et al., 1994; Krause et al., 1997; Boland et
al., 1992) e secreção de IFN-γ e IL-2 (Bowden et al., 1990). A restauração das
funções proliferativas e citotóxicas tem sido geralmente associada com baixa
incidência de reativação ou doença pelo CMV (Reusser et al., 1991; Li et al., 1994;
Ljungman et al., 1993). O desenvolvimento das respostas linfoproliferativas foi
freqüentemente apontado como um marcador de reativação ou infecção pelo CMV
(Ljungman et al., 1986 e Meyer set al., 1980), o qual reforçou a interpretação que
neste grupo de pacientes, a recuperação das respostas imunológicas anti-CMV
depende de uma nova exposição viral (Boland et al., 1992). Além disso, em contraste
com o Auto-TMO, a ausência de reconstituição imunológica inicial das
subpopulações de células TCD8+ nos pacientes Alo-TMO indica a necessidade de
um novo desafio viral para induzir reatividade imunológica anti-CMV. A mesma
linha de raciocínio poderia ser aplicada aos pacientes receptores das diferentes
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modalidades de transplante infundidos com enxertos selecionados com células
CD34+, para os quais associa-se uma reconstituição imunológica tardia comparada a
dos receptores de transplantes de células não selecionadas, e uma alta incidência de
reativação e doença pelo CMV (Holmberg et al., 1999; Michallet et al., 2000; Sica et
al., 2000; Keever et al., 1989; Daley et al.,1987; Roux et al., 1996; Small et al., 1997
e 1999; Martinez et al., 1999; Behringer et al., 1999). O desenvolvimento desta nova
resposta imunológica depende do número adequado de células TCD4+ com atividade
auxiliar (Reusser et al., 1991; Kalams et al., 1999; Kalams e Walker, 1998;
Rosenberg et al., 1997; Waldrop et al., 1997; Appay et al., 2000; Hasenkrug 1998;
Addo e Rosenberg 2002; Sun et al., 2004) as quais são afetadas pela grave
imunossupressão inicial pós-TMO, causada nos transplantes alogênicos tanto pela
DECH ou seu tratamento/profilaxia como pelos outros fatores mencionados
anteriormente.
Neste contexto, o presente estudo foi conduzido para elucidar a questão sobre
quais fatores estariam relacionados a menor incidência de reativação e doença pelo
CMV observadas nos receptores de transplante autólogo em comparação aos
receptores de transplante alogênico. Considera-se que o transplante Alo-SP esteja
associado à reconstituição imunológica acelerada comparada à do Alo-MO. As
razões para estes achados não são completamente compreendidas. Dois aspectos
apontam para estas diferenças: a qualidade e quantidade das células infundidas, e/ou
disparidade genética entre doador e receptor. Prévios estudos têm mostrado que o
estado sorológico pré-transplante se positivo ou negativo, do doador e receptor
também influencia a taxa e conseqüência da reativação do CMV. Este parâmetro
freqüentemente não exerce o principal papel em nossos pacientes uma vez que quase
todos pares de doadores e receptores e também os receptores de transplante autólogo
apresentavam anticorpos anti-CMV, denotando infecção prévia e um estado de
portador do CMV.
Uma vez que uma melhor imunidade anti-CMV requer respostas de linfócitos
TCD8+, tanto atividade citotóxica como liberação do IFN-γ e, até onde vai nosso
conhecimento, não há estudos detalhados sobre a cinética e participação das
subpopulações de células de memória recentemente descritas, na reconstituição
imunológica de pacientes transplantados de medula óssea, nos propusemos a
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identificar, quantificar e determinar a expansão destas subpopulações desde o pool de
células infundidas até os primeiros três meses pós-transplante, período crucial para
reativação do CMV. Estas análises foram então correlacionadas com a recuperação
(ou não) das capacidades funcionais específicas para o CMV do sistema
imunológico, isto é linfoproliferação e produção de IFN-γ induzida por uma
preparação antigênica de CMV já padronizada em nosso laboratório.
Nossos resultados podem contribuir para um melhor entendimento da
reconstituição imunológica no transplante ao revelar diferenças substanciais na
quantidade de células infundidas de acordo com a modalidade de transplante, não
somente nas subpopulações principais (como as células T CD3+, CD4+ e CD8+), já
observadas em estudos prévios (Tayebi et al., 1998 e 2001; Ottinger et al., 1996;
Guillaume et al., 1998; Weaver et al., 1994; Robinet et al., 2003; De Vries et al.,
2000; Zintl et al., 1989), mas também em subpopulações mais discretas, como as
subpopulações TCD8+ de memória. Esta observação é realçada pelo fato de incluir a
comparação entre três diferentes modalidades de transplante. De particular interesse
é a observação de que o enriquecimento de células não foi uniforme, predominando
subpopulações de memória comparado à subpopulação naïve. No momento da
infusão os pacientes nos grupos Alo-SP e Auto-SP recebiam, respectivamente, 12,1 e
0,86 vezes mais células naive, 27,1 e 6,95 vezes mais células de memória central,
181,3 e 28,7 vezes mais células de memória efetora, e 68,3 e 9,75 vezes mais células
efetoras, do que no grupo Alo-MO. Estas diferenças certamente têm implicação na
evolução clínica dos pacientes, como será discutido a seguir.
Com a finalidade de se confirmar o aumento não proporcional da subpopulação
de células T CD8+ mais diferenciadas, nós estabelecemos em paralelo o protocolo de
marcação intracelular para a enzima granzima B, a qual, como a perforina, é um
excelente marcador para células CD8+ citotóxicas (Gamadia et al., 2001; Kaech et
al., 2002). Esta marcação teve por finalidade certificar a quantificação de células
citotóxicas, uma vez que há ainda, segundo alguns autores, ceticismo em relação à
acuidade da utilização da coexpressão de marcadores de moléculas da superfície
celular para a identificação das subpopulações de células CD8+ de memória (Tussey
et al., 2000; Sallusto et al., 1999; Tough, 2003; Appay et al., 2002; Appay e
Rowland-Jones, 2004). Com a utilização deste protocolo, confirmamos o
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enriquecimento para subpopulações de células mais diferenciadas nos grupos AutoSP e Alo-SP. Além disso, houve uma forte correlação no D0 do transplante entre os
dois modos de identificar as subpopulações de células de memória efetora e efetora
(r=0,78, p<0.0001). A correlação entre quantificação de células CD8+ citotóxicas
por expressão de granzima B e por moléculas de superfície também não havia, até
onde vai nosso conhecimento, sido reportada na literatura. Entretanto, é importante
notar que houve pacientes em que os resultados não foram concordantes.
Para examinar a evolução destas células no pós-transplante, os mesmos testes
foram realizados no D+30. Para nossa surpresa, não houve uma estreita correlação
entre as avaliações do D0 e do D+30. Nos pacientes do grupo Auto-SP, as
subpopulações de células de memória-efetora e efetora estiveram muito acima que as
dos outros grupos, e também acima dos valores normalmente observados em
indivíduos saudáveis (nossos dados não mostrados e Gamadia et al., 2001), apesar
destes pacientes terem recebido infusão de células com quantidades menores das
respectivas subpopulações se comparados com os receptores de transplante Alo-SP.
Ressalte-se ainda que os receptores do grupo Alo-SP apresentavam no D+30 somente
2 a 3 vezes mais células efetoras e memória-efetoras que os receptores do grupo AloMO, embora tenham sido infundidos com 20 vezes mais destas células no momento
do transplante. Além disso, estes resultados foram corroborados por aqueles
observados nos ensaios para determinação de células T CD8+ ricas em granzima B
(células T CD8+ citotóxicas). Esta quantificação apresentou uma boa correlação com
os dados obtidos por fenotipagem da superfície das células também no D+30
(r=0,71, p<0.0001). Já no D+90 a correlação encontrada foi menos intensa, porém
ainda estatisticamente significante (r= 0,53, p= 0,0037).
A análise evolutiva destas subpopulações, do momento da infusão (D0) a 90
dias pós-transplante (D+90) mostra de forma geral nos três grupos uma tendência à
diminuição da subpopulação naïve, manutenção da subpopulação memória central, e
aumento progressivo das subpopulações memória-efetora e efetora, paralelamente
também ao progressivo aumento de células com alto teor de granzima B. Esta
progressão para um maior número de células bem diferenciadas ao longo dos três
primeiros meses pós-transplante deve refletir, entre outras razões, a contínua
exposição a diversos estímulos antigênicos, principalmente de natureza infecciosa,
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particularmente vírus e fungos. É possível especular que as células naïve estivessem
sendo ativadas, eventualmente se diferenciando diretamente para células ME e E,
sendo então recrutadas para os sítios de infecção, lá permanecendo até exercerem
suas atividades seguidas de provável morte por apoptose (Ahmadzadeh et al., 2001;
Kaech et al., 2002). Ou alternativamente, como sugerem outros autores, as células
naïve se diferenciariam primeiro em células de memória central, e deste pool, se
originariam as células ME e E (Sallusto et al., 1999; Appay et al., 2004). Nossos
achados de estabilidade do compartimento de células de memória central, enquanto o
de células naïve diminui e o de células mais diferenciadas aumenta são condizentes
com ambas as hipóteses.
As razões para a falta de correlação observada entre as células infundidas no
D0 e o número de células circulantes no D+30 não são ainda conhecidas. Alguns
autores têm especulado que haveria limite de “espaço” disponível para a expansão
das células no grupo Alo-SP comparado ao grupo Alo-MO, uma vez que o primeiro
já receberia enxerto com quantidades de células próximas ao nível máximo de
expansão para o “espaço” disponível (Tayebi et al., 2001; Robinet et al., 2003).
Nossos resultados sugerem que esta hipótese é pouco provável, pois a mesma não
explicaria as diferenças observadas entre as modalidades de transplante Auto-SP e
Alo-MO, que receberam quantidades menores e mais próximas de células, porém
apresentaram expansões celulares distintas.
Outra observação que gostaríamos de ressaltar em nosso estudo em nosso
estudo foi a que resultou da comparação entre diferentes protocolos de marcadores
de superfície utilizados (selecionados entre os vários previamente descritos na
literatura),

especificamente

CD8HI/CD45/CD28,

CD8HI/CD45/CD62L,

e

CD8HI/CD45/CD11b. As análises realizadas verificaram com freqüência fortes e
significativas correlações (r>0,7; p<0,05) entre os três protocolos, tanto no D0, D+30
e D+90. Este resultado reforça a validade destas determinações na caracterização das
diferentes subpopulações de células T CD8+, ainda que alguns autores a considerem
inapropriada, pois poderiam simplesmente refletir mais particularmente os diversos
estadios ou fases de diferenciação e ativação celular, conforme anteriormente
discutido (Appay et al., 2002 e 2004).
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Além dos aspectos de fenotipagem, de determinação quantitativa da
reconstituição do sistema imunológico nos pacientes transplantados de medula,
procuramos também verificar se tais diferenças numéricas de células correspondiam
a diferentes reatividades imunológicas celulares. Para este fim, estudamos as
respostas imunológicas específicas para o CMV durante a reconstituição
imunológica, considerado a principal ameaça viral nos primeiros três meses póstransplante. Optamos por analisar a resposta imunológica a este vírus pela sua
importância no transplante e pela nossa experiência prévia no estudo deste mesmo
vírus em transplantados de medula óssea (Mendes et al., 2002).
Nossos resultados demonstraram uma marcante diferença na reconstituição
imunológica anti-CMV inicial entre as modalidades de transplante. Esta diferença foi
evidenciada pela análise da produção de IFN-γ e da resposta linfoproliferativa
induzidas pelo antígeno específico do CMV. Observamos que, de acordo com nossas
prévias observações (Mendes et al., 2002) e de outros autores (Bowden et al.,1990), a
maioria dos receptores Auto-SP, porém quase nenhum dos receptores das outras
modalidades de transplante, responderam ao CMV secretando altos níveis de IFN-γ.
Esta citocina tem sido considerada como um mecanismo efetor crucial no combate
ou controle do CMV (Khan et al., 2002b). Contudo, este aumento não se
acompanhou de respostas linfoproliferativas positivas. No presente trabalho, foi
observado no grupo Alo-SP que dos 10 pacientes analisados no D+30, 07 não
apresentaram respostas proliferativas ao CMV, nem produziram IFN-γ; 02
produziram IFN-γ, sendo que em apenas 01 deles esta produção foi acompanhada
pela resposta linfoproliferativa ao CMV; e 01 paciente apresentou resposta
linfoproliferativa específica ao CMV mas não produziu IFN-γ. No grupo Alo-MO,
dos 13 pacientes analisados aos 30 dias, 10 não apresentaram nenhuma das respostas;
03 produziram IFN-γ porém em apenas 01 deles esta resposta foi acompanhada pela
resposta linfoproliferativa. No grupo Auto-SP, dos 18 pacientes analisados neste
período, apenas 03 não apresentaram nenhuma das respostas; 13 produziram IFN-γ,
sendo que em 06 destes pacientes esta resposta não foi acompanhada pela resposta
linfoproliferativas ao CMV; 02 pacientes apresentaram respostas linfoproliferativas
porém não produziram IFN-γ. Aos 90 dias pós-TMO, no grupo Alo-SP dos 07
pacientes analisados, 03 não apresentaram nenhuma das duas respostas; 04
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produziram IFN-γ, sendo que 02 não tiveram respostas proliferativas. No grupo AloMO neste período, dos 09 pacientes analisados, 05 ainda continuaram sem apresentar
as duas respostas; 04 produziram IFN-γ porém em apenas 01 destes pacientes esta
resposta não foi acompanhada pela linfoproliferativa. No grupo Auto-SP, dos 13
pacientes analisados no D+90, apenas 01 não apresentou ambas as respostas; 09
produziram IFN-γ, porém apenas 03 destes pacientes não apresentaram respostas
linfoproliferativas ao CMV; dos pacientes remanescentes, 03 apresentaram respostas
linfoproliferativas, mas não acompanhada da produção de IFN-γ. Portanto,
discordâncias entre as duas respostas têm sido notadas por nós em estudos prévios
(Mendes et al., 2002) e por outros grupos (Zintl et al., 1989; Zajac et al., 1998;
Ozdemir et al., 2002; Engstrand et al., 2003; Zhang et al., 2003), e pode ser explicada
pela razão que a linfoproliferação está mais relacionada à atividade proliferativa de
células T CD4+ que de células T CD8+, sendo que as primeiras encontram-se com
número e função bastante reduzidos em relação ao normal (e de forma não
marcadamente diferente entre as modalidades de transplante). Este defeito funcional
das células CD4+ já foi demonstrado persistir por pelo menos um ano após o
transplante (Bengtsson et al., 1989; Storek et al., 1995 e 1997a; Ottinger et al., 1996;
Talmadge et al., 1997; Mackall et al., 2000), como exemplificado pela recuperação
das respostas imunológicas de memória (recall) somente após este período. Por outro
lado, as células T CD8+ de memória, as quais no TMO derivam principalmente das
células infundidas, originárias do sangue periférico dos doadores (grupos Alo-SP ou
Auto-SP) são conhecidas por serem menos dependentes das células CD4+ T
auxiliares. Embora tenha sido demonstrado que as respostas proliferativas in vitro de
linfócitos T para o CMV são mediadas predominantemente pelas células T CD4+
(Ljungman et al., 1986a; Borysiewicz et al., 1983), in vivo, a expansão majoritária
das subpopulações de células T CD8+ antígeno-específicas no grupo Auto-SP
poderia ser resultante de uma estimulação “bystander”, mediada tanto por IFN-α/β,
provavelmente secretados por células infectadas por vírus (Tough e Sprent, 1994),
como por IL-15, cuja secreção é por sua vez induzida por IFN-α/β (Zhang et al.,
1998). Portanto, a expansão de células T maduras pode ser relativamente
independente da atividade de células T CD4+ auxiliares. Em consonância com esta
hipótese, evidenciou-se que nem a persistência destas células por longo prazo, nem
as respostas imunes de memória (recall) das subpopulações de células T CD8+ de
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memória, dependeriam da IL-2 produzida pelas células T CD4+ auxiliares (Dai et al.,
2000), e que a expansão das células T CD8+ era mais evidente nos pacientes
previamente infectados pelo CMV (sorologia positiva no pré-transplante) (De Vries
et al., 2000; De Gast et al., 1985), o qual é um potente indutor da produção de IFNα/β pelas células infectadas. Portanto, sugerimos que na modalidade de transplante
autólogo, mas não de transplante alogênico, há persistência de células T CD8+
antígeno-específicas bem diferenciadas para o CMV, derivadas do enxerto, em
número

considerável,

suficiente

para

exercer

vigilância

anti-CMV,

ou

alternativamente, após sofrerem nova expansão induzida por reativação transitória do
CMV em sítios restritos, poderiam exercer esta vigilância. Estas observações
permitiriam explicar porque especificamente células T CD8+ diferenciadas teriam
maior sobrevida que células CD8+ não diferenciadas, permitindo o desenvolvimento
mais precoce de uma resposta imunológica aparentemente efetiva contra o vírus. Esta
hipótese, fundamentada essencialmente em resultados in vitro, foi aparentemente
corroborada pelos dados in vivo, ou seja, pela demonstração de um número
significantemente menor de reativação do CMV em nossa coorte de receptores
autólogos.
Adicionalmente, nossa hipótese pôde ser exemplificada pela descrição de dois
receptores alogênicos (WFF e GBS) cujo seguimento imunológico foi descrito em
maiores detalhes. Ambos pacientes, um do grupo de transplante procedente do
sangue periférico (WFF), outro da medula óssea (GBS), puderam somente exibir
respostas anti-CMV após a reativação do vírus, provavelmente pela ativação de
células do pool de células naive. È viável especular que no contexto alogênico,
independente da quantidade de células CD8+ de memória infundidas, há uma
progressiva perda destas células, provavelmente mediada pela morte celular
programada (ou AICD, do inglês “Activation Induced Cell Death”) conseqüente à
intensa ativação imunológica destas células induzidas por antígenos de
histocompatibilidade menores, ainda não bem definidos. A alta incidência de doença
enxerto contra o hospedeiro (DECH) descrita em nosso meio (72%) (Macedo, 1998)
na condição dos alogênicos corrobora nossa hipótese. Estudos já têm demonstrado
intensa ativação imunológica nas células dos pacientes não apenas com diferentes
graus de DECH, mas também em receptores alogênicos sem DECH clinicamente
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detectável (Jaksch et al., 2003). Novos estudos estão atualmente sendo desenvolvidos
para avaliarem as taxas de morte celular induzida por apoptose nas diferentes
modalidades de transplante. Esta possibilidade é reforçada pela observação que nos
pacientes autólogos, onde este tipo de ativação imunológica não ocorre, a
reconstituição do pool de células T CD8+ foi um evento precoce, e em nossa coorte,
houve apenas dois episódios de reativação, os quais, provavelmente não por mera
coincidência, ocorreram antes que houvesse plena reconstituição imunológica, nos
dias +13 e +15 pós-transplante.
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A comparação entre as cinéticas de reconstituição da resposta imunológica
nos receptores de diferentes modalidades de TMO, desde a infusão de células até
30 e 90 dias pós- transplante, por meio de imunofenotipagem, resposta
linfoproliferativa e produção de IFN-γ, permitiu concluir que:
1) Apesar de no transplante Alo-SP haver transferência de quantidades
significativamente maiores de leucócitos, particularmente células TCD8+ bem
diferenciadas (memória efetora e efetora), que em relação aos transplantes AutoTMO e Alo-MO, são os receptores de transplante autólogo que no D+30
apresentaram quantidades maiores (eventualmente dezenas de vezes maiores), de
leucócitos, linfócitos totais e suas subpopulações, em particular as TCD8+ de
memória-efetora e efetora. Estas diferenças foram menos exuberantes, mas ainda
presentes aos 90 dias. Em relação à subpopulação TCD4+, os valores estiveram
uniformemente abaixo dos valores normais.
2) As observações acima permitem entender melhor as alterações funcionais da
resposta imune celular dos pacientes pós-transplante, fundamentando a diminuição
da resposta proliferativa ao CMV nos 3 grupos no D+30 e +90, e ao mitógeno
PWM, principalmente no D+30, e a produção aumentada de IFN-γ induzida pelo
CMV no Auto-SP e diminuída nos outros 2 grupos, enquanto a resposta ao PWM
estava preservada.
No conjunto, estas observações permitiram compreender melhor por que os
receptores de transplante alogênico têm mais reativação e doença por CMV que os
receptores de transplante autólogo. Assim, a transferência de células hematopoéticas
do sangue periférico está associada à transferência de células T CD8+ com um
fenótipo mais maduro. Entretanto, esta transferência somente irá proporcionar uma
resposta imunológica anti-viral mais rápida e eficiente, como esperado para células
de memória versus células naïve, nos receptores de transplante autólogo, e não nos
alogênicos.
Resultados preliminares, não incluídos neste estudo, permitem sugerir que
apoptose das células ativadas, predominante no transplante em condição alogênica,
seria, pelo menos em parte, responsável pela grande perda de subpopulações de
células TCD8+ diferenciadas que observamos.
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ANEXO A. CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO

O Laboratório de Investigação Médica nº 56 da Faculdade de Medicina da USP,
está desenvolvendo uma pesquisa para melhor entender a recuperação do sistema
imunológico depois que o paciente passa pelo transplante de medula óssea. Este
estudo poderá ajudar no futuro a melhor combater as infecções graves que podem
ocorrer após o transplante. Para isto, será necessário a coleta de 1ml de sangue
periférico ou da medula óssea do doador e de 1 a 10ml de sangue periférico de
pacientes no 30º, 120º e 180º dias após o transplante para realização de exames
laboratoriais específicos.
Você não tem nenhuma obrigação de contribuir para este ou outro estudo e sua
recusa não ocasionará nenhum prejuízo em seu atendimento médico. Se você
concordar em participar desta pesquisa será coletado de 1 a 10 ml de sangue de seu
braço. Em nenhum momento seu nome será divulgado em publicações, relatórios, ou
em quaisquer outros meios de comunicação, sendo portanto o resultado desta
pesquisa, se divulgado, anônimo e confidencial.
Caso alguma informação obtida a partir dessa pesquisa possa ser útil ao paciente,
faremos todo o possível para repassá-la o mais rápido possível à sua equipe médica.
Como em qualquer coleta de sangue pode haver desconforto local. As medidas
habituais para com a coleta de sangue serão tomadas para que isto não aconteça.
Sempre que possível esta coleta será junto com os exames de rotina evitando assim
uma coleta extra.
Após a leitura do texto acima concordei em participar deste estudo.
Nome:
__________________________________________________________________
Assinatura:_________________________________________________________
Testemunha
1:________________________________________________________________
Testemunha
2:________________________________________________________________
Data:______/_______/__________.
Quaisquer dúvidas favor contatar Dra Valeria / Dr. Gil Benard no fone 01130667457 ou 7499, horário comercial ou por FAX 011-30817190.
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ANEXO B. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA MÉDICA
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ANEXO C. APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA MÉDICA
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ANEXO D. FICHA DE AVALIAÇÃO E SEGUIMENTO DOS PACIENTES E DOADORES
1.DOADOR
1.1. IDENTIFICAÇÃO
Nome _____________________________________________ RG: ___________________________
Data de Nasc.__________________ Sexo: M (

) F (

) Parentesco: ______________________

1.2. ESTADO SOROLÓGICO / IMUNOLÓGICO:
CMV : Sorologia positiva ( ) Negativa ( ) Indeterminada - desconhecida ( ) Data: ____________
HSV : Sorologia positiva ( ) Negativa ( ) Indeterminada – desconhecida ( ) Data:____________
Outros:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

1.3. PERFIL FENOTÍPICO DOS LINFÓCITOS: (“Dia zero” – coleta da medula óssea)
Data: __________________________________
Leucócitos totais ____________________________ Linfócitos totais __________________________
%CD3 ____________________________________ % CD3+CD4-CD8- _______________________
%CD3+CD4+______________________________ % CD3+CD4+CD8+_______________________
%CD3+CD8+ ______________________________

Naive: CD3+ CD8+ CD45RA+ CD28+ _____________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA+ CD62L+____________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA+ CD11b- ____________________________________
Subpopul.

LT

Granzima B - ___________________________________________________

Memória: CD3+ CD8+ CD45RA- CD28+ ___________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA- CD62L+ _________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA-CD11b- __________________________________
Granzima B + ________________________________________________
Efetora: CD3+ CD8+ CD45RA+ CD28-____________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA+ CD62L-__________________________________
CD3+ CD8+ CD11b+ CD11b+ ___________________________________
Granzima B + ________________________________________________
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2.PACIENTE
2.1. IDENTIFICAÇÃO
Nome_____________________________________________________________________________
Data de Nasc.___________________________ RG: _______________________ Sexo:M ( ) F ( )
2.2.DADOS DO TRANSPLANTE
Doença de Base:AAG ( ) LMA ( ) LMC ( ) LLA ( ) DH ( ) LNH ( ) MM ( )
Mielodisplasia ( ) Mielofibrose ( ) APSV ( ) ALD ( ) Outros _____________________________
Tipo de Tx: Alogênico ( ) TMO ( )

Autólogo ( )

SCSP ( )

SCSP ( )

Singênico ( )

TMO ( )

TMO ( )

Mini TMO ( )

SCSP ( )

Data Tx:___________________________ Instituição: _____________________________________
Doença / estágio da doença no Tx: Alto risco ( ) Baixo risco ( )
2.3.ESTADO SOROLÓGICO ANTES DO TX:
CMV : Sorologia positiva ( ) Negativa ( ) Indeterminada - desconhecida ( ) Data: ____________
HSV : Sorologia positiva ( ) Negativa ( ) Indeterminada – desconhecida ( ) Data:____________
Outros:___________________________________________________________________________
Esplenectomia S ( ) N ( ) Data: _________________
2.4.CONDICIONAMENTO MIELOABLATIVO: S ( ) N ( ) Quimioterapia - QT ( )
Drogas___________________________________________________________________________
Radiação: S ( ) N ( ) Qual_________________________________________________________
Data início: ______________ Término: _____________dose: ______________________________
2.5.PROFILAXIA DE DECH AGUDA: S ( ) N ( ) Data início: _______________
Drogas: Methotrexate S ( ) N ( ) Data início: ______________ Término: _____________ dose:
_______
Cyclosporina S ( ) N ( ) Data início: ______________ Término: _____________ dose:_________
Outras: _____________________ Data início: ______________ Término: ________ dose: _______
Outras: _____________________ Data início: ______________ Término: _________dose: _______
2.6.DECH AGUDA: Classificação: Grau 0-1 S ( ) N ( )

Grau 2-4 S ( ) N ( )

Grau: ____________________________ Local________________________ Data_______________
Grau: ____________________________ Local________________________ Data_______________
Grau: ____________________________ Local_______________________ Data_______________
Grau: ____________________________ Local_______________________ Data_______________
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2.7.TRATAMENTO:
Prednisona S ( ) N ( ) Data início: ______________ Término : ______________ dose: _________
Outras drogas: ________________ Data início: _____________ Término: _________ dose: ______
2.8.DECH CRÔNICA: S ( ) N ( )
Época de diagnóstico – dias pós Tx (

)

Clínica: Nenhuma ( ) Limitada ( ) Extensa ( )
Não aplicável (recidiva da doença de base ou óbito antes do 100º dia) ( )
Classif.___________________Local__________________________________Data:______________
Classif. _______________Local__________________________________ Data:_________________
Classif.___________________Local__________________________________Data:______________
2.9.TRATAMENTO DE DECH CRÔNICA: S ( ) N ( )
Drogas: Predinisona ( ) Data início: _________________ Término: _______________ dose: ______
Ciclosporina ( ) Data início: _________________ Término:________________ dose: __________
Outras: ___________________ Data início: ______________ Término:______________ dose: _____
2.10.QUIMERISMO:
Quimerismo total (Origem de > 90% células da medula do doador no 120º dia) (

) I/D ( )

Intervalo médio em dias de recuperação quantitativa de neutrófilos – “pega” - (>0.5X109 /L): _______
Episódios de neutropenia (<0.5X109 /L) entre dias 30 e 180º (

) Inf. Viral assoc. ( ) Duração (dias)

2.11.GLICOCORTICOIDES entre dias 15 e 180º S ( ) N ( )
Data início: __________________ Término: ______________________ dose (1-2 mg/kg):_________
2.12.PROFILAXIA PARA CMV: S ( ) N ( ) I/D ( )
Ganciclovir se antigenemia pp-65 positiva ( )
Data início: ____________________ Término: ________________________ dose: ______________
2.13. PROFILAXIA VIRAL com Aciclovir: S ( ) N ( ) I/D ( ) Outras: _____________________
Data início: ____________________ Término: ________________________ dose: ______________
2.14.Profilaxia com Imunoglobulina intravenosa: S ( ) N ( ) I/D ( )
Data início: ____________________ Término: _____________________ dose (mg/kg): ________
2.15.Medula pré-TMO & Doença de Base – Biópsias (AP): Fibrose S ( ) N ( ) Intensidade (%): ____
Data: _______________ Descrição do ambiente medular: ___________________________________
__________________________________________________________________________________
Outras observações relevantes de protocolos / condutas: ____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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AVALIAÇÃO EVOLUTIVA CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES VISITA:
3.CLÍNICA
3.1.INFECÇÃO PELO CMV: S ( ) N ( ) Data: _____________________
AG + S ( ) N ( ) Nº células: ______________ Data início: ______________ Término: ________
Sorologia + S ( ) N ( ) Título: _____________ Data: ________________
Cultura - S ( ) N ( ) Data: ______________
PCR - S ( ) N ( ) Data: ______________
3.2.TRATAMENTO PREEMPTIVO: S ( ) N ( )
Droga(s) __________________ Data início:______________ Término: _____________ Dose: _____
Droga(s) __________________ Data início:______________ Término: _____________ Dose: _____
3.4.ADOECIMENTO PELO CMV: S ( ) N ( )
CMV-TGI ( ) Data: _____________________________ Forma de diagnóstico:_________________
CMV-SNC( ) Data: _____________________________ Forma de diagnóstico:_________________
CMV-Pulmonar ( ) Data: _________________________ Forma de diagnóstico: ________________
CMV disseminado ( ) Data: _______________________ Forma de diagnóstico: ________________
3.5.TRATAMENTO DA DOENÇA PELO CMV: S ( ) N ( )
Droga(s) __________________ Data início:______________ Término: _____________ Dose: _____
Droga(s) __________________ Data início:______________ Término: _____________ Dose: _____
3.6.PROFILAXIA SECUNDÁRIA PARA CMV: S ( ) N ( )
Droga(s) __________________ Data início:______________ Término: _____________ Dose:______
Droga(s) __________________ Data início:______________ Término: _____________ Dose:______
3.7.OUTRAS INFECÇÕES ENTRE OS DIAS 30 E 180º: S ( ) N ( ) virus/bacterias/parasitas
Dx: ______________________ Forma Dx - Clínico ( ) Laboratorial ( ): __________ Data: _______
Dx: ______________________ Forma Dx - Clínico ( ) Laboratorial ( ): __________ Data: _______
3.8.TRATAMENTO:
Drogas __________________________Data início:_______________Término:__________________
Drogas __________________________Data início:_______________Término:__________________
3.9.PROFILAXIA:____________________________ Data início: _____________ Término: _____
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AVALIAÇÃO EVOLUTIVA CLÍNICO-LABORATORIAL DOS PACIENTES VISITA:
4. LABORATORIAL
SOROLOGIA X ANTIGENEMIA PARA CMV X TRATAMENTO X DOENÇA:
Data TMO

Sorologia

Perfil fenotípico dos linfócitos

Antigenemia

Tratamento

Doença

Data: ___________________________________

Leucócitos totais __________________________ Linfócitos totais ___________________________
% CD3 _____________________________________________
% CD3+ CD4- CD8- __________________________________
% CD3+ CD4+ CD8+ _________________________________
% CD3+ CD4+ ______________________________________
% CD3+ CD8+ ______________________________________

Naive: CD3+ CD8+ CD45RA+ CD28+ _____________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA+ CD62L+____________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA+ CD11b- ____________________________________
Subpopul.
LT

Granzima B - ___________________________________________________
Memória: CD3+ CD8+ CD45RA- CD28+ __________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA- CD62L+ _________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA-CD11b- __________________________________
Granzima B + ________________________________________________
Efetora: CD3+ CD8+ CD45RA+ CD28- __________________________________
CD3+ CD8+ CD45RA+ CD62L- __________________________________
CD3+ CD8+ CD11b+ CD11b+ ___________________________________
Granzima B+ _________________________________________________

ENSAIO DE LINFOPROLIFERAÇÃO: ∆ cpm e IE _____________________________________
BASAL ____________________________ Fibroblasto ____________________________________
PWM ______________________________ CMV _________________________________________
PRODUÇÃO IFN-γ (ELISA) 5º d _____________________________________________________
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5. EVOLUÇÃO:
RECIDIVAS DA DOENÇA DE BASE S ( ) N ( ) Data: __________________
PERDA DE SEGUIMENTO S (

) N(

) Data: ___________________________

ÓBITO ENTRE OS DIAS 30 E 180 PÓS TRANSPLANTE : Data: _________________________
Causa(s): __________________________________________________________________________
básicas: ___________________________________________________________________________
contributivas: ______________________________________________________________________
consequenciais: _____________________________________________________________________
Outras associadas: __________________________________________________________________
OUTRAS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES / COMPLEMENTARES:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ANEXO E:
TABELA 8A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS
TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES
DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD28)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=28

(P25-75) n=16

(P25-75) n=22

Leucócitos (x106/kg)

166 (104,0-201,5)

1075 (882,5-1795)

375 (231,0-707,5)

0.0001

Linfócitos totais

9,88 (6,41-15,10)

29,70 (15,25-44,05)

23,90 (13,65- 33,45)

0.0001

CD45RA+

47,85 (37,25-58,10)

25,30 (21,10-40,50)

19,35 (7,80-25,90)

0.0001

CD28+

52,80 (39,35-64,35)

31,50 (25,00-58,65)

40,30 (30,70-54,10)

0.0269

Granzima B

10,50 (6,55-13,30) a

21,60 (17,75-24,60) b

30,05 (21,85-38,75) c

0.0001

Linfócitos TCD3+

53,70 (40,50-60,00)

64,50 (56,20-66,75)

43,30 (34,30-61,80)

0.0756

CD4+

25,70 (20,40-30,25)

35,90 (27,15-43,50)

21,25 (12,85-30,90)

0.0042

CD8+

20,50 (16,35-26,25)

20,80 (16,15-25,30)

19,00 (6,35-33,70)

0.8357

Linfócitos TCD8HI

20,75 (17,50-23,95)

21,05 (15,75-23,70)

18,70 (6,21-32,20)

0.7911

CD45RA+

54,85 (50,30-65,50)

54,90 (38,25-63,80)

23,10 (15,75-42,55)

0.0001

CD28+

96,00 (92,25-99,05)

86,20 (73,45-91,95)

86,90 (69,50-93,05)

0.0003

b

c

0.0017

(%)

Granzima B

4,580 (2,65-8,61)

a

9,660 (8,17-12,41)

10,72 (5,81-23,96)

p value

Subpopulações TCD8HI
Naive (N)

52,65 (47,00-64,80)

33,75 (22,65-49,20)

15,70 (5,79-30,85)

0.0001

Memória Central (TMC)

42,10 (30,80-48,60)

40,15 (29,15-69,35)

67,75 (34,25-77,25)

0.0134

Memória Efetora (TME)

1,11 (0,23-2,77)

8,93 (5,34-14,40)

7,70 (3,09-15,35)

0.0001

Efetora (E)

0,83 (0,25-4,53)

6,29 (1,29-17,9)

6,16 (1,84-12,20)

0.0136

ME+E

3,41 (0,66-7,13)

21,44 (9,39-30,52)

12,08 (7,69-30,35)

0.0001

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD28) ; total de leucócitos x106/kg do receptor
Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem
mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico após serem
mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
Marcadores fenotípico intracelular (GB= Granzima B): a) n=17; b) n=09; c) n=18
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ANEXO E:
TABELA 8B – CONTAGEM DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS
NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE
DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD28)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=28

(P25-75) n=16

(P25-75) n=22

Leucócitos

166,0 (104,0-201,5)

1075 (882,5-1795)

375,0 (231,0-707,5)

0.0001

Linfócitos totais

15,19 (8,772-19,75)

281,5 (216,4-526,7)

88,98 (49,44-144,0)

0.0001

CD45RA+

1,546 (1,170-2,681)

19,314 (14,85-34,79)

3,510 (0,652-11, 14)

0.0001

CD28+

1,852 (1,136-3,156)

30,06 (15,03-36,1)

7,344 (1,581-17,18)

0.0001

(x106/kg receptor)

Granzima B

0,277 (0,16-0,64)

a

21,96 (8,10-31,16)

b

4,174 (1,19-7,39)

p value

c

0.0001

Linfócitos TCD3+

30,0 (20,0-37,5)

330,0 (245,0-400,0)

95,0 (45,0-193,5)

0.0001

CD4+

10,0 (08,0-20,0)

175,0 (135,0-260,0)

40,0 (17,5-81,5)

0.0001

CD8+

10,0 (7,0-20,0)

110,0 (80,0-160,0)

35,0 (11,0-80,0)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

3,108 (2,042-4,02)

55,641 (47,48-78,09)

12,111 (4,403-35,08)

0.0001

CD45RA+

1,665 (1,057-2,528)

30,232 (17,36-42,95)

3,535 (0,953-8,109)

0.0001

CD28+

2,814 (1,929-3,768)

46,211 (35,96-70,01)

9,079 (3,443-21,28)

0.0001

0,114 (0,07-0,21)a

8,950 (3,19-11,34) b

1,622 (0,20-3,82) c

0.0001

Naive (N)

1,594 (0,995-2,427)

19,255 (13,03-32,09)

1,367 (0,645-3,459)

0.0001

Memória Central (TMC)

1,035 (0,774-1,615)

28,020 (11,01-38,15)

7,196 (2,074-16,81)

0.0001

Memória Efetora (TME)

0,024 (0,007-0,072)

4,352 (2,513-7,610)

0,688 (0,226-3,957)

0.0001

Efetora (E)

0,053 (0,007-0,099)

3,620 (1,310-7,603)

0,517 (0,132-3,171)

0.0001

ME+E

0,098 (0,013-0,215)

11,35 (4,436-12,88)

1,427 (0,531-4,758)

0.0001

Granzima B
Subpopulações TCD8HI

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD28) ; valores apresentados x106/kg do receptor
Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
Marcadores fenotípico intracelular (GB= Granzima B): a) n=17; b) n=09; c) n=18
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ANEXO E:
TABELA 13A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS
TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES
DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD62L)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=28

(P25-75) n=15

(P25-75) n=22

166

1075

375

0.0001

9,91 (5,96-14,75)

31,80 (24,05-48,00)

23,75 (13,90-33,35)

0.0001

CD45RA+

47,70 (38,25-57,10)

26,30 (21,10-43,20)

19,95 (6,93-26,55)

0.0001

CD62L+

44,05 (32,70-58,65)

25,80 (17,55-36,90)

22,95 (16,50-42,55)

0.0009

Linfócitos TCD3+

53,70 (40,50-60,00)

64,50 (56,20-66,75)

43,30 (34,30-61,80)

0.0756

CD4+

25,70 (20,40-30,25)

35,90 (27,15-43,50)

21,25 (12,85-30,90)

0.0042

CD8+

20,50 (16,35-26,25)

20,80 (16,15-25,30)

19,00 (6,35-33,70)

0.8357

Linfócitos TCD8HI

21,40 (17,60-25,40)

20,40 (17,35-23,60)

18,60 (5,655-31,70)

0.5287

CD45RA+

48,50 (42,60-57,55)a

55,25 (39,10-67,65)b

23,50 (16,30-37,80)c

0.0009

CD62L+

86,15 (58,15-95,60)a

89,40 (52,05-97,50)b

91,20 (79,80-96,00)c

0.8580

Naive (N)

39,05 (33,90-54,90)

31,00 (15,50-57,95)

19,10 (13,05-32,15)

0.0068

Memória Central (TMC)

23,75 (7,870-44,00)

39,10 (18,80-51,60)

68,45 (23,35-74,45)

0.0011

Memória Efetora (TME)

11,20 (1,830-43,85)

11,40 (4,765-34,00)

6,29 (1,705-17,40)

0.5033

Efetora (E)

6,410 (1,455- 17,10)

2,09 (0,620-26,85)

1,120 (0,270-10,42)

0.2943

ME+E

26,01 (3,845-57,95)

18,40 (6,075-57,50)

8,89 (2,220-23,05)

0.5348

(%)
Leucócitos (* x106/kg)

Linfócitos totais

p value

Subpopulações TCD8HI

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD62L) ; total de leucócitos x106/kg do receptor
Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da
medula óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62l, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
a) n=20; b) n=12; c) n=21
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ANEXO E:
TABELA 13B – CONTAGEM DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO
MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES
MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD62L)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=28

(P25-75) n=15

(P25-75) n=22

166

1075

375

0.0001

Linfócitos totais

15,21 (8,695-20,28)

295,7 (247,7- 632,6)

86,79 (49,32-150,0)

0.0001

CD45RA+

1,632 (1,014-3,113)

18,99 (15,72-37,53)

3,678 (0,661-11,12)

0.0001

CD62L+

1,905 (0,929-2,653)

17,82 (9,556-31,50)

4,439 (0,967-10,60)

0.0001

Linfócitos TCD3+

30,0 (20,0-37,5)

330,0 (245,0-400,0)

95,0 (45,0-193,5)

0.0001

CD4+

10,0 (08,0-20,0)

175,0 (135,0-260,0)

40,0 (17,5-81,5)

0.0001

CD8+

10,0 (7,0-20,0)

110,0 (80,0-160,0)

35,0 (11,0-80,0)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

3,144 (1,845-4,008)

60,80 (49,92-94,55)

11,78 (4,637-35,12)

0.0001

CD45RA+

1,503 (0,826-2,363)a

33,75 (19,83-47,92)b

4,813 (1,363-8,019)c

0.0001

CD62L+

2,204 (1,357-2,767)a

47,34 (23,96-63,32)b

9,88 (4,146-20,29)c

0.0001

Naive (N)

1,327 (0,661-2,235)

18,23 (8,511-34,12)

1,812 (1,227- 6,523)

0.0001

Memória Central (TMC)

0,522 (0,246-1,027)

17,95 (8,762-35,01)

6,707 (1,910-14,15)

0.0001

Memória Efetora (TME)

0,265 (0,048-1,105)

6,932 (0,620-21,41)

0,445 (0,161-3,023)

0.0018

Efetora (E)

0,212 (0,026-0,675)

0,983 (0,339-18,31)

0,136 (0,022-0,601)

0.0326

ME+E

0,597 (0,081-1,659)

8,888 (1,109-38,37)

0,730 (0,278-5,066)

0.0032

(x106/kg receptor)
Leucócitos (* x106/kg)

p value

Subpopulações TCD8HI

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD62L) ; total de leucócitos x106/kg do receptor
Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da
medula óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62l, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
a) n=20; b) n=12; c) n=21
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ANEXO E:
TABELA 14A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS
TRANSFERIDAS NO MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES
DE DIFERENTES MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD11b)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=28

(P25-75) n=16

(P25-75) n=22

166

1075

375

0.0001

Linfócitos totais

9,71 (5,830-16,10)

30,40 (19,15-42,95)

23,30 (12,35-35,70)

0.0001

CD45RA+

47,70 (39,00-59,25)

25,80 (21,65-44,25)

18,40 (7,470-27,35)

0.0001

CD11b+

14,70 (9,530-22,20)

18,35 (7,115-32,45)

26,20 (15,95-51,75)

0.0662

Linfócitos TCD3+

53,70 (40,50-60,00)

64,50 (56,20-66,75)

43,30 (34,30-61,80)

0.0756

CD4+

25,70 (20,40-30,25)

35,90 (27,15-43,50)

21,25 (12,85-30,90)

0.0042

CD8+

20,50 (16,35-26,25)

20,80 (16,15-25,30)

19,00 (6,35-33,70)

0.8357

Linfócitos TCD8HI

21,10 (17,40-24,90)

20,35 (15,90-22,80)

19,00 (6,645-32,50)

0.8173

52,10 (41,15-63,35)

a

58,10 (25,05-66,40)

b

22,20 (12,10-54,65)

c

0.0116

14,40 (10,75-17,55)

a

29,90 (9,930-86,80)

d

30,35 (16,90-74,55)

c

0.0202

(%)
Leucócitos (* x106/kg)

CD45RA+
CD11b+

p value

Subpopulações TCD8HI
Naive (N)

42,15 (30,75-53,85)

14,40 (2,125-50,65)

7,25 (2,160-20,60)

0.0004

Memória Central (TMC)

40,55 (22,65-47,35)

25,40 (14,20-50,40)

42,60 (16,55-73,60)

0.1849

Memória Efetora (TME)

5,145 (0,885-10,64)

11,90 (6,550-53,35)

14,20 (5,025-49,80)

0.0092

Efetora (E)

7,205 (4,905-14,05)

17,60 (6,410-29,95)

10,77 (5,060-21,60)

0.4804

ME+E

5,151 (0,886-10,64)

32,90 (12,51-89,14)

26,46 (13,94-75,82)

0.0001

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD11b) ;; total de leucócitos x106/kg do receptor
Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
a) n=17; b) n=09; c) n=18 d) n=10
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ANEXO E:
TABELA 14B – CONTAGEM DAS CÉLULAS HEMATOPOÉTICAS TRANSFERIDAS NO
MOMENTO DA INFUSÃO PARA OS RECEPTORES DE DIFERENTES
MODALIDADES DE TRANSPLANTE (D0) (*CD11b)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=28

(P25-75) n=16

(P25-75) n=22

166

1075

375

0.0001

Linfócitos totais

16,11 (9,103-20,07)

288,3 (229,3-542,3)

86,0 (43,14-152,7)

0.0001

CD45RA+

1,784 (1,110-3,061)

21,61 (15,48-35,80)

3,592 (0,669-12,48)

0.0001

CD11b+

0,544 (0,251-1,159)

12,63 (4,858-27,75)

4,523 (0,974-17,77)

0.0001

Linfócitos TCD3+

30,0 (20,0-37,5)

330,0 (245,0-400,0)

95,0 (45,0-193,5)

0.0001

CD4+

10,0 (08,0-20,0)

175,0 (135,0-260,0)

40,0 (17,5-81,5)

0.0001

CD8+

10,0 (7,0-20,0)

110,0 (80,0-160,0)

35,0 (11,0-80,0)

0.0001

(x106/kg receptor)
Leucócitos (* x106/kg)

Linfócitos TCD8HI

p value

3,171 (2,216-4,071)

58,49 (47,94-79,06)

11,86 (3,903-38,50)

0.0001

1,518 (0,611-2,688)

a

37,34 (14,45-60,39)

b

4,435 (1,197-7,632)

c

0.0001

0,488 (0,211-0,676)

a

18,18 (7,743-51,70)

d

3,355 (0,870-20,21)

c

0.0001

Naive (N)

1,214 (0,435-2,158)

10,68 (1,173-27,37)

1,141 (0,207-2,869)

0.0114

Memória Central (TMC)

1,014 (0,361-1,761)

11,65 (6,902-39,92)

5,489 (1,412-9,565)

0.0001

Memória Efetora (TME)

0,102 (0,026-0,357)

6,430 (4,606-31,22)

1,725 (0,249-10,87)

0.0001

Efetora (E)

0,237 (0,112-0,491)

8,677 (4,109-20,70)

1,149 (0,242-4,651)

0.0001

ME+E

0,442 (0,156-0,827)

17,20 (8,237-53,24)

3,362 (0,580-15,41)

0.0001

CD45RA+
CD11b+
Subpopulações TCD8HI

D0= Dia zero do transplante (*Protocolo: CD11b) ;; total de leucócitos x106/kg do receptor
Modalidades de transplante:
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística: Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
a) n=17; b) n=09; c) n=18 d) n=10
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ANEXO F:
TABELA 10A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD28)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=22

(P25-75) n=12

(P25-75) n=20

Leucócitos (mm3)

3600 (2250-5700)

3600 (3050-6550)

5850 (4250-6850)

0.0085

Linfócitos totais

10,00 (4,04-15,95)

14,15 (8,25-19,00)

32,60 (20,40-44,20)

0.0001

CD45RA+

25,15 (17,60-39,10)

32,65 (25,45-38,40)

16,55 (13,20-24,60)

0.0298

CD28+

48,90 (35,25-62,20)

53,85 (33,25-63,25)

31,10 (18,75-72,25)

0.6978

Granzima B

29,64 (13,07-37,64)

a

35,15 (28,04-41,17)

b

68,10 (43,92-81,20)

c

0.0004

Linfócitos TCD3+

62,30 (55,20-70,50)

63,00 (50,30-69,35)

75,45 (61,95-84,26)

0.0127

CD4+

25,60 (21,85-31,20)

31,00 (23,55-36,35)

14,15 (9,87-18,20)

0.0003

CD8+

34,90 (17,95-45,80)

23,15 (18,80-31,65)

57,60 (43,95-70,80)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

36,80 (19,50-46,85)

23,05 (17,65-36,05)

62,15 (49,70-70,50)

0.0001

CD45RA+

23,55 (12,80-37,90)

29,00 (25,85-42,25)

10,40 (7,60-18,10)

0.0006

CD28+

82,55 (45,20-97,10)

86,00 (64,70-92,10)

29,50 (16,05-97,75)

0.3219

Granzima B

15,58 (11,50-26,91)a

19,49 (17,57-26,96)b

56,03 (37,83-70,92)c

0.0001

Naive (N)

10,76 (4,17-33,20)

22,35 (17,40-26,55)

2,83 (0,66-9,99)

0.0013

Memória Central (TMC)

51,80 (36,15-76,10)

55,65 (47,70-69,05)

23,40 (14,90-87,90)

0.5912

Memória Efetora (TME)

5,13 (1,95-44,25)

4,19 (2,89-18,89)

57,65 (1,17-71,35)

0.3052

Efetora (E)

3,01 (1,03-17,85)

7,57 (4,31-15,75)

5,70 (0,27-10,35)

0.5413

ME+E

21,77 (3,55-56,50)

13,20 (6,71-34,09)

67,25 (2,11-83,23)

0.3911

(%)

p value

Subpopulações TCD8HI

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
Marcadores fenotípico intracelular (GB= Granzima B): a) n=12; b) n=08; c) n=16
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ANEXO F:
TABELA 10B – CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD28)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=22

(P25-75) n=12

(P25-75) n=20

3600 (2250-5700)

3600 (3050-6550)

5850 (4250-6850)

0.0085

Linfócitos totais

258,2 (152,1- 576,2)

679,6 (400,2- 828,7)

1823 (1357- 2443)

0.0001

CD45RA+

20,50 (12,77-84,49)

71,56 (26,79-101,4)

217,1 (155,7-330,4)

0.0001

CD28+

60,61 (22,97-128,1)

82,22 (60,98-173,3)

352,9 (164,8-1088)

0.0001

Granzima B

13,86 (4,322-33,81)

a

29,85 (11,98-48,29)

b

Linfócitos TCD3+

362,2 (196,0-599,7)

650,8 (370,6-1173)

1768 (1278-2614)

0.0001

CD4+

128,3 (87,19-216,8)

352,4 (208,7-549,5)

310,7 (211,5-448,4)

0.0004

CD8+

173,0 (99,43-370,7)

257,4 (131,5-483,3)

1274 (833,6-2152)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

85,97 (29,34-224,7)

146,5 (90,74-235,8)

1124 (759,3-1699)

0.0001

CD45RA+

11,76 (7,34-72,76)

50,89 (24,60-96,23)

109,7 (88,05-181,3)

0.0001

CD28+

69,80 (22,15-122,9)

91,16 (66,75-195,0)

249,0 (103,7-1340)

0.0008

Granzima B

5,599 (1,101-14,00)a

10,50 (4,256-18,71)b

334,0 (141,4-565,3)c

0.0002

7,23 (2,91-35,22)

26,11 (17,10-63,60)

25,86 (5,94-137,8)

0.0441

Memória Central (TMC)

50,49 (14,94-116,9)

66,15 (50,09-119,1)

249,1 (102,1-1204)

0.0004

Memória Efetora (TME)

5,37 (1,15-30,67)

6,63 (4,31-16,75)

229,5 (18,65-577,3)

0.0001

Efetora (E)

2,67 (0,47-10,50)

7,72 (4,47-19,85)

60,72 (2,69-89,37)

0.0103

ME+E

9,61 (2,29-36,85)

23,40 (8,11-32,39)

255,5 (25,47-715,5)

0.0003

(mm3)
Leucócitos

350,0 (130,4-518,0)

p value

c

0.0002

Subpopulações TCD8HI
Naive (N)

D+30= 30 dias após o transplante; valores calculados por milímetro cúbico no hemograma
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
Marcadores fenotípico intracelular (GB= Granzima B): a) n=12; b) n=08; c) n=16
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ANEXO F:
TABELA 15A– DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD62L)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=22

(P25-75) n=11

(P25-75) n=20

Leucócitos (mm3)

3600

3600

5850

0.0085

Linfócitos totais

9,73 (4,23-15,85)

14,40 (10,89-22,80)

31,55 (19,75-44,45)

0.0001

CD45RA+

28,95 (17,85-37,90)

30,50 (26,80-36,30)

17,35 (13,10-25,00)

0.0292

CD62L+

48,35 (42,30-69,30)

60,90 (51,45-69,30)

23,30 (10,60-76,45)

0.2540

Linfócitos TCD3+

62,30 (55,20-70,50)

63,00 (50,30-69,35)

75,45 (61,95-84,26)

0.0127

CD4+

25,60 (21,85-31,20)

31,00 (23,55-36,35)

14,15 (9,87-18,20)

0.0003

CD8+

34,90 (17,95-45,80)

23,15 (18,80-31,65)

57,60 (43,95-70,80)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

36,85 (19,95-46,95)

29,48 (23,55-38,10)

62,25 (50,55-70,85)

0.0001

CD45RA+

28,70 (13,50-34,15)

28,20 (25,30-40,15)

10,00 (6,47-16,60)

0.0021

CD62l+

55,00 (14,75-92,75)

89,20 (86,90-93,45)

13,50 (8,475-95,45)

0.1165

Naive (N)

18,10 (3,19-23,20)

28,40 (20,30-42,95)

2,77 (0,77-10,42)

0.0006

Memória Central (TMC)

27,65 (8,29-67,30)

53,60 (35,60-66,35)

14,30 (5,99-83,50)

0.4666

Memória Efetora (TME)

44,45 (2,95-66,25)

6,05 (4,73-53,35)

64,65 (3,19-81,85)

0.2381

Efetora (E)

7,415 (1,16-12,45)

3,51 (2,49-9,57)

4,25 (0,70-12,50)

0.8402

ME+E

53,14 (6,01-79,58)

9,18 (6,41-65,37)

80,22 (4,03-89,82)

0.2511

(%)

p value

Subpopulações TCD8HI

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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ANEXO F:
TABELA 15B– CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD62L)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=22

(P25-75) n=11

(P25-75) n=20

3600

3600

5850

0.0085

Linfócitos totais

248,5 (155,4-520,8)

696,5 (523,1-1103)

1775 (1351-2469)

0.0001

CD45RA+

26,70 (14,60-79,26)

56,94 (20,37-116,8)

233,8 (156,4-317,8)

0.0001

CD62L+

54,18 (29,28-126,2)

99,36 (40,76-201,4)

203,4 (118,4-1193)

0.0007

Linfócitos TCD3+

362,2 (196,0-599,7)

650,8 (370,6-1173)

1768 (1278-2614)

0.0001

CD4+

128,3 (87,19-216,8)

352,4 (208,7-549,5)

310,7 (211,5-448,4)

0.0004

CD8+

173,0 (99,43-370,7)

257,4 (131,5-483,3)

1274 (833,6-2152)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

84,40 (36,11-227,9)

196,6 (141,4-251,5)

1111 (751,1-1719)

0.0001

CD45RA+

13,90 (7,31-65,16)

52,87 (36,05-92,80)

111,4 (84,09-167,6)

0.0001

CD62l+

22,17 (16,25-101,2)

158,2 (87,62-207,3)

98,75 (50,13-1350)

0.0055

Naive (N)

8,51 (4,39-20,45)

52,08 (33,11-95,51)

19,87 (6,56-141,5)

0.0029

Memória Central (TMC)

20,09 (6,87-61,77)

74,95 (53,27-125,7)

111,7 (50,25-1211)

0.0006

Memória Efetora (TME)

17,23 (2,28-69,68)

8,534 (6,09-122,7)

340,8 (31,49-739,2)

0.0007

Efetora (E)

4,45 (0,418-10,82)

5,88 (3,62-25,93)

67,05 (8,51-91,42)

0.0049

ME+E

21,68 (4,62-74,95)

13,22 (8,18-147,9)

367,4 (70,70-867,4)

0.0010

(mm3)
Leucócitos

p value

Subpopulações TCD8HI

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62L, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)

Ferrari,V. – Avaliação da Reconstituição Imunológica e da Resposta Anti Citomegalovírus
nos Receptores de Transplante de Medula Óssea

ANEXOS - 212
ANEXO F:
TABELA 16A– DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD11b)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=22

(P25-75) n=11

(P25-75) n=20

Leucócitos (mm3)

3600

3600

5850

0.0085

Linfócitos totais

9,80 (4,27-15,50)

13,90 (8,25-19,15)

31,25 (19,50-44,30)

0.0001

CD45RA+

27,80 (18,30-37,55)

33,50 (28,10-37,90)

15,95 (12,85-26,05)

0.0141

CD11b+

34,90 (14,45-56,45)

44,50 (39,40-53,20)

68,30 (40,30-85,65)

0.0048

Linfócitos TCD3+

62,30 (55,20-70,50)

63,00 (50,30-69,35)

75,45 (61,95-84,26)

0.0127

CD4+

25,60 (21,85-31,20)

31,00 (23,55-36,35)

14,15 (9,87-18,20)

0.0003

CD8+

34,90 (17,95-45,80)

23,15 (18,80-31,65)

57,60 (43,95-70,80)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

38,50 (20,30-45,80)

24,40 (17,15-36,25)

61,80 (51,70-70,95)

0.0001

CD45RA+

22,95 (15,25-34,75)

28,15 (23,90-39,70)

8,08 (5,61-17,70)

0.0016

CD11b+

26,25 (9,39-62,25)

36,90 (17,40-38,50)

58,50 (15,80-83,20)

0.3538

Naive (N)

12,75 (3,17-26,60)

22,40 (14,95-30,70)

2,17 (0,88-6,11)

0.0004

Memória Central (TMC)

67,15 (43,20-83,60)

48,20 (39,85-64,95)

18,00 (6,75-69,85)

0.0277

Memória Efetora (TME)

2,50 (0,14-20,45)

21,20 (4,76-24,20)

63,20 (19,20-80,50)

0.0001

Efetora (E)

2,77 (1,12-13,60)

12,70 (4,96-19,10)

5,29 (3,29-15,60)

0.1104

ME+E

6,420 (1,67-41,85)

30,86 (8,35-40,70)

74,42 (28,57-90,95)

0.0014

(%)

p value

Subpopulações TCD8HI

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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ANEXO F:
TABELA 16B– CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+30 PÓS-TMO (CD11b)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=22

(P25-75) n=11

(P25-75) n=20

3600

3600

5850

0.0085

Linfócitos totais

255,8 (154,9-572,7)

657,5 (386,7-817,8)

1782 (1342-2489)

0.0001

CD45RA+

31,70 (14,50-86,16)

75,92 (44,99-116,0)

215,4 (150,2-328,0)

0.0001

CD11b+

35,86 (12,79-84,16)

81,88 (46,72-132,7)

626,5 (304,7-1122)

0.0001

Linfócitos TCD3+

362,2 (196,0-599,7)

650,8 (370,6-1173)

1768 (1278-2614)

0.0001

CD4+

128,3 (87,19-216,8)

352,4 (208,7-549,5)

310,7 (211,5-448,4)

0.0004

CD8+

173,0 (99,43-370,7)

257,4 (131,5-483,3)

1274 (833,6-2152)

0.0001

Linfócitos TCD8HI

94,52 (34,91-222,5)

150,5 (93,57-237,1)

1094 (756,0-1691)

0.0001

CD45RA+

16,03 (7,868-56,40)

35,83 (23,51-61,90)

95,26 (70,03-161,0)

0.0032

CD11b+

22,37 (5,68-74,05)

25,76 (15,71-72,03)

276,3 (110,0-837,0)

0.0001

6,97 (2,34-34,31)

34,75 (20,87-57,41)

17,52 (8,00-68,82)

0.0637

Memória Central (TMC)

38,35 (11,47-130,1)

51,64 (46,92-117,0)

139,4 (57,49-652,1)

0.0251

Memória Efetora (TME)

2,11 (0,05-23,53)

22,50 (6,45-46,06)

467,3 (136,3-1104)

0.0001

Efetora (E)

2,47 (1,20-13,44)

11,69 (9,81-47,37)

59,80 (24,01-150,6)

0.0001

ME+E

7,05 (1,43-31,62)

27,34 (14,51-80,81)

600,8 (164,5-1195)

0.0001

(mm3)
Leucócitos

p value

Subpopulações TCD8HI
Naive (N)

D+30= 30 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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TABELA 11A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD28)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=15

(P25-75) n=10

(P25-75) n=17

Leucócitos (mm3)

4500 (3650-6950)

3900 (2900-6150)

4700 (4100-5350)

0.5643

Linfócitos totais

21,90 (13,65-30,35)

24,10 (17,25-38,35)

34,90 (26,00-49,40)

0.0242

CD45RA+

31,00 (25,25-39,05)

36,45 (19,75-47,85)

33,60 (23,25-38,50)

0.6927

CD28+

45,00 (23,60-65,00)

39,70 (28,15-67,80)

24,00 (16,15-32,10)

0.0644

Granzima B

49,98 (31,33-58,60)

a

54,76 (49,85-66,25)

b

59,25 (44,81-69,75)

c

0.1703

Linfócitos TCD3+

69,60 (59,95-77,55)

69,25 (57,50-83,40)

70,60 (61,80-73,65)

0.9500

CD4+

18,40 (15,70-25,50)

26,00 (18,65-30,95)

14,00 (8,83-25,05)

0.0099

CD8+

45,20 (38,25-54,50)

37,50 (24,70-58,90)

49,70 (40,45-57,65)

0.3322

Linfócitos TCD8HI

43,20 (38,50-52,35)

34,90 (23,65-60,25)

50,30 (38,55-60,85)

0.2123

CD45RA+

25,50 (16,85-34,85)

37,90 (24,80-49,15)

20,40 (13,15-28,10)

0.0302

CD28+

84,30 (26,20-98,00)

68,20 (30,85-97,95)

27,90 (16,00-63,35)

0.1262

Granzima B

35,20 (17,47-43,53)a

47,77 (42,76-55,71)b

47,59 (37,34-61,89)c

0.0708

Naive (N)

11,10 (3,90-29,95)

15,05 (4,61-35,05)

2,08 (1,07-12,15)

0.0161

Memória Central (TMC)

51,50 (22,60-78,60)

39,90 (22,60-73,80)

25,80 (14,95-50,05)

0.1900

Memória Efetora (TME)

6,29 (1,27-55,05)

10,22 (0,33-40,75)

49,80 (18,69-65,90)

0.0091

Efetora (E)

5,71 (0,93-21,15)

16,30 (1,28-33,70)

14,00 (5,43-24,20)

0.3990

ME+E

20,01 (2,15-82,35)

29,77 (1,73-69,45)

72,20 (35,46-83,15)

0.1272

(%)

p value

Subpopulações TCD8HI

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
Marcadores fenotípico intracelular (GB= Granzima B): a) n=07; b) n=08; c) n=13
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TABELA 11B – CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD28)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=15

(P25-75) n=10

(P25-75) n=17

Leucócitos

4500 (3650-6950)

3900 (2900-6150)

4700 (4100-5350)

0.5643

Linfócitos totais

991,8 (710,3-1422)

932,2 (701,6-1250)

1522 (1123-2211)

0.0151

CD45RA+

152,0 (93,75-234,0)

182,4 (109,3-236,5)

275,7 (138,2-434,1)

0.0895

CD28+

203,8 (145,1-367,7)

149,3 (125,4-424,4)

158,4 (129,5-272,3)

0.7520

a

b

c

0.0527

(mm3)

Granzima B

70,33 (33,58-126,2)

116,2 (80,06-342,8)

238,5 (108,5-444,0)

p value

Linfócitos TCD3+

1018 (634,4-1253)

925,3 (701,8-1292)

1232 (909,9-1564)

0.3895

CD4+

279,7 (167,9-529,2)

338,1 (264,2-513,6)

235,4 (165,3-403,3)

0.1197

CD8+

598,2 (378,0-857,7)

451,6 (381,5-898,3)

931,3 (557,0-1262)

0.0695

Linfócitos TCD8HI

386,9 (289,9-700,0)

292,8 (227,4-671,3)

877,1 (439,2-1217)

0.0197

CD45RA+

115,3 (56,14-151,8)

148,4 (62,01-209,2)

159,0 (85,53-250,2)

0.1947

CD28+

183,8 (118,5-419,7)

171,5 (85,68-501,0)

159,0 (126,1-254,1)

0.8940

Granzima B

44,17 (12,42-80,79)a

93,72 (42,65-250,8)b

183,8 (70,89-294,5)c

0.0233

Naive (N)

55,04 (10,06-128,3)

46,76 (17,58-140,9)

12,23 (8,60-41,63)

0.1907

Memória Central (TMC)

142,4 (99,71-358,3)

112,8 (59,82-348,2)

148,8 (107,4-217,7)

0.4619

Memória Efetora (TME)

17,25 (5,85-287,6)

9,77 (1,62-155,1)

436,7 (63,53-610,7)

0.0067

Efetora (E)

12,74 (3,64-73,78)

27,35 (3,92-132,9)

109,0 (30,75-233,9)

0.0578

ME+E

43,64 (9,93-411,3)

49,52 (6,15-273,8)

490,8 (119,7-924,3)

0.0119

Subpopulações TCD8HI

D+90= 90 dias após o transplante; valores calculados por milímetro cúbico no hemograma
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD28, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
Marcadores fenotípico intracelular (GB= Granzima B): a) n=07; b) n=08; c) n=13
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TABELA 17A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD62L)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=15

(P25-75) n=10

(P25-75) n=17

Leucócitos (mm3)

4500

3900

4700

0.5643

Linfócitos totais

21,20 (13,95-32,15)

24,20 (16,60-38,15)

33,50 (26,40-48,50)

0.0461

CD45RA+

32,00 (24,55-38,35)

36,55 (18,50-45,50)

35,50 (23,10-37,95)

0.5992

CD62L+

49,80 (22,25-67,25)

51,80 (19,95-68,25)

21,20 (11,90-41,95)

0.0900

Linfócitos TCD3+

69,60 (59,95-77,55)

69,25 (57,50-83,40)

70,60 (61,80-73,65)

0.9500

CD4+

18,40 (15,70-25,50)

26,00 (18,65-30,95)

14,00 (8,83-25,05)

0.0099

CD8+

45,20 (38,25-54,50)

37,50 (24,70-58,90)

49,70 (40,45-57,65)

0.3322

Linfócitos TCD8HI

45,30 (38,50-55,10)

34,35 (23,35-60,60)

48,50 (39,80-62,25)

0.2718

CD45RA+

20,40 (15,45-35,50)

35,30 (21,10-46,85)

20,10 (13,30-28,50)

0.0656

CD62L+

45,90 (8,71-93,80)

77,40 (17,09-98,50)

16,80 (10,85-66,20)

0.4232

Naive (N)

7,93 (3,41-19,30)

20,80 (4,63-32,80)

4,55 (2,23-10,87)

0.0373

Memória Central (TMC)

47,40 (6,35-80,25)

43,60 (9,13-77,15)

13,70 (8,28-49,60)

0.5563

Memória Efetora (TME)

34,50 (4,81-71,95)

10,65 (0,47-52,25)

61,60 (21,41-72,30)

0.0354

Efetora (E)

6,39 (1,72-23,80)

11,30 (0,76-30,65)

13,90 (2,11-22,85)

0.6602

ME+E

42,21 (5,70-91,65)

26,38 (1,67-82,70)

80,90 (33,02-87,95)

0.4295

(%)

p value

Subpopulações TCD8HI

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62l, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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TABELA 17B – CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD62L)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=15

(P25-75) n=10

(P25-75) n=17

4500

3900

4700

0.5643

Linfócitos totais

957,0 (825,5-1347)

915,3 (696,5-1231)

1555 (1062-2168)

0.0142

CD45RA+

145,3 (113,1-245,1)

170,4 (103,2-232,4)

273,7 (153,6-433,6)

0.0991

CD62L+

159,8 (110,3-441,1)

151,2 (79,44-460,6)

149,0 (100,7-352,2)

0.9467

Linfócitos TCD3+

1018 (634,4-1253)

925,3 (701,8-1292)

1232 (909,9-1564)

0.3895

CD4+

279,7 (167,9-529,2)

338,1 (264,2-513,6)

235,4 (165,3-403,3)

0.1197

CD8+

598,2 (378,0-857,7)

451,6 (381,5-898,3)

931,3 (557,0-1262)

0.0695

Linfócitos TCD8HI

433,5 (365,3-680,1)

286,4 (207,7-675,9)

872,4 (419,3-1203)

0.0229

CD45RA+

125,1 (47,54-166,8)

132,5 (53,79-193,9)

126,9 (90,85-238,4)

0.3826

CD62L+

153,0 (54,55-485,3)

169,8 (44,13-506,8)

119,2 (82,24-330,9)

0.9946

Naive (N)

33,47 (13,50-135,3)

50,45 (17,76-134,9)

30,57 (14,08-89,59)

0.6934

Memória Central (TMC)

128,0 (34,89-423,1)

113,9 (27,42-369,9)

119,6 (53,56-287,7)

0.8743

Memória Efetora (TME)

49,12 (28,17-342,0)

12,72 (2,52-184,2)

461,6 (86,44-708,5)

0.0099

Efetora (E)

20,50 (8,84-122,8)

19,18 (3,34-133,0)

89,55 (18,11-193,8)

0.1865

ME+E

57,88 (31,25-472,5)

45,08 (6,53-298,2)

543,4 (141,3-960,6)

0.0271

(mm3)
Leucócitos

p value

Subpopulações TCD8HI

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD62l, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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TABELA 18A – DESCRIÇÃO PERCENTUAL DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD11b)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=15

(P25-75) n=10

(P25-75) n=17

Leucócitos (mm3)

4500

3900

4700

0.5643

Linfócitos totais

22,70 (13,35-31,15)

23,30 (15,85-38,65)

33,30 (25,95-48,55)

0,0341

CD45RA+

31,20 (25,10-37,85)

37,80 (21,50-47,40)

35,40 (23,90-38,95)

0,4367

38,70 (-)

38,80 (22,75-)

67,80 (-)

Linfócitos TCD3+

69,60 (59,95-77,55)

69,25 (57,50-83,40)

70,60 (61,80-73,65)

0.9500

CD4+

18,40 (15,70-25,50)

26,00 (18,65-30,95)

14,00 (8,83-25,05)

0.0099

CD8+

45,20 (38,25-54,50)

37,50 (24,70-58,90)

49,70 (40,45-57,65)

0.3322

Linfócitos TCD8HI

48,10 (37,95-54,30)

36,25 (23,80-61,10)

49,70 (40,55-62,70)

0.2583

CD45RA+

21,90 (16,30-34,55)

34,90 (24,65-49,60)

20,50 (13,90-28,20)

0.0151

CD11b+

20,20 (5,99-92,65)

19,70 (6,75-91,85)

92,10 (31,40-98,40)

0.1188

Naive (N)

10,50 (2,71-17,55)

16,90 (4,43-23,05)

1,22 (0,19-12,80)

0.0232

Memória Central (TMC)

45,80 (2,23-74,70)

51,45 (0,97-67,55)

4,52 (1,18-55,05)

0.3236

Memória Efetora (TME)

20,50 (8,75-72,05)

11,85 (3,95-49,95)

68,20 (19,80-77,85)

0.0237

Efetora (E)

6,05 (2,43-23,30)

9,89 (1,96-47,00)

17,60 (7,09-24,85)

0.5738

22,41 (14,81-98,65)

19,13 (7,08-92,00)

93,30 (31,95-98,47)

0.1655

(%)

CD11b+

p value

Subpopulações TCD8HI

ME+E

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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TABELA 18B – CONTAGEM DAS CÉLULAS NO D+90 PÓS-TMO (CD11b)
Alo-MO

Alo-SP

Auto-SP

(P25-75) n=15

(P25-75) n=10

(P25-75) n=17

4500

3900

4700

0.5643

Linfócitos totais

948,3 (801,5-1439)

935,0 (657,0-1227)

1493 (1063-2174)

0.0181

CD45RA+

159,1 (107,7-220,9)

185,1 (107,9-236,9)

294,8 (163,2-451,9)

0.0805

CD11b+

138,3 (74,88-513,4)

168,9 (62,89-316,5)

463,7 (341,6-869,4)

0.0036

Linfócitos TCD3+

1018 (634,4-1253)

925,3 (701,8-1292)

1232 (909,9-1564)

0.3895

CD4+

279,7 (167,9-529,2)

338,1 (264,2-513,6)

235,4 (165,3-403,3)

0.1197

CD8+

598,2 (378,0-857,7)

451,6 (381,5-898,3)

931,3 (557,0-1262)

0.0695

Linfócitos TCD8HI

434,8 (378,8-735,3)

289,9 (215,0-682,6)

854,1 (440,2-1248)

0.0213

CD45RA+

106,4 (44,66-149,3)

166,0 (59,54-221,8)

140,0 (87,84-250,7)

0.2158

CD11b+

71,74 (29,53-440,9)

53,54 (26,32-344,2)

566,6 (287,6-966,9)

0.0048

Naive (N)

33,36 (7,14-94,38)

46,71 (6,58-154,7)

11,10 (1,43-38,14)

0.2069

Memória Central (TMC)

165,3 (8,99-349,5)

125,7 (3,66-319,6)

42,20 (6,23-264,4)

0.7992

Memória Efetora (TME)

63,36 (32,96-401,2)

30,32 (15,53-156,8)

455,9 (204,6-688,3)

0.0036

Efetora (E)

21,74 (10,48-126,0)

18,83 (13,10-187,1)

90,77 (48,34-238,6)

0.0343

ME+E

83,80 (45,37-556,9)

53,47 (32,01-343,8)

566,6 (288,1-979,0)

0.0077

(mm3)
Leucócitos

p value

Subpopulações TCD8HI

D+90= 90 dias após o transplante; total de leucócitos determinado no hemograma por milímetro cúbico
Modalidades de transplante (TMO):
Alo-MO= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas diretamente da medula
óssea.
Alo-SP= Transplante alogênico procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Auto-SP= Transplante autólogo procedente da coleta de células hematopoéticas do sangue periférico
após serem mobilizadas.
Estatística:
Comparação entre 03 grupos (Alo-MO x Alo-SP x Auto-SP): ANOVA, teste de Kruskal-Wallis
Resultados: mediana. Valores com p value < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes
P25-75: Valores incluídos no intervalo de variação entre o Percentil 25 e o Percentil 75
Marcadores fenotípicos de superfície das células: CD3, CD4, CD8, CD11b, CD45RA
CD8HI: Linfócitos T com expressão da molécula CD8 de alta intensidade de fluorescência (Gate H)
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