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RESUMO 
 

BASSAN, V.L. Caracterização imunofenotípica e molecular de subpopulações de 

monócitos em Neoplasias Mieloproliferativas. 2022. 140f. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2022.  

 

          Neoplasias Mieloproliferativas (NMP) são desordens hematológicas clonais 

caracterizadas pela hiperproliferação e acúmulo de células mielóides precursoras e maduras na 

medula óssea e no sangue periférico. As NMP BCR-ABL1 negativas avaliadas, neste estudo, 

foram a Policitemia Vera (PV), Trombocitemia Essencial (TE) e Mielofibrose Primária (MF). 

A fisiopatologia destas doenças está associada à presença de mutações envolvendo os genes 

Janus Kinase 2 (JAK2), Calreticulina (CALR), receptor de trombopoetina (MPL) e alterações 

de complexos epigenéticos. Apesar da hematopoese desregulada nas NMP ser atribuída 

principalmente às mutações genéticas na célula-tronco hematopoética, anormalidades no sistema 

imune e nas células que compõem o microambiente medular parecem contribuir para a 

fisiopatologia destas doenças. Recentemente, as NMP foram consideradas doenças pré-

leucêmicas oncoinflamatórias, visto que os pacientes possuem níveis de citocinas, quimiocinas 

e marcadores inflamatórios elevados no plasma e medula óssea, e, portanto, apresentam um 

estado de atividade inflamatória exacerbada, fator que contribui para a instabilidade genética e 

alterações cardiovasculares. As subpopulações de monócitos humanos, subdivididas em 

clássicos, intermediários e não clássicos, têm sido envolvidas na gênese e na modulação de 

condições inflamatórias crônicas, autoimunes e neoplásicas. Embora estudos evidenciem a 

presença de monocitose em pacientes com NMP, o perfil imunofenotípico dos monócitos nestas 

doenças ainda não foi elucidado. Nesse contexto, o presente trabalho caracterizou o perfil 

imunofenotípico e molecular dos monócitos do sangue periférico de pacientes com PV, TE, MF 

e indivíduos saudáveis. Os monócitos do sangue periférico foram isolados e submetidos à 

imunofenotipagem para determinação da frequência de subpopulações circulantes e da 

densidade de expressão dos marcadores CD56, CD64, CD80/86 e HLA-DR. Foi quantificada a 

concentração plasmática do marcador CD163 solúvel por ELISA e o transcriptoma dos 

monócitos foi analisado “in silico”. Em comparação aos controles, pacientes com PV, TE e 

MF apresentaram maior frequência de monócitos intermediários e não clássicos e menor 

frequência de monócitos clássicos. Foi identificada maior frequência de monócitos expressando 

HLA-DR nas três doenças, indicativo de alta ativação celular, ao passo que a expressão de 

CD80/86 foi menor nos monócitos de pacientes com PV e TE do que nos pacientes com MF e 

controles, indicando que, nestas doenças, parece haver menor estímulo do processo de 

coestimulação. A frequência de monócitos positivos para o marcador aberrante CD56 foi maior 

nas três NMP, principalmente na MF. A concentração plasmática de CD163, indicadora de 

ativação de monócitos, está elevada nos pacientes com PV, TE e MF. A análise do 

transcriptoma de pacientes com NMP revelou diferentes assinaturas imunológicas entre 

pacientes com PV, TE e MF, além de indicar a ativação de vias inflamatórias nos monócitos, 

possíveis alterações no metabolismo celular, na regulação da apoptose, atividades associadas à 

coagulação e ao estado pró-trombótico, à interação com neutrófilos e plaquetas, além de genes 

associados à atividade de interferons do tipo I e do tipo II. Em conjunto, os resultados obtidos 
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sugerem que o aumento na frequência de monócitos intermediários e não clássicos contribui 

para o processo de oncoinflamação nas NMP. PV e TE compartilharam monócitos com perfis 

imunofenotípicos similares, marcados por alta ativação e menor potencial co-estimulatório. O 

aumento na frequência de monócitos CD56 positivos sugere a existência de um processo de 

imunovigilância mediado pelos monócitos nas NMP, visto que estas células estão associadas à 

indução da atividade citotóxica e resposta imune antitumoral. Em conclusão, os monócitos 

parecem ser influenciados pelas alterações fisiopatológicas desencadeadas pelo processo 

neoplásico nas NMP e podem ser considerados como potenciais alvos de investigação para 

intervenções farmacológicas nestas doenças. 

 

Palavras-chave: Imunofenotipagem. Monócitos. Mutação JAK2V617F. Neoplasias 

Mieloproliferativas. Oncoinflamação.  
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ABSTRACT 
 

BASSAN, V.L. Immunopheonotypic and molecular characterization of monocyte 

subpopulations in Myeloproliferative Neoplasms. 2022. 140p. Dissertation (Master). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2022. 

 

         Myeloproliferative Neoplasms (MPN) are clonal hematological disorders characterized 

by the hyperproliferation and accumulation of precursor and mature myeloid cells in the bone 

marrow and peripheral blood. The BCR-ABL1-negative MPN evaluated in this study were 

Polycythemia Vera (PV), Essential Thrombocythemia (ET) and Primary Myelofibrosis (MF). 

The pathophysiology of these diseases is associated with the presence of mutations involving 

the Janus Kinase 2 (JAK2), Calreticulin (CALR), thrombopoietin receptor (MPL) genes and 

changes in epigenetic complexes. Although dysregulated hematopoiesis in MPN is mainly 

attributed to genetic mutations in the hematopoietic stem cell, abnormalities in the immune 

system and in the cells that compose the bone marrow microenvironment seem to contribute to 

the pathophysiology of these diseases. Recently, MPN have been considered as pre-leukemic 

oncoinflammatory diseases, once the patients have elevated levels of cytokines, chemokines 

and inflammatory markers in plasma and bone marrow. The MPN present a state of exacerbated 

inflammatory activity, which contributes to genetic instatility and cardiovascular damages in 

patients. Human monocyte subpopulations, subdivided into classical, intermediate and non 

classical, have been involved in the genesis and modulation of chronic inflammatory, 

autoimmune and neoplastic conditions. Although studies show the presence of monocytosis in 

MPN patients, the immunophenotypic profile of monocytes in these diseases has not been 

elucidated yet. In this context, the present study characterized the immunophenotypic and 

molecular profile of peripheral blood monocytes from patients with PV, ET, MF and healthy 

subjects. Peripheral blood monocytes were isolated and submitted to immunophenotyping to 

determine the frequency of circulating subpopulations and the expression of CD56, CD64, 

CD80/86 and HLA-DR markers. The plasma concentration of the soluble CD163 marker was 

quantified by ELISA and the monocytes transcriptome was analyzed by the in silico 

methodology. Compared to controls, PV, ET and MF patients had increased frequency of 

intermediate and non classical monocytes and lower frequency of classical monocytes. Higher 

expression of HLA-DR was identified in monocytes in the three disease categories, indicating 

cell activation.  The expression of CD80/86 was lower in monocytes from patients with PV and 

ET than in patients with MF and controls, indicating that, in these diseases, there seem to be 

more monocytes with less costimulatory activity. The frequency of CD56-positive monocytes 

was increased in the three MPN, mainly in MF. The plasma concentration of CD163, an 

indicator of monocyte activation, is elevated in PV, ET and MF patients. The MPN patients 

transcriptome revealed distint immunological signatures among patients with PV, ET and MF, 

and indentified the activation of inflammatory pathways in monocytes, possible alterations in 

cellular metabolism, in the regulation of apoptosis, in activities associated with coagulation and 

prothrombotic state, interaction with neutrophils and platelets, and the differential expression 

of genes associated with the type I and type II interferon pathways. Taken together, the results 

suggested that the increased frequency of intermediate and non classical monocytes contributes 
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to the oncoinflammation process in MPN. PV and ET shared monocytes with similar 

immunophenotypic profiles, marked by high activation and lower costimulatory potential. The 

increase of the frequency of CD56-positive monocytes suggests the existence of an 

immunosurveillance process mediated by monocytes in MPN, since these cells are associated 

with the induction of cytotoxic activity and antitumor immune response. In conclusion, 

monocytes seem to be influenced by the pathophysiological alterations triggered by the 

neoplastic process in MPN and should be considered as a potential target for pharmacological 

interventions in these diseases. 

 

Keywords: Immunophenotyping. Monocytes. JAK2V617F mutation. Myeloproliferative 

Neoplasms. Oncoinflammation. 
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1.1 Neoplasias Mieloproliferativas 

1.1.1 Definição, diagnóstico, epidemiologia e história natural 

 Neoplasias Mieloproliferativas (NMP) são doenças hematológicas clonais 

caracterizadas pela proliferação exacerbada e o acúmulo de células da linhagem mielóide na 

medula óssea e no sangue periférico. A patogênese das NMP está associada à presença de 

mutações genéticas iniciadoras na célula progenitora hematopoiética. Estas mutações 

acometem regiões gênicas responsáveis pelo controle e sinalização dos processos de 

proliferação e morte celular, resultando no estímulo excessivo da hematopoese e na expansão 

clonal de células da linhagem mieloide, ou seja, proliferação de eritrócitos, e/ou granulócitos 

e/ou megacariócitos e seus precursores (VAINCHENKER & KRALOVICS, 2017). 

          Conforme os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

2016, as NMP podem ser classificadas em duas classes de doenças, sendo elas: 1) NMP 

cromossomo Philadelfia (Ph) positiva ou BCR/ABL1+, que inclui a Leucemia Mielóide Crônica 

(LMC); o cromossomo Ph origina-se de uma translocação entre os braços longos dos 

cromossomos 9 e 22, resultando no rearranjo dos genes BCR (“break cluster region”) e ABL 

(“Abelson vírus”); e 2) NMP cromossomo Ph negativas ou BCR/ABL1-, que compreendem as 

doenças Policitemia Vera (PV), Trombocitemia Essencial (TE), Mielofibrose Primária (MF), 

Leucemia Neutrofílica Crônica (LNC), Leucemia Eosinofílica Crônica (LEC), Mastocitose e 

NMP não classificável (CHAUFFAILLE, 2010; TEFFERI & VAINCHENKER, 2011; ARBER 

et al., 2016; SPIVAK, 2017; BARBUI et al., 2018). Neste estudo, as NMP são representadas 

pelas doenças PV, TE e MF.  

          O diagnóstico da PV é determinado a partir da validação de critérios maiores e menores. 

Os critérios maiores são níveis de hemoglobina maiores que 16,5 g/dl para homens e 16 g/dl 

para mulheres e/ou hematócrito maior que 49% para homens e 48% para mulheres, ou então 

aumento da contagem de eritrócitos; biópsia de medula óssea apresentando hipercelularidade 

para a idade, panmielose das linhagens eritrocítica, granulocítica e megacariocítica, com 

megacariócitos maduros podendo apresentar pleomorfismo; presença da mutação iniciadora em 

JAK2 (éxons 14 ou 12) e, em frequência muita rara, nos genes CALR e MPL. O critério menor 

diz respeito aos níveis séricos de eritropoietina normais ou abaixo dos valores de referência 

considerados como saudáveis (ARBER et al., 2016; BARBUI et al., 2018).  

Esta neoplasia é mais frequente em pacientes do sexo masculino com idade acima de 50 

anos, que podem apresentar complicações como trombose venosa, ataques isquêmicos, infarto 

agudo do miocárdio, prurido dérmico e esplenomegalia. Além disso, pacientes com PV podem 
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evoluir para mielofibrose secundária (MS) e/ou para leucemia mielóide aguda (LMA) 

(CHAUFFAILLE, 2010; SPIVAK, 2017). 

          O diagnóstico da TE é realizado a partir de critérios maiores e menores, assim como 

ocorre para a PV. Os critérios maiores são contagem de plaquetas maior que 450 x 109/L; 

biópsia de medula óssea evidenciando aumento na proliferação da série megacariocítica, com 

presença de megacariócitos maduros com núcleos hiperlobulados, sem aumento na contagem 

de eritrócitos e granulócitos; pode ocorrer fibrose com deposição de fibras reticulínicas (grau 

1); não atender aos critérios da OMS para outras neoplasias mieloides; presença de uma das 

mutações iniciadoras nos genes JAK2, CARL ou MPL. Como critério menor, se enquadra a 

presença de outros marcadores de clonalidade associados ao quadro mieloproliferativo e a 

ausência de trombocitose reativa (ARBER et al., 2016; BARBUI et al., 2018). 

           A TE acomete principalmente pacientes na sexta década de idade, podendo ser 

assintomática e silenciosa ou apresentar esplenomegalia como sinal. Quando a doença se 

instala, podem ser observados nos pacientes eventos trombóticos, hemorragias na pele, mucosas 

e no trato digestivo, alterações visuais e cardiovasculares. Pacientes com TE, assim como os 

pacientes com PV, também podem evoluir para MFS e/ou para LMA (CHAUFFAILLE, 2010; 

TEFFERI, 2015; SPIVAK, 2017). 

          O quadro clínico de MF é caracterizado por um período inicial de proliferação 

megacariocítica atípica com fibrose da medula óssea e, conforme a doença evolui, por 

pancitopenia e substituição do tecido hematopoiético por fibras colágenas. O diagnóstico da 

MF é confirmado com base na avaliação da medula óssea por biópsia, assim como é protocolo 

para o diagnóstico de PV e TE (ARBER et al., 2016; BARBUI et al., 2018).  

          Os critérios para o diagnóstico da MF podem ser divididos em dois, sendo um referente 

à fase pré-fibrótica e outro à fase fibrótica. Os critérios maiores da fase pré-fibrótica são 

proliferação megacariocítica atípica, sem a presença de fibrose maior que grau 1; aumento na 

celularidade da medula óssea com diminuição da eritropoiese; não se enquadrar em critérios 

diagnósticos estabelecidos pela OMS para outras neoplasias mieloides; presença de uma das 

mutações em JAK2, CARL ou MPL e, na ausência destas, positividade para outro marcador de 

clonalidade ou ausência de fibrose reativa. Os critérios menores para a MF pré-fibrótica são a 

presença isolada ou conjunta de anemia não atribuída a comorbidades, leucocitose maior que 

11x109/L, esplenomegalia palpável e níveis de lactato desidrogenase (LDH) acima dos limites 

considerados saudáveis (ARBER et al., 2016; BARBUI et al., 2018; GREENFIELD et al; 

2021).  
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          Os critérios diagnósticos para a MF em fase fibrótica são proliferação megacariocítica 

atípica com fibrose de fibras reticulínicas ou de colágeno grau 2 ou 3; não se enquadrar em 

outros critérios diagnósticos estabelecidos pela OMS para outras neoplasias mieloides; 

presença de uma das mutações iniciadoras em JAK2, CARL ou MPL e na ausência destas, 

positividade para outro marcador de clonalidade ou ausência de fibrose reativa. Como critérios 

menores, investiga-se no paciente sinais como anemia não atribuída a outras comorbidades, 

leucocitose maior que 11x109/L, esplenomegalia palpável e/ou níveis de LDH acima do limite 

superior de referência ou leucoeritroblastose (BARBUI et al., 2018; GREENFIELD et al; 

2021).  

          Para auxiliar no estadiamento clínico da MF, podem ser empregados escores prognósticos 

que levam em conta os dados clínico-laboratoriais dos pacientes. Para análise de prognóstico, 

pode ser utilizado, por exemplo, o Sistema de Escore Dinâmico Internacional de Pontuação 

Prognóstica (DIPSS) e o DIPSS-Plus. Estes escores de prognóstico levam em consideração a 

concentração de hemoglobina, a contagem de leucócitos, a percentagem de blastos, anemia e a 

idade dos pacientes (PASSAMONTI et al., 2010; GUGLIELMELLI et al., 2018).  

         A MF pode evoluir da fase crônica, caracterizada pela deposição de fibras de reticulina e 

substituição do tecido medular por tecido fibroso, para a fase blástica (LMA) em cerca de 10% 

a 20% dos casos. A evolução da doença leva à diminuição da expectativa de vida dos pacientes, 

acúmulo de alterações epigenéticas e alterações em vias de sinalização celular que culminam 

em sua transformação em LMA (PASSAMONTI et al., 2010).  

          Pacientes com MF podem apresentar anemia, esplenomegalia em decorrência da 

hematopoese extramedular ineficiente, hemorragias, alterações ósseas, infecções de recorrência 

e secreção desregulada de citocinas (CHAUFFAILLE, 2010; SPIVAK, 2017; TEFFERI, 2017). 

         Sendo assim, a MF é considerada a categoria mais grave das NMP, aqui estudadas, uma 

vez que o tecido da medula óssea é alvo de fibrose intensa, diminuindo drasticamente a 

produção de eritrócitos, leucócitos e plaquetas, conduzindo a um estado de pancitopenia. 

          Ainda, é importante frisar que, para que o diagnóstico de PV, TE ou MF seja concluído 

de forma rigorosa, é preciso que o paciente em investigação apresente todos os critérios 

considerados como maiores e apresente pelo menos um dos critérios considerados como 

menores para cada subtipo de doença (GREENFIELD, McMULLIN & MILLS, 2021).  

 De modo geral, as NMP costumam apresentar pior prognóstico quanto maior for a idade 

do paciente, devido a relação com o aumento da frequência de comorbidades e o processo de 

senescência celular, que leva à alterações na imunidade e no processo de coagulação. 
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Contribuem ainda para o prognóstico destas doenças as alterações epigenéticas, que são, 

inclusive, consideradas marcadores de proliferação clonal, como ASXL1, DNMT1/2, SRSF2 

ou EZH2, relacionadas ao prognóstico desfavorável e à redução da sobrevida dos pacientes. 

          Assim, a combinação entre estas condições, associadas aos fatores genéticos e 

inflamatórios, parece modular a evolução destas doenças (BRANDÃO, SOUZA & MACEDO, 

2014). 

 

1.1.2 Fisiopatologia  

O processo de hematopoese é regulado por numerosas citocinas, fatores estimuladores 

de colônia (CSF), eritropoetina (EPO) e trombopoetina (TPO), que ativam receptores de 

superfície celular associados às proteínas intracelulares não receptoras que fazem parte da 

família das Janus Kinases (JAK). Estas proteínas atuam como tirosina-quinases, realizando 

autofosforilação e se ligando aos ativadores de transdução de sinal chamados de STAT, que, 

quando fosforilados, se dimerizam e migram para o núcleo celular, onde se ligam a regiões 

promotoras no DNA e ativam a transcrição e tradução de genes relacionados com a proliferação, 

diferenciação e regulação da apoptose (McPHERSON, McMULLIN, MILLS, 2016). 

          Desde 2005, mutações envolvendo os genes da família de proteínas JAK, expressos na 

célula-tronco hematopoética, têm sido associadas com o desenvolvimento das NMP BCR-ABL1 

negativas (JAMES et al., 2005; VAINCHENKER & KRALOVICS, 2016).  

          A mutação JAK2V617F, presente no gene que codifica a enzima JAK2, localizado no 

cromossomo 9 (região 9p24), foi a primeira a ser descrita. Esta mutação ocorre no éxon 14 do 

gene e promove a troca do nucleotídeo guanina pela timina na posição 1849, levando à 

substituição do aminoácido valina pela fenilalanina no códon 617. Como citado anteriormente, 

a JAK2 está envolvida no processo de sinalização da EPO, TPO e CSF-GM e de diversas 

citocinas; assim, na presença desta mutação, a enzima não precisa do estímulo destas moléculas 

e dos fatores de crescimento para promover a ativação da via JAK2/STAT. Esta atividade 

constitutiva da JAK2 altera a transcrição de vários genes envolvidos nos processos de 

proliferação, morte, maturação e adesão celular nos pacientes com NMP (TEFFERI & 

PARDANANI, 2015; McPHERSON et al., 2017; SPIVAK, 2017).  

          Esta mutação é um dos mais importantes fatores genéticos associados ao 

desenvolvimento destas doenças, uma vez que está presente na maioria dos pacientes com PV 

(cerca de 90-95%), em 50 a 70% dos pacientes com TE e entre 40 a 50% dos pacientes com 

MF (McPHERSON, McMULLIN, MILLS, 2017). A mutação em homozigose parece favorecer 

a gênese de PV e MF, sendo este achado incomum em pacientes com TE (SCOTT et al., 2006; 
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CROSS, 2011). A mutação na JAK2 pode ocorrer também no éxon 12, promovendo eritrocitose 

isolada e contribuindo para a ocorrência de PV (SPIVAK, 2017).  

          Mutações no gene da Calreticulina (CALR), expresso na membrana do retículo 

endoplasmático e envolvido na homeostase do íon cálcio e em funções celulares como 

proliferação, fagocitose e apoptose, foram descritas também nestas doenças em 2013. O gene 

CALR localiza-se na região p13.2 do cromossomo 19 e alterações gênicas como inserções e 

deleções foram descritas no éxon 9, sendo as deleções as mais frequentes. A mutação deste 

gene predispõe ao desenvolvimento de TE e MF, sendo rara sua presença em pacientes com PV 

(SPIVAK, 2017).  

          Além disso, mutações menos frequentes envolvendo o gene MPL, relacionado com a 

expressão do receptor de superfície celular da trombopoetina (TPO) na célula-tronco 

hematopoética, podem participar da gênese da TE e da MF. A principal alteração descrita no 

MPL diz respeito à substituição do aminoácido leucina pela lisina na posição 515 do éxon 10. 

Tal mutação origina o fenótipo W515L/K, no qual a proteína MPL apresenta alteração da 

conformação do receptor e promove a ativação do domínio JAK2 sem que haja a necessidade 

do estímulo da TPO, levando à sinalização e proliferação celular exacerbadas, principalmente 

das linhagens de eritrócitos e megacariócitos (CROSS, 2011; MA et al., 2011; SPIVAK, 2017).  

          Modificações epigenéticas têm sido associadas à fisiopatologia e prognóstico das NMP. 

Estas podem coexistir com as mutações genéticas iniciadoras convencionais ou se apresentarem 

de forma isolada. Dentre as alterações epigenéticas descritas, cerca de 12% dos pacientes 

apresentam variantes da enzima TET2 (Ten-eleven translocation; região 4q24), que podem ser 

secundárias à mutação JAK2V617F, contribuindo para o desenvolvimento de PV, ou primárias 

a esta mutação, contribuindo para o quadro de TE (PEREZ et al., 2013; McPHERSON et al., 

2016; VAINCHENKER & KRALOVICS, 2016).  

          Alterações em complexos epigenéticos responsáveis pela regulação da metilação do 

DNA (TET2, DMNT3A e IDH1/2) e modificação estrutural das histonas (ASXL1 e EZH2) têm 

sido relacionadas ao desenvolvimento da PV e da TE e evolução para MF e LMA, uma vez que 

contribuem para a instabilidade gênica da célula-tronco (CROSS, 2011; PEREZ et al., 2013; 

McPHERSON et al., 2016).  

Na PV e na TE, a ocorrência isolada de uma mutação é capaz de dar origem ao quadro 

neoplásico, ao passo que o desenvolvimento da MF parece ser secundário à atividade de 

mutações combinadas adquiridas ao longo do tempo (VAINCHENKER & KRALOVICS, 

2017). 
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          Em conjunto, as alterações genéticas e epigenéticas contribuem para a proliferação 

celular exacerbada, resistência à morte celular, quadro clínico, fenótipo e prognóstico das NMP.   

Apesar destes conhecimentos, existem ainda muitos questionamentos a serem 

respondidos sobre a patogênese e progressão das NMP. A ocorrência isolada das mutações 

envolvendo os genes que codificam as proteínas JAK2, CALR e MPL parece ser insuficiente 

para explicar os mecanismos que regulam a gênese, cronicidade e padrões de evolução destas 

neoplasias. Além disso, ainda não foi elucidada a razão pela qual a mesma mutação em JAK2 

é capaz de originar três doenças com fenótipos diferentes (PV, TE e MF). Pacientes com NMP 

triplo-negativos para as mutações iniciadoras também apresentam ativação da via JAK2-STAT, 

o que ressalta o potencial envolvimento de outros mecanismos ainda não elucidados na 

regulação do processo de mieloproliferação.   

Assim sendo, outros estudos abordando a patogênese das NMP ainda são necessários para 

decifrar estas dúvidas, descrever novos alvos terapêuticos e contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos pacientes.  

  

1.1.3 Tratamento 

          Os procedimentos terapêuticos empregados para o tratamento das NMP, até o momento, 

contribuem para amenizar os sintomas ocasionados pelo excesso de células mielóides 

funcionais na corrente sanguínea, buscam a prevenção de eventos trombóticos, embólicos e 

hemorrágicos e visam a melhoria dos quadros de anemia e esplenomegalia, não sendo capazes 

de alterar a história natural das doenças (SPIVAK, 2017; VANNUCCHI & HARRISON, 2017).  

          Pelo fato dos pacientes com NMP serem propensos a desenvolver alterações 

cardiovasculares e a evolução leucêmica ser uma possibilidade de acordo com a história natural 

das doenças, o manejo terapêutico dos pacientes é determinado a partir da avaliação dos 

seguintes fatores: a idade, que auxilia na estratificação do risco para a ocorrência de eventos 

cardiovasculares; a própria história prévia de trombose e/ou outros eventos cardiovasculares, 

que auxilia na escolha da abordagem terapêutica mais indicada para cada caso, além da 

avaliação constante dos parâmetros hematológicos de cada paciente e a prevenção da 

progressão leucêmica (SPIVAK, 2017).  

          Pacientes com PV com idade inferior a 60 anos e sem histórico de trombose, considerados 

de baixo risco para evolução fibrótica e/ou leucêmica, costumam ser tratados com aspirina duas 

vezes ao dia para a prevenção de eventos trombóticos e serem submetidos à flebotomia para a 

redução da carga de eritrócitos, auxiliando na normalização do hematócrito (TEFFERI & 
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VAINCHENKER, 2011; SPIVAK, 2017).  

          Pacientes com PV com idade superior aos 60 anos, considerados de alto risco, são 

tratados com aspirina associada à hidroxicarbamida (hidroxiureia), que atua como um agente 

citostático e citorredutor e contribui para a redução da eritrocitose, trombocitose e da 

leucocitose, além de auxiliar na redução da esplenomegalia e na contenção dos sintomas 

causados pelo excesso de células circulantes (TEFFERI & VAINCHENKER, 2011; TEFFERI 

& PARDANANI, 2015; VENUGOPAL & MASCARENHAS, 2020). 

          Pacientes com TE são tratados em esquema terapêutico similar aos pacientes com PV, 

uma vez que as manifestações clínicas, sintomatologia e o prognóstico das duas doenças 

costumam ser semelhantes. Assim, pacientes com TE com idade superior aos 60 anos também 

recebem doses de aspirina associada à hidroxiureia, ao passo que pacientes com TE com idade 

inferior aos 60 anos são monitorados quanto aos parâmetros hematológicos e recebem doses de 

aspirina a partir do momento em que a conduta médica considerar necessário (VENUGOPAL 

& MASCARENHAS, 2020). 

          Pacientes que apresentam resistência ou intolerância a hidroxiureia podem ser tratados 

com interferon-alfa (IFN-α) peguilado, que possui atividades citostáticas, imunomoduladoras e 

antitumorais (GREEN et al., 2016), ou fármacos que interferem na replicação do DNA como o 

bussulfano, contribuindo para o efeito anti-proliferativo de células imunológicas e 

hematopoéticas e para a atividade anti-trombótica (BALLEN et al., 2010; TIBES et al., 2012). 

          Nos pacientes com MF, o tratamento envolve o uso de fármacos direcionados à melhora 

do déficit de produção de células hematopoéticas e à prevenção da transformação leucêmica. A 

evolução da MF costuma ser mais rápida do que em pacientes com PV e TE, portanto, torna-se 

necessário a instauração rápida da terapia e o acompanhamento frequente dos pacientes (TIBES 

et al., 2012).  

          Nos pacientes com MF, para tratar a anemia geralmente derivada de condições 

autoimunes, podem ser usados corticosteroides; a esplenomegalia pode ser tratada com 

hidroxicarbamida ou, em casos mais graves, com quimioterápicos alquilantes para inibir a 

proliferação das células neoplásicas. A esplenectomia ou a radioterapia também podem ser 

empregadas no tratamento de pacientes com MF, porém, estas condutas são aplicadas em menor 

frequência (BALLEN et al., 2010).  

O IFN-α peguilado tem sido empregado pelo fato de ter demonstrado ser capaz de 

modular diretamente a atividade das células-tronco hematopoiéticas na medula óssea e 

estimular a remissão da doença em alguns pacientes, porém, parece não ser eficaz para todos e 
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está associado a efeitos adversos como imunossupressão e neurotoxicidade (SPIVAK, 2017).  

          O único tratamento curativo até o momento para a MF é o transplante alogênico de 

células-tronco hematopoéticas. Porém, os índices de insucesso e mortalidade pós-transplante 

ainda permanecem altos, o que limita o emprego desta modalidade de terapia a todos os grupos 

de pacientes, sendo recomendada somente em casos mais graves, quando não há outra opção 

terapêutica (BALLEN et al., 2010; TIBES et al., 2012; SPIVAK, 2017). 

          Os inibidores de tirosina-quinase (TKi), especialmente o inibidor seletivo do domínio 

JAK1/JAK2 (ruxolitinibe), têm demonstrado eficiência no tratamento e controle da 

sintomatologia das NMP (KOSCHMIEDER et al., 2016).  

          Na PV, o ruxolitinibe demonstrou ser capaz de normalizar a produção de eritrócitos e 

leucócitos em cerca de 97% dos pacientes, além de reduzir a esplenomegalia em 80% e 

proporcionar remissão total em 56%. Na TE, 79% dos casos estudados apresentaram redução 

na contagem de plaquetas (TIBES et al., 2012). Esta terapia, nos casos de MF, parece modular 

a hematopoese extramedular, reduzir a esplenomegalia e promover a mielossupressão, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. (TEFFERY, 2016, 

VANNUCCHI & HARRISON, 2016; SPIVAK, 2017).  

          Os principais efeitos proporcionados pelo ruxolitinibe ao inibir o complexo de 

sinalização JAK2/STAT parecem ser a supressão da atividade das células-tronco 

hematopoéticas e a consequente redução da síntese de citocinas, aumentada em proporções 

crônicas em pacientes NMP, contribuindo, assim, como um agente regulador da atividade 

inflamatória (SPIVAK, 2017). 

          Embora seja eficiente no controle da sintomatologia das NMP, o ruxolitinibe ainda não 

proporciona a cura e nem impede a progressão para MF secundária e LMA. Ao descontinuar o 

tratamento ou interrompê-lo, há relatos de reicidiva no aumento da contagem de plaquetas e 

leucócitos, além de redução brusca na expectativa de vida. Além isso, o ruxolitinibe parece não 

ser capaz de bloquear as demais vias de sinalização também ativadas em pacientes com MF 

(VENUGOPAL & MASCARENHAS, 2020). 

          Assim sendo, outras modalidades de fármacos para a terapia destas doenças precisam ser 

desenvolvidas. A nível experimental, novos inibidores da via JAK/STAT, estimuladores de 

apoptose, inibidores de histona, agentes hipometilantes e diversas terapias moduladoras da 

resposta imune permanecem em andamento com o intuito de promover alterações significativas 

na qualidade de vida dos pacientes, impedir a disseminação da fibrose medular e, se possível, 

reverter este quadro quando já instalado, além de diminuir a instabilidade genética que contribui 
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para a transformação leucêmica (TEFFERY & VAINCHENKER, 2011; KOSCHMIEDER et 

al., 2016). Portanto, o estudo da fisiopatologia destas doenças e a descrição de novos alvos 

terapêuticos são fundamentais. 

 

1.2  Neoplasias Mieloproliferativas como doenças oncoinflamatórias 

          A literatura tem relatado a elevação dos níveis séricos de marcadores inflamatórios em 

pacientes com NMP, o que ressalta a natureza oncoinflamatória destas doenças 

(HASSELBACH, 2012; CACEMIRO et al., 2017). 

          A hipótese de que o desenvolvimento de neoplasias está relacionado à condições 

inflamatórias vem sendo discutida há algum tempo (COUSSENS & WERB, 2002; BAROSI, 

2014).  

          O conceito de desregulação imunológica associada ao estabelecimento e progressão de 

tumores foi abordado por diversos autores, enfatizando, principalmente, a habilidade das 

células alteradas de secretar fatores imunomoduladores e pró-angiogênicos capazes de inibir o 

processo de imunovigilância e, assim, facilitar a propagação do clone neoplásico mediante os 

processos de imunoedição e evasão da resposta imune (LANDSKRON et al., 2014).  

          O microambiente de diversos modelos de tumores demonstrou ser capaz de modular a 

atividade do sistema imune por meio da produção de fatores reguladores da resposta 

inflamatória que contribuem para a manutenção e progressão neoplásica. Nesse sentido, a 

inflamação tem sido associada à instalação e à progressão de neoplasias como melanoma, 

carcinoma pulmonar, carcinoma de cabeça e pescoço e câncer colorretal (BAROSI, 2014). 

          Níveis séricos elevados de IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, IFN-γ, MIP-1α, 

IL-12p70 têm sido descritos em pacientes com NMP (CACEMIRO et al., 2018). Cominal e 

colaboradores (2021) descreveram assinaturas imunológicas diferenciais no plasma medular de 

pacientes com PV, TE e MF, ressaltando a correlação entre a concentração de diferentes 

citocinas, quimiocinas, fatores solúveis e fatores de crescimento e os parâmetros clínico-

laboratoriais observados nos pacientes com NMP (COMINAL et al., 2021).  

          Logo, especula-se que o perfil pró-inflamatório e a atividade inflamatória exacerbada 

contribuem ativamente para a instabilidade genética e epigenética das células-tronco 

hematopoéticas nestas doenças, conduzindo às alterações celulares e moleculares e ao 

estabelecimento e manutenção do processo neoplásico (HASSELBALCH, 2011; 

FLEISCHMAN, 2015).  

          O excesso de citocinas e mediadores inflamatórios no plasma está associado à 
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perpetuação da inflamação crônica, cuja atividade prolongada gera produtos responsáveis por 

aumentar a taxa de proliferação celular e estimular o estresse oxidativo, contribuindo para a 

instabilidade genética e a seleção de células resistentes aos mecanismos de apoptose 

(HASSELBALCH et al., 2013; DESTERKE et al., 2015).  

           A inflamação, além de atuar como potencial gatilho de início para o desenvolvimento 

das NMP e demais neoplasias, pode contribuir ativamente para o surgimento de comorbidades 

como trombose, sangramentos, perda de peso, febre e apatia, observadas comumente nas NMP 

(HASSELBALCH & BJØRN, 2015). 

          Assim, devido à associação entre o processo inflamatório, o acúmulo de anormalidades 

genéticas e a propagação de células clonais alteradas, as NMP têm sido consideradas como 

doenças pré-leucêmicas oncoinflamatórias, nas quais é possível observar a influência do gene 

alterado sobre a propagação do processo inflamatório (neste caso, mediante a ativação da via 

JAK/STAT) e, ao mesmo tempo, a atividade inflamatória não resolvida conduzindo à 

propagação do processo neoplásico por meio do estímulo da proliferação celular.  

          No microambiente medular, dentre os diversos nichos de células responsáveis por 

fornecer suprimento à hematopoese, destacam-se os monócitos e seus derivados, os 

macrófagos. Sabe-se que estas células se associam aos progenitores eritróides e mielóides, 

produzindo citocinas e fatores de crescimento que estimulam sua diferenciação em grupos 

celulares distintos e contribuindo para a maturação celular e funcional (MANWANI & 

BIEKER, 2008; RAMOS et al., 2013). 

          Pacientes com NMP podem apresentar monocitose, o que indica a potencial participação 

de monócitos e, possivelmente, de macrófagos na patogênese e atividade inflamatória existente 

nestas doenças (HASSELBALCH, 2011). Além disso, a presença de monocitose foi associada 

à redução da expectativa de vida em pacientes mais idosos e ao pior prognóstico em pacientes 

mais jovens, embora os fenótipos destas células ainda não tenham sido descritos durante estas 

condições (BOIOCCHI et al., 2013; RAMOS et al., 2013; BARRACO et al., 2017). 

          Sabendo disso, o presente trabalho investigou o perfil imunofenotípico dos monócitos do 

sangue periférico em pacientes com NMP, visando estabelecer a relação entre o perfil destas 

células, a fisiopatologia destas doenças e o processo inflamatório.  

 

1.3  Monócitos e macrófagos em Neoplasias Mieloproliferativas  

          Monócitos são células da resposta imune originárias da medula óssea a partir da 

diferenciação da célula-tronco hematopoética em precursores mielóides por meio da sinalização 
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de citocinas como a IL-3, IL-6, CSF-GM e CSF-M e comprometimento do progenitor 

granulocítico/monocítico comum com a linhagem monocítica/macrofágica, determinada por 

fatores de transcrição como o PU.1 e o IRF8 e pela hipometilação do progenitor 

granulocítico/monocítico comum (ITALIANI & BORASCHI, 2014; ROJAS et al., 2015).  

          Ao deixar a medula óssea, os monócitos correspondem a aproximadamente 10% dos 

leucócitos circulantes, fazendo parte do compartimento sanguíneo circulante por cerca de 2 a 7 

dias, dependendo da subpopulação. De acordo com o estímulo recebido, os monócitos podem 

se diferenciar em células dendríticas ou migrar para o compartimento tissular, onde se 

diferenciam em macrófagos teciduais, células extremamente importantes para a resposta rápida 

contra infecções por meio da fagocitose e indução da inflamação, além de atuarem no reparo 

de lesões teciduais (RICHARDS et al., 2012; ITALIANI & BORASCHI, 2014). 

           O microambiente e as condições nas quais os monócitos são gerados e ativados são 

responsáveis por determinar seu fenótipo e atividades efetoras, uma vez que têm sido descritas 

diferentes subpopulações de monócitos derivados da medula óssea em humanos e animais 

(RICHARDS et al., 2012; SCHULZ et al., 2012).  

          Estas subpopulações de monócitos podem ser diferenciadas fenotipicamente e 

funcionalmente de acordo com os marcadores e receptores de superfície que expressam 

(RICHARDS et al., 2012). Desta maneira, os monócitos humanos podem ser subdivididos em 

três classes principais de células, de acordo com o grau de expressão de CD14 (receptor de 

lipopolissacarídeos – LPS) e de CD16 (fração FcγIII da IgG), sendo designados como 

monócitos clássicos, intermediários e não clássicos (ROJAS et al., 2015). 

          Monócitos clássicos apresentam o fenótipo CD14++CD16– e correspondem à maioria dos 

monócitos circulantes, cerca de 80 a 95%. Reconhecem o LPS, secretam IL-1, IL-6, IL-8 e IL-

10, expressam altos níveis de Toll Like Receptors (TLRs), L-selectinas e receptores CCR2 e 

CX3CR1 (ligantes de quimiocionas). Funcionalmente, são excelentes fagócitos, possuem alta 

atividade de peroxidase e função microbicida. Circulam pelo sangue periférico durante 2 a 3 

dias, sendo estimulados após este tempo a se diferenciar em macrófagos ou células dendríticas 

ou sofrer maturação e adquirir o fenótipo de monócitos intermediários (ZIEGLER-

HEITBROCK et al., 2010; ITALIANI & MORASCHI, 2012).  

          Monócitos intermediários são CD14++CD16+ e correspondem entre 2 a 10% dos 

monócitos circulantes, sendo diretamente relacionados com a indução e a propagação da 

inflamação. Secretam IL-1β, IL-6 e TNF-α, expressam receptores de quimiocinas CXCR1, 

CCR2 e CCR5 e desempenham atividades associadas à quimioatração e ativação de linfócitos 
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T na circulação. Possuem alta expressão de HLA-DR, atuando como ótimos apresentadores de 

antígenos, e podem sofrer maturação para se tornarem monócitos não clássicos (ZIEGLER-

HEITBROCK et al., 2010; ITALIANI & MORASCHI, 2012). 

          Monócitos não clássicos, CD14+CD16++, constituem entre 2 a 10% das populações de 

monócitos circulantes, expressam baixos níveis de receptores para quimiocinas do tipo CCR2 

e realizam baixa atividade de quimiotaxia. Secretam IL-1β e TNF-α, sendo considerados células 

de patrulha imunológica de função dúbia, podendo adquirir perfil inflamatório ou anti-

inflamatório de acordo com o estímulo ou microambiente. Expressam moléculas de adesão que 

facilitam sua migração pelo endotélio vascular e participam ativamente dos processos de reparo 

tecidual, resposta imune antiviral e remoção de células potencialmente perigosas e seus 

produtos (ZIEGLER-HEITBROCK et al., 2010; ITALIANI & MORASCHI, 2012). 

          Monócitos que passam a expressar os marcadores CD64 (receptor FcγI), CD80 (molécula 

coestimuladora), CD86 (molécula coestimuladora) e os receptores TLR2 e TLR4 adquirem 

fenótipo pró-inflamatório, designado como M1. Estes monócitos são ativados pelo 

reconhecimento do LPS e sinalização mediada por IFN-γ e TNF-α, levando à transdução de 

sinais nucleares via JAK1/JAK2 e STAT1/STAT3. Uma vez ativados, diferenciam-se em 

macrófagos M1 e secretam IL-1β, IL-6, IL-12, TNF-α, óxido nítrico e proteases, além de serem 

ótimos em realizar fagocitose e induzir respostas imunes adaptativas do tipo Th1 (ROJAS et 

al., 2015; ZARIF et al., 2017).   

          Monócitos que são induzidos a expressar os marcadores CD163 (scavenger receptor), 

CD204 (scavenger receptor), CD206 (receptor de manose) e que expressam a enzima arginase-

1 (arg1) adquirem o fenótipo denominado M2, com potencial anti-inflamatório, e originam os 

macrófagos do tipo M2. São ativados pela IL-4 com maior frequência, além da IL-5, IL-10 e 

IL-13 e glicocorticoides. O estímulo destas citocinas ativa a via de sinalização JAK1/JAK3 e 

STAT6 e induz um ambiente de reparo tecidual e regulação da inflamação (ROJAS et al., 2015; 

ZARIF et al., 2017). 

          Macrófagos M2 podem se diferenciar em subtipos especializados de células de acordo 

com os sinais que recebem. O subtipo M2a origina-se mediante o estímulo da IL-4 e da IL-13 

e caracteriza-se pela produção de IL-10 e TGF-β, expressão de arginase-1, pela síntese da matriz 

extracelular (MEC) e reparo de lesões teciduais, além de inibir a atividade dos macrófagos M1. 

Macrófagos M2b regulam a atividade inflamatória, limitam o dano tecidual provocado pelos 

macrófagos M1 e modulam quadros inflamatórios crônicos. Esses macrófagos são ativados por 

imunocomplexos, pela ligação com lipopolissacarídeos (LPS) e secretam IL-1, IL-6 e TNF-α 
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(pró-inflamatórias) e IL-10 (anti-inflamatória). Por sua vez, macrófagos M2 atenuam e regulam 

inflamações agudas e crônicas por meio da produção de IL-10 e TGF-β e estimulam a resposta 

Th2 (DAS et al., 2015; ROJAS et al., 2015; ZARIF et al., 2017; SOLDANO, 2018). 

          Devido a esta grande amplitude de fenótipos e funções, as diferentes subpopulações de 

monócitos e macrófagos humanos têm sido envolvidas na gênese e modulação de diversas 

condições inflamatórias crônicas, autoimunes e neoplasias (COUSSENS & WERB, 2002; 

MURRAY & WYNN, 2011; BAROSI, 2014).   

 Estudos reportam que animais experimentais depletados de macrófagos não 

desenvolvem eritrocitose ou apresentam redução na contagem de eritrócitos e plaquetas, o que 

sugere a possível influência das citocinas e mediadores produzidos por estas células na 

fisiopatologia da PV (RAMOS et al., 2013; FLEISCHMAN, 2015).  

          Logo, especula-se que alterações nos monócitos, células responsáveis por dar origem aos 

macrófagos que fornecem suporte ao processo de hematopoese nas ilhas eritroblásticas, 

poderiam estar relacionadas com o perfil hiperproliferativo observado nas NMP 

(HEIDEVELD, et al., 2018). 

          A migração de monócitos para o microambiente vascular já foi descrita e está associada 

com o desenvolvimento de aterosclerose e com a maior susceptibilidade para a coagulação 

intravascular devido a produção em excesso do fator tecidual. Além disso, na medula óssea, os 

monócitos parecem estar envolvidos na promoção da fibrose tecidual, por meio de mecanismos 

ainda não esclarecidos por completo que envolvem a secreção de fatores fibrogênicos como o 

TGF-β (MARCHETTI & FALANGA, 2007). 

          Estudos relatam que os monócitos de pacientes com neoplasias podem expressar de forma 

aberrante a molécula de adesão CD56, em contraposição às células mielóides normais. Os 

monócitos CD56 positivos, cujos fenótipos ainda estão sendo elucidados em diversos modelos 

de neoplasias, aparentemente possuem perfil pró-inflamatório, secretando citocinas como IL-

1β e IL-6 (SCONOCCHIA et al., 2005; GONG et al., 2013; KRASSELT et al., 2013). 

          Em microambientes neoplásicos, os monócitos, quando ativados, podem se diferenciar 

em macrófagos associados a tumores (TAM), conhecidos na literatura por fornecer suprimento 

e influenciar o microambiente tumoral mediante a secreção de um grande espectro de citocinas, 

fatores angiogênicos como TGF-β, VEGF, PDGF e fatores de crescimento como CSF-GM e 

CSF-M (HASSELBALCH, 2011; LUSSANA & RAMBALDI, 2017).  

          Neste contexto, é possível especular que os monócitos e os TAM podem ser capazes de 

modular o microambiente medular e periférico inflamatório das NMP. Em outras neoplasias, 



 

15 

 

os monócitos e os TAM produzem fatores oxidativos responsáveis pelo dano ao DNA, 

contribuem para a propagação das mutações, além de inibirem a atividade antitumoral das 

células NK e linfócitos TCD8+ mediante a secreção de TGF-β e IL-10 (ALLAVENA et al., 

2007; KOMOHARA et al., 2015; YANG & ZHANG, 2017). 

          Os TAM parecem adquirir fenótipo semelhante aos macrófagos M2, inibindo a resposta 

imune antitumoral e secretando proteases e moléculas de adesão que facilitam a migração das 

células tumorais (ALLAVENA et al., 2007; KOMOHARA et al., 2015; YANG & ZHANG, 

2017).  

          O perfil destas células nas NMP ainda não foi descrito, sendo, portanto, importante a 

elucidação de seu fenótipo e a investigação acerca de sua potencial participação na 

fisiopatologia destas doenças. 

          Inflamações crônicas, assim como no quadro oncoinflamatório observado nas NMP, 

estimulam de forma exacerbada a ativação da via do NfκB, responsável por ativar genes cujos 

produtos induzem a proliferação celular inflamatória e contribuem para a inibição da apoptose, 

contribuindo para a instabilidade genética (HASSELBALCH, 2012). 

As células-tronco JAK2V617F positivas são capazes de sobreviver ao sinal apoptótico 

e antiproliferativo do TNF-α, citocina produzida principalmente por monócitos e macrófagos 

pela via do NfκB, o que ressalta a participação destas células na fisiopatologia das NMP. Por 

esta razão, somente as células não alteradas sofrem apoptose, enquanto as células neoplásicas 

se multiplicam (HASSELBALCH, 2012) 

           Hasselbalch descreveu que a inflamação crônica mediada pela ativação do NfκB e dos 

fatores de transdução de sinal STAT3/STAT5 contribui para o aumento da proliferação de 

células mielóides e que os monócitos e seus derivados parecem ter grande importância para que 

este ambiente inflamatório se estabeleça (HASSELBALCH, 2012). 

          Pelo exposto, o presente estudo buscou contribuir com a descrição dos fenótipos dos 

monócitos circulantes nos pacientes portadores de NMP. Os resultados obtidos auxiliaram na 

elucidação dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos no processo inflamatório 

presente nas NMP e, futuramente, poderão contribuir no desenvolvimento de possíveis 

tratamentos que modulem de forma adequada a atividade dos monócitos e a resposta imune 

antitumoral, de modo que ela exerça sua função sem gerar malefícios aos pacientes. 
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          O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil imunofenotípico e a frequência das 

subpopulações de monócitos do sangue periférico de pacientes com PV, TE, MF e indivíduos 

saudáveis. Para atingir este objetivo, foi proposto realizar nos pacientes com NMP e indivíduos 

saudáveis a: 

 Imunofenotipagem das subpopulações de monócitos do sangue periférico; 

 Determinação da frequência de subpopulações de monócitos clássicos, intermediários e não 

clássicos; 

 Quantificação dos níveis plasmáticos do marcador CD163 solúvel; 

 Análise in silico do perfil de expressão gênica nas subpopulações de monócitos de pacientes 

com Neoplasias Mieloproliferativas. 
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3 CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1 Casuística 

 
         O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelos comitês de ética locais da FCFRP-

USP (CAAE nº 24508619.1.0000.5403) e do HCFMRP-USP (CAAE nº 

24508619.1.3001.5440). A coleta das amostras de sangue periférico foi realizada no 

ambulatório de Neoplasias Hematológicas do HCFMRP-USP. A seleção e o acompanhamento 

clínico dos pacientes foram de responsabilidade da Profa. Dra. Lorena Lôbo de Figueiredo 

Pontes, médica hematologista e docente da FMRP-USP, colaboradora deste projeto de pesquisa. 

Após a aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido e o aceite de participação na 

pesquisa, foram coletados volumes entre 5 a 20 mL de sangue de cada paciente.  

          Os critérios utilizados para a seleção de pacientes com NMP foram: 

a) pacientes com diagnóstico de Policitemia Vera, Trombocitemia Essencial ou 

Mielofibrose Primária de acordo com os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) em 2016 (BARBUI et al., 2018); 

b) não ser portador de outras neoplasias, doenças autoimunes ou condições inflamatórias 

crônicas. 

          Em virtude da disponibilidade dos pacientes que compõem a rotina do ambulatório de 

Neoplasias Hematológicas, foram incluídas, neste trabalho, amostras de pacientes sem 

tratamento e amostras de pacientes tratados com hidroxicarbamida (fármaco citorredutor 

empregado no tratamento destas desordens).  

          Foram avaliadas as subpopulações de monócitos de 16 pacientes com PV, 16 pacientes 

com TE e 15 pacientes com MF provenientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e do 

biorrepositório de amostras do Laboratório de Fisiopatologia das Doenças Hematológicas da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-USP), sob responsabilidade 

da Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro. 

         A faixa etária dos pacientes avaliados foi de 36 a 89 anos na PV (mediana de 62 anos), de 

28 a 81 anos na TE (mediana de 66,5 anos) e de 47 a 85 anos na MF (mediana de 63 anos). 

Com relação ao gênero, foram avaliados oito pacientes do sexo masculino e oito pacientes do 

sexo feminino com PV, oito pacientes do sexo masculino e oito pacientes do sexo feminino 

com TE, 11 do sexo masculino e quatro do sexo feminino na MF.  

          Na PV, 13 pacientes foram positivos para a mutação JAK2 e três possuíam status 

mutacional não determinado; na TE, 12 pacientes foram JAK2 positivos, dois pacientes CALR 

positivos e dois pacientes triplo negativos, enquanto que na MF nove pacientes foram JAK2 
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positivos, dois pacientes CALR positivos, um paciente triplo negativo e três pacientes sem 

status mutacional determinado. 

          O grupo controle foi composto por 10 indivíduos saudáveis da comunidade da FCFRP-

USP, sendo a faixa etária dos indivíduos entre 25 e 65 anos (mediana de 49 anos), quatro 

homens e seis mulheres. Os critérios utilizados para a seleção de indivíduos controle foram: 

não fumar, não ter doença inflamatória ou infecciosa, não ter neoplasias e não ter feito uso de 

medicamentos que interferem em parâmetros hematológicos e imunológicos 15 dias antes da 

coleta, tais como analgésicos e anti-inflamatórios.  

          As tabelas 1 e 2 relatam as características demográficas e clínico-laboratoriais de 

controles e pacientes com NMP avaliados neste trabalho.  

 

Tabela 1. Características demográficas dos indivíduos do grupo controle 

ID amostra Idade (anos) Gênero 

C1 60 F 

C2 47 M 

C3 53 F 

C4 49 M 

C5 65 F 

C6 28 M 

C7 25 M 

C8 49 F 

C9 27 F 

C10 62 F 

C = Controle; F = feminino; M = masculino  

 

Tabela 2. Características clínico-laboratoriais dos pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas (NMP) 

ID amostra Doença Idade (anos) Gênero 
Status da 

mutação 

Uso de 

hidroxicarbamida 

SPP92 PV 61 F JAK2+ Não 

SPP98 PV 63 F JAK2+ Não 

SPP99 PV 72 M JAK2+ Não 

SPP177 PV 69 M JAK2+ Sim 

SPP178 PV 60 F JAK2+ Sim 

SPP188 PV 89 F JAK2+ Sim 

SPP198 PV 50 M JAK2+ Sim 

SPP200 PV 63 F JAK2+ Sim 

SPP201 PV 57 F JAK2+ Sim 

SPP211 PV 36 M JAK2+ Sim 

SPP212 PV 63 F JAK2+ Sim 

SPP282 PV 84 M JAK2+ Não 



 

21 

 

SPP285 PV 67 F ND Não 

SPP286 PV 58 M JAK2+ Não 

SPP247 PV 53 M ND Não 

SPP257 PV 39 M ND Não 

SPP94 TE 63 F JAK2+ Não 

SPP186 TE 62 M JAK2+ Sim 

SPP187 TE 67 M JAK2+ Não 

SPP196 TE 46 F JAK2+ Sim 

SPP197 TE 28 M CALR+ Sim 

SPP202 TE 63 M JAK2+ Sim 

SPP203 TE 81 M JAK2+ Sim 

SPP179 TE 70 M JAK2+ Sim 

SPP183 TE 69 F JAK2+ Sim 

SPP181 TE 81 F JAK2+ Sim 

SPP182 TE 34 M Triplo negativo Não 

SPP214 TE 48 F Triplo negativo Sim 

SPP284 TE 77 F JAK2+ Sim 

SPP269 TE 73 M CALR Sim 

SPP249 TE 78 F JAK2+ Sim 

SPP248 TE 66 F JAK2+ Sim 

SPP97 MF 63 F JAK2+ Não 

SPP174 MF 71 F JAK2+ Sim 

SPP189 MF 63 M CALR+ Não 

SPP190 MF 63 M CALR+ Sim 

SPP193 MF 58 M ND Não 

SPP194 MF 47 M JAK2+ Sim 

SPP195 MF 56 M JAK2+ Não 

SPP199 MF 67 M JAK2+ Sim 

SPP205 MF 71 M Triplo negativo Sim 

SPP209 MF 65 M ND Sim 

SPP239 MF 85 F JAK2+ Sim 

SPP252 MF 62 M JAK2+ Sim 

SPP260 MF 66 F ND Não 

SPP227 MF 72 M JAK2+ Sim 

SPP283 MF 48 F JAK2+ Não 

F = feminino; M = masculino; SPP = sangue periférico do paciente; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia 

Essencial; MF = Mielofibrose Primária; ND = não determinado/ainda não realizada a detecção. 
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3.2   Isolamento de monócitos do sangue periférico  

3.2.1  Gradiente de densidade de Ficoll-Hypaque 

          As células mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram obtidas pelo método de 

separação por gradiente de densidade de Ficoll-Hypaque (Sigma-Aldrich). Para tanto, entre 5 e 20 

ml de sangue coletados em tubo com EDTA foram diluídos em tampão salina fosfato (PBS), 

adicionados ao tubo contendo a solução de Ficoll-Hypaque (1,077 de densidade) e centrifugados a 

450 x g por 35 minutos em temperatura ambiente. O anel contendo as PBMC foi colhido, lavado 

com PBS-EDTA e centrifugado a 450 x g por 10 minutos a 22ºC. As PBMC foram ressuspensas 

em 1 mL de meio RPMI 1640 sem soro fetal bovino e quantificados em hemocitômetro após a 

diluição (1:20) em solução de azul de Trypan 0,1% em PBS para determinação da viabilidade celular. 

Em seguida, a suspensão celular foi submetida à imunofenotipagem dos monócitos por citometria de 

fluxo, utilizando o citômetro BD FACSAria™ Fusion na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto.  

 

3.2.2 Imunofenotipagem de monócitos por citometria de fluxo 

 

          Para a análise imunofenotípica dos monócitos, 500µL da suspensão de PBMC em PBS 

contendo cerca de 1x107 células foram marcados com 5µl de anticorpos anti-CD14 APC, anti-

CD16 PeCy5, anti-CD45 APCH7, anti-CD56 PE, anti-CD64 FITC, anti-CD80 PE, anti-CD86 

PE e anti-HLA-DR FITC. As células foram marcadas, incubadas por 20 minutos a 4ºC, 

centrifugadas a 400 x g por 3 minutos para lavagem e ressupensas em 1mL de PBS. A calibração 

do citômetro foi realizada mediante a análise de células não marcadas e a positividade para os 

marcadores foi avaliada mediante a aquisição de dois tubos de amostras contendo: 1) os 

anticorpos anti-CD45, CD14, CD16, CD64, CD80/86 e 2) os anticorpos anti-CD14, CD16, 

CD45, CD56, HLA-DR, de modo a não haver interferência de leitura dos comprimentos de 

onda dos fluorocromos (figura 1A). 

Após a marcação, as PBMC foram analisadas por citometria de fluxo no citômetro BD 

FACSAria™ Fusion e software BD FACSDiva. Foram adquiridos 10.000 eventos da gate FSC x 

SSC em monócitos. Os resultados foram analisados por dot-plot e histograma, sendo expressos 

em percentagem de células marcadas e intensidade de fluorescência de antígeno, 

respectivamente. 

 

3.3 Dosagem plasmática de CD163 solúvel por ELISA 

 

          A determinação da concentração plasmática de CD163 solúvel (CD163s) foi realizada de 
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acordo com as instruções do kit DuoSet ELISA anti-CD163 (R&D Systems, Minneapolis, 

USA). Desta maneira, 100uL do anticorpo de captura anti-CD163 foram adicionados por poço 

em uma placa de 96 poços, que foi incubada overnight em temperatura ambiente. No dia 

seguinte, a placa foi lavada com solução de PBS + Tween 20 a 0,05%, foi adicionado o tampão 

de bloqueio (BSA 1%) e a placa foi deixada em repouso por 2 horas. A placa foi lavada 

novamente e foram adicionados 100uL de cada amostra de plasma diluído 1:10 em cada poço, 

assim como também foram pipetados 100uL de concentrações conhecidas de CD163s como 

curva padrão. A placa foi deixada em repouso por mais 2 horas. Após esse período, foi 

adicionado o anticorpo de detecção, a placa foi deixada em repouso por mais uma vez e então 

lavada novamente. Como último passo, 100uL de enzima foram adicionados à cada poço da 

placa, seguido da adição de substrato e solução de parada (H2SO4). A absorbância foi lida em 

espectrofotômetro de placa a 450 nm e a concentração de CD163s foi determinada por regressão 

linear da curva obtida, sendo expressa em pg/ml.  

 

3.4 Análise in silico de genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos de 

pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas  

3.4.1 Download dos dados de transcriptoma depositados no Gene Expression Omnibus 

(GEO) 
 

 Os resultados da análise in silico foram obtidos a partir da análise de dados brutos de 

expressão gênica mensurada por meio do ensaio de microarray de amostras de sangue periférico 

de pacientes com Policitemia Vera (PV, n=41), Trombocitemia Essencial (TE, n=19), 

Mielofibrose Primária (MF, n=9) e controles (CTRL, n=21), publicados por Skov et al., 2011 

no trabalho intitulado “Whole blood transcriptional profile of interferon-inducible genes 

identifies higly upregulated IFI27 in primary mielofibrosis”. Este trabalho pode ser encontrado 

no banco de dados GEO buscando pelo número de acesso (GSE26049).  

 

3.4.2 Análise de dados 

 

 A análise in silico dos dados brutos foi realizada no programa R Software versão 4.1.0 

(R Core Team, 2021). Inicialmente, foram removidas as probes controles do array, 

identificadas pelo prefixo “AFFX”. Em seguida, as probes não anotadas foram removidas e, 

das probes identificadas com o mesmo nome, foi determinada a média de expressão. Os genes 

correspondentes aos cromossomos sexuais foram identificados utilizando o pacote 

“gencode.v37.annotation.gtf.gz” e removidos. Os dados foram normalizados utilizando o 
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método quantile, considerando var.cutoff = 0.8. A normalização foi verificada a partir da 

construção de boxplots para todas as amostras correspondentes aos grupos PV, TE e MF. 

  A diferença estatística foi calculada pelo modelo linear, utilizando o pacote limma 

package (RITCHIE et al, 2015) para identificar os genes diferencialmente expressos (DEGs) 

nos grupos de pacientes com PV, TE e MF em comparação ao controles (n=20). Os DEGs 

foram determinados pelo valor de FoldChange (FC) e p value ≤0,05. O valor de FC para a 

obtenção dos DEGs foi definido a partir do cálculo do log2(1.5) nos grupos PV e TE. Para o 

grupo MF, o valor de FC foi calculado a partir do log2(2).  

          Os DEGs foram representados em heatmaps construídos com o pacote ggplot2 e a paleta 

de cores foi definida utilizando o pacote RColorBrewer (WICKHAM, 2017). Em seguida, os 

top 20 genes diferencialmente expressos (DEGs) de cada doença foram identificados pela 

função rowVars, considerando decreasing = TRUE, e representados em heatmaps construídos 

utilizando o pacote p heatmap. 

 

3.4.3 Análise de genes associados com as subpopulações de monócitos 

 

  Os marcadores de cada subpopulação de monócitos (clássicos, n=862; intermediários, 

n=135; não clássicos, n=557) foram recuperados do trabalho intitulado “Gene expression 

profile reveals the defining features of the classical, intermediate and nonclassical human 

monocytes subsets” (WONG et al., 2011). A partir dos dados de expressão gênica, foi 

identificada a modulação dos DEGs em pacientes com PV, TE e MF relacionadas com cada 

subpopulação de monócitos utilizando a função merge. 

 

3.4.4 Análises de enriquecimento de vias associadas aos DEGs encontrados em pacientes 

com PV, TE e MF 

 

          O nome/símbolo correspondente à identificação de cada DEG nas três doenças foi 

submetido no programa Metascape (https://metascape.org/gp/index.html) para identificar as 

vias enriquecidas (ZHOU et al., 2019). Além disso, foi utilizado o website Interferome 

(www.interferome.org/interferome/home.jspx) para a avaliação de genes correspondentes à 

sinalização mediada por Interferons. Os resultados foram obtidos selecionando os seguintes 

parâmetros no site: 1) Interferon Type - I ou II ou III; 2) In vivo e in vitro - All; 3) Species - 

Homo sapiens; 4) System - Hematopoietic/immune; 5) Organ - Blood; 6) Cell - blood 

monocytes; 7) Cell line - All; 8) Fold Change ≤ 2.0. A modulação de cada tipo de IFN nas 

doenças foi representada a partir da construção de heatmaps utilizando o R Software com o 
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auxílio do pacote ggplot2. 

 

3.5 Análise estatística 

 
          A comparação dos dados de imunofenotipagem (frequência celular e intensidade de 

fluorescência) dos marcadores CD64, CD56, CD80/86 e HLA-DR entre os diferentes grupos 

de pacientes e controles foi realizada pelo teste estatístico de Mann-Whitney. As análises de 

correlação entre os dados de expressão gênica e dados clínico-laboratoriais dos pacientes foram 

realizadas por teste estatístico de Spearman. As diferenças dos valores entre os grupos 

analisados foram consideradas significativas quando o valor de p foi menor que 0,05. Os testes 

estatísticos foram realizados utilizando o software GraphPad Prism versão 5.0. 

          A figura 1A e B representa o esquema experimental dos experimentos propostos para o 

projeto de mestrado. A figura 2 configura um esquema representativo das análises por 

histograma realizadas para determinar a frequência de células positivas para os marcadores 

avaliados (CD64, CD80/86, HLA-DR e CD56). Todas as amostras, incluindo controles, 

pacientes com PV, TE e MF, foram analisadas seguindo o mesmo padrão metodológico. Na 

figura 2 está ilustrada como exemplo a estratégia utilizada para a determinação da frequência 

de monócitos positivos para CD56. Os picos coloridos representam as células positivas para 

CD56, enquanto a cor cinza indica os picos negativos (células não marcadas). A expressão de 

cada marcador foi calculada a partir das ferramentas disponibilizadas pelo software FlowJo 

v10. 
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Figura 1. Esquema experimental do projeto de mestrado. A – Representação das metodologias utilizadas para 

a coleta das células mononucleares do sangue periférico (PBMC), coleta do plasma para o ensaio de ELISA, 

imunofenotipagem das subpopulações de monócitos de acordo com a expressão de CD14 e CD16 por citometria 

de fluxo, sorting celular para obtenção das subpopulações. B – Representação da metodologia empregada para a 

análise in silico do transcriptoma dos monócitos de pacientes com NMP, realizada com o objetivo de identificar 

genes diferencialmente expressos associados à atividade dos monócitos em pacientes com PV, TE e MF a partir 

de dados de expressão gênica obtidos por microarray depositados no GEO Database. CTRL = controles; DEGs = 

genes diferencialmente expressos; PBMCs = células mononucleres do sangue periférico; PV = Policitemia Vera; 

TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária; CD14++CD16- = monócitos clássicos; CD14++CD16+ 

= monócitos intermediários; CD114+CD16++ = monócitos não clássicos; CD163s = CD163 solúvel.  
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Figura 2. Análise da positividade para o marcador CD56 nas subpopulações de monócitos de pacientes com 

Policitemia Vera (PV), Trombocitemia Essencial (TE), Mielofibrose Primária (MF) e controles. Análise por 

histograma da frequência de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos positivos para CD56, 

representando visualmente os diferentes perfis de expressão desse marcador em pacientes com NMP e controles. 

O mesmo padrão de análise foi realizado para os marcadores CD64, CD80/86 e HLA-DR. O pico colorido em 

cinza representa as células não marcadas com fluorescência (negativas). Os picos em vermelho, azul e verde 

representam, respectivamente, a expressão de CD56 em pacientes com PV, TE e MF.  
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4  RESULTADOS  
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4.1  Imunofenotipagem e isolamento de monócitos por citometria de fluxo  
 

           A figura 3A representa a gate em monócitos analisados por dot plot, cujos parâmetros 

foram Forward Scatter-A (FSC-A) por Side Scatter-A (SSC-A) para obtenção da população 

total de monócitos. As figuras 3B, C e D ilustram respectivamente: a expressão de HLA-DR, 

utilizada para completar a demarcação de monócitos; a ilustração de como foram excluídos os 

doublets das células analisadas; a seleção dos monócitos CD14 positivos. As figuras 3E e 3F 

ilustram como foi realizada a delimitação das três subpopulações de monócitos utilizando as 

ferramentas pseudocolor e a análise por heatmap do marcador CD16, respectivamente.  

Após desenhar as gates e definir a população de estudo com os parâmetros FSC-A e 

positividade para o marcador CD14, os monócitos foram analisados quanto aos marcadores 

CD45+ x CD16+ para a divisão das subpopulações em clássicos (CD16-), intermediários 

(CD16+) e não clássicos (CD16++) (figuras 3E e F). 

          As gates foram desenhadas mediante a análise por backgating para as células CD14 

positivas. As ferramentas density plot e heatmap permitiram a delimitação entre o início e o fim 

de cada subpopulação de monócitos, bem como a avaliação da expressão do marcador CD16 

em cada subpopulação por meio do cálculo da mediana de intensidade de fluorescência (MFI): 

monócitos clássicos são CD16 negativos, ao passo que a expressão de CD16 aumenta 

gradualmente nos monócitos intermediários e não clássicos.  

          Os resultados foram analisados por meio de dot plot e histograma e foram expressos em 

percentagem de frequência celular e mediana de intensidade de fluorescência (MFI), 

respectivamente. As análises das células adquiridas foram realizadas utilizando o software 

FlowJo v10. 
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Figura 3. Estratégia de gates empregada para a obtenção de monócitos e delimitação das subpopulações. A 

– gate das células analisadas por FSC-A x SSC-A; B – gate das células por FSC-A x SSC-A analisadas por heatmap 

de HLA-DR. C – Exclusão dos doublets (FSC-A x FSC-H). D – Seleção de monócitos CD14 positivos. E e F – 

Representação de um experimento de isolamento das subpopulações de monócitos clássicos, intermediários e não 

clássicos em heatmap e pseudocolor. No heatmap de CD16, a cor azul representa negatividade para CD16, a cor 

verde representa baixa expressão de CD16 e as cores amarelo e vermelho representam alta expressão de CD16. 

Classical = monócitos clássicos; Intermediate = monócitos intermediários; Non classical = monócitos não 

clássicos. 

 

          A expressão dos marcadores CD56, CD64, CD80, CD86 e HLA-DR foi analisada por 

histograma em cada subpopulação de monócitos (clássicos, intermediários e não clássicos). Os 

resultados foram expressos em frequência de células positivas para os marcadores (percentagem 

de células marcadas) e intensidade de fluorescência de antígeno para cada uma das três 

populações de monócitos. De acordo com a literatura (SAMPATH et al., 2018), os valores de 

referência esperados para a frequência de cada subpopulação de monócitos em indivíduos 

saudáveis (controles) são: 

 Monócitos clássicos (MC): de 80 a 95% 

 Monócitos intermediários (MI): de 2 a 10% 

 Monócitos não clássicos (NC): de 2 a 10% 

    

4.2   Perfil imunofenotípico das subpopulações de monócitos em controles 

 

          A frequência de cada subpopulação de monócitos observada no grupo controle foi de, em 

média, 85,6% para os monócitos clássicos, 6,38% para os monócitos intermediários e 6,74% 

para os monócitos não clássicos (figura 4B). A frequência encontrada para cada subpopulação 

de monócitos no grupo controle está dentro dos valores de referência definidos pela literatura 

como saudáveis (SAMPATH et al., 2018).  
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          Observa-se que o grupo controle apresenta maior frequência de monócitos clássicos do 

que de monócitos intermediários e não clássicos. A figura 4A ilustra os dot plots em heatmap 

obtidos a partir da imunofenotipagem dos monócitos do sangue periférico de controles, nos 

quais podem ser visualizadas as gates delimitando cada subpopulação de monócitos e sua 

frequência em percentagem. A figura 5 ilustra a mediana de intensidade de fluorescência (MFI) 

dos marcadores CD14 e CD16, sendo a expressão de CD16 avaliada para a delimitação 

adequada de cada subpopulação de monócitos.  

          Assim, como preconizado pela literatura, monócitos clássicos não expressam CD16, ao 

passo que monócitos não clássicos possuem alta expressão de CD16 e monócitos 

intermediários, tal qual seu nome, apresentam expressão intermediária deste marcador.  
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Figura 4. Estratégia de gates e frequência de subpopulações de monócitos no grupo controle. A – dot plots 

em heatmap de CD45 x CD16 das subpopulações de monócitos com a percentagem de cada controle. A cor azul 

representa negatividade para CD16, a cor verde representa baixa expressão de CD16 e as cores amarelo e vermelho 

representam alta expressão de CD16 Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. B – frequência em 

percentagem das subpopulações de monócitos representada em gráfico de barras. MC = monócitos clássicos; MI 

= monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos. *** representa diferenças estatísticas significativas 

p<0,001. 
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Figura 5. Quantificação da expressão de CD14 e CD16 para delimitação das subpopulações de monócitos. 
Foi calculada a mediana de intensidade de fluorescência (MFI) dos marcadores CD14 e CD16 com o objetivo de 

auxiliar na divisão da população total de monócitos nas subpopulações de monócitos clássicos, intermediários e 

não clássicos. Desta maneira, monócitos clássicos são negativos para CD16, enquanto monócitos intermediários e 

não clássicos expressam CD16 de forma gradual. As três subpopulações de monócitos expressam CD14. Os 

resultados foram expressos em média e desvio padrão.  MC = monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; 

NC = monócitos não clássicos.  

 

          A frequência de monócitos positivos para CD64 e CD80/86 foi similar nas três 

subpopulações de monócitos (figura 6A e B). A frequência de células expressando HLA-DR 

foi maior nos monócitos clássicos e intermediários do que nos monócitos não clássicos (figura 

6C), dado que indica que estas células participam da apresentação de antígenos.  

Vinte por cento dos monócitos clássicos e intermediários expressam CD56, enquanto 

35% dos monócitos não clássicos expressam este marcador (figura 6D). O CD56 não é um 

marcador usual para a linhagem monocítica, porém, publicações indicam que monócitos, 

principalmente a subpopulação de não clássicos, podem ser estimulados a expressar esta 

molécula conforme a atividade efetora que desenvolvem no contexto fisiológico, 

fisiopatológico e o microambiente em que se encontram (GONG et al., 2013; ACKER et al., 

2017).  
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Figura 6. Frequência de subpopulações de monócitos que expressam dos marcadores celulares CD64, 

CD80/86, CD56 e antígeno HLA-DR nas subpopulações de monócitos de indivíduos saudáveis (n=10). 

Porcentagem de células marcadas para A – CD64, B – CD80/86, C – HLA-DR e D – CD56. Os resultados foram 

expressos em média e desvio padrão.  MC = monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos 

não clássicos. 

 

          A expressão de CD64 é alta nos monócitos clássicos e intermediários e baixa nos não 

clássicos. Este é um perfil esperado para células com atividade fagocítica. Foi observado 

também que os níveis de expressão de CD80/86 são similares entre os monócitos clássicos, 

intermediários e não clássicos (figura 7B). Os níveis de expressão de HLA-DR foram maiores 

nos monócitos intermediários e não clássicos (p=0,0179 e p=0,0079; figura 7C). A expressão 

de CD56 foi baixa nos monócitos clássicos e intermediários e maior nos monócitos não 

clássicos (p=0,0317; figura 7D).  

Em suma, o perfil imunofenotípico encontrado no grupo controle foi similar aos dados 

apresentados na literatura para indivíduos saudáveis. 
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Figura 7. Mediana de intensidade de fluorescência dos marcadores celulares CD64, CD80/86, HLA-DR e 

CD56 nas subpopulações de monócitos de indivíduos saudáveis. Os valores obtidos foram calculados por meio 

da obtenção da mediana da intensidade de fluorescência de cada antígeno. Os resultados foram expressos em média 

e desvio padrão. MC = monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos. * 

representa diferenças estatísticas significativas p<0,05; ** representa diferenças estatísticas significativas p<0,001;  

 

4.3   Frequência de subpopulações de monócitos em pacientes com Policitemia Vera (PV), 

Trombocitemia Essencial (TE) e Mielofibrose Primária (MF) 

 

          Quando avaliadas as 16 amostras de pacientes com PV, foi observada menor frequência 

de monócitos clássicos (média de 35,67%, p<0,0001) e aumento na frequência de monócitos 

intermediários (média de 38,99%, p=0,0002) e não clássicos (média de 27,35%, p=0,0072) em 

comparação aos indivíduos controle.  

          A frequência de subpopulações de monócitos de cada um dos 16 pacientes com PV pode 

ser visualizada nos dot plots ilustrados na figura 8, que descreve a estratégia de isolamento das 

subpopulações de monócitos por meio de dot plots com o auxílio do recurso heatmap. Assim, 

as cores azul e verde escuro indicam baixa/nenhuma expressão de CD16 e as cores amarelo e 

vermelho indicam alta expressão de CD16.  
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Figura 8. Estratégia de gates e frequência de subpopulações de monócitos em pacientes com Policitemia 

Vera (PV). Resultados das análises individuais das amostras dos 16 pacientes com PV. Análise por dot plot em 

heatmap das subpopulações de monócitos em clássicos, intermediários e não clássicos. As gates foram desenhadas 

de acordo com o nível da expressão do marcador CD16, partindo da seleção prévia das células CD14+ (monócitos 

totais). As cores azul e verde escuro representam nenhuma expressão, ao passo que a cor verde clara indica baixa 

a moderada expressão e as cores amarelo e vermelho indicam alta expressão. Classical = monócitos clássicos; 

Intermediate = monócitos intermediários; Non classical = monócitos não clássicos. 

 

          Para a confirmação da estratégia de isolamento das subpopulações de monócitos, além 

da análise da expressão gradual do marcador CD16 por heatmap, foi calculada a mediana de 

intensidade de fluorescência (MFI) dos marcadores CD14 e CD16 (figura 9).  

          As três subpopulações de monócitos de pacientes com PV, como esperado, expressam 

CD14. A expressão de CD14 se mostrou maior nos monócitos intermediários (p=0,0061, figura 

9A) e não clássicos (p=0,0006) do que nos monócitos clássicos. A expressão de CD14 também 
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foi maior nos monócitos não clássicos do que nos monócitos intermediários (p=0,0094).  

          A expressão de CD16 foi negativa nos monócitos clássicos, como esperado, ao passo que 

a expressão deste marcador foi maior nos monócitos não clássicos do que nos monócitos 

intermediários (p<0,0001, figura 9B).  

Figura 9. Quantificação da expressão de CD14 e CD16 para delimitação das subpopulações de monócitos 

em pacientes com Policitemia Vera (PV). Foi calculada a mediana de intensidade de fluorescência (MFI) dos 

marcadores CD14 (A) e CD16 (B) com o objetivo de auxiliar na divisão da população total de monócitos nas 

subpopulações de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos. Desta maneira, monócitos clássicos são 

negativos para CD16, enquanto monócitos intermediários e não clássicos expressam CD16 de forma gradual. As 

três subpopulações de monócitos, como esperado, expressam CD14. Os resultados foram expressos em média e 

desvio padrão. MC = monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos. * 

representa diferenças estatísticas significativas p<0,05; ** representa diferenças estatísticas significativas p<0,001; 

*** representa diferenças estatísticas significativas p<0,0001. 

 

          Assim como na PV, foram avaliadas 16 amostras de pacientes com TE. Foi observada 

menor frequência de monócitos clássicos (média de 39,56%, p=0,0002) e maior frequência de 

monócitos intermediários (média de 38,53%, p=0,0012) nos pacientes com TE em comparação 

ao grupo controle. Quando os monócitos não clássicos foram analisados, não houve diferença 

estatística entre TE (média de 21,15%) e grupo controle. Os resultados da avaliação das 

amostras de pacientes com TE podem ser visualizados nos dot plots da figura 10. 
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Figura 10. Estratégia de gates e frequência de subpopulações de monócitos em pacientes com 

Trombocitemia Essencial (TE). Resultados das análises individuais das amostras dos 16 pacientes com TE. 

Análise por dot plot em heatmap das subpopulações de monócitos em clássicos, intermediários e não clássicos. As 

gates foram desenhadas de acordo com o nível da expressão do marcador CD16, partindo da seleção prévia das 

células CD14+ (monócitos totais). As cores azul e verde escuro representam nenhuma expressão, ao passo que a 

cor verde clara indica baixa a moderada expressão e as cores amarelo e vermelho indicam alta expressão. Classical 

= monócitos clássicos; Intermediate = monócitos intermediários; Non classical = monócitos não clássicos. 

 

          As três subpopulações de monócitos de pacientes com TE expressam CD14, sendo a 

expressão deste marcador maior nos monócitos não clássicos do que nos monócitos clássicos 

(p=0,0051, figura 11A). Monócitos intermediários e não clássicos de pacientes com TE 

expressam mais CD16 do que os monócitos clássicos (p<0,0001). Por sua vez, a expressão de 

CD16, nestes pacientes, é maior nos monócitos não clássicos do que nos monócitos 

intermediários (p=0,0001, figura 11B).  
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Figura 11. Quantificação da expressão de CD14 e CD16 para delimitação das subpopulações de monócitos 

em pacientes com Trombocitemia Essencial (TE). Foi calculada a mediana de intensidade de fluorescência 

(MFI) dos marcadores CD14 (A) e CD16 (B) com o objetivo de auxiliar na divisão da população total de monócitos 

nas subpopulações de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos. Desta maneira, monócitos clássicos são 

negativos para CD16, enquanto monócitos intermediários e não clássicos expressam CD16 de forma gradual. As 

três subpopulações de monócitos, como esperado, expressam CD14. Os resultados foram expressos em média e 

desvio padrão. MC = monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos. * 

representa diferenças estatísticas significativas p<0,05; ** representa diferenças estatísticas significativas p<0,001; 

*** representa diferenças estatísticas significativas p<0,0001. 

 

          Foram avaliadas 15 amostras de pacientes com MF. Os dot plots representativos de cada 

uma se encontram detalhados na figura 12. Assim como na PV e na TE, foi observada menor 

frequência de monócitos clássicos (média de 32,33%, p<0,0001) e maior frequência de 

monócitos intermediários (média de 31,66%, p=0,0002) e não clássicos (média de 33,53%, 

p=0,0043) nos pacientes com MF em comparação aos indivíduos saudáveis do grupo controle.  
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Figura 12. Estratégia de gates e frequência de subpopulações de monócitos em pacientes com Mielofibrose 

Primária (MF). Resultados das análises individuais das amostras dos 15 pacientes com MF. Análise por dot plot 

em heatmap das subpopulações de monócitos em clássicos, intermediários e não clássicos. As gates foram 

desenhadas de acordo com o nível da expressão do marcador CD16, partindo da seleção prévia das células CD14+ 

(monócitos totais). As cores azul e verde escuro representam nenhuma expressão, ao passo que a cor verde clara 

indica baixa a moderada expressão e as cores amarelo e vermelho indicam alta expressão. Classical = monócitos 

clássicos; Intermediate = monócitos intermediários; Non classical = monócitos não clássicos. 
 

           A expressão de CD14 é similar nas três subpopulações de monócitos de pacientes com 

MF (p>0,05, figura 13A, enquanto a expressão de CD16 é maior nos monócitos intermediários 

e não clássicos do que nos monócitos clássicos (p<0,0001) e, ainda, maior nos monócitos não 

clássicos do que nos monócitos intermediários (p<0,0001, figura 13B).  
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Figura 13. Quantificação da expressão de CD14 e CD16 para delimitação das subpopulações de monócitos 

em pacientes com Mielofibrose Primária (MF). Foi calculada a mediana de intensidade de fluorescência (MFI) 

dos marcadores CD14 (A) e CD16 (B) com o objetivo de auxiliar na divisão da população total de monócitos nas 

subpopulações de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos. Desta maneira, monócitos clássicos são 

negativos para CD16, enquanto monócitos intermediários e não clássicos expressam CD16 de forma gradual. As 

três subpopulações de monócitos, como esperado, expressam CD14. Os resultados foram expressos em média e 

desvio padrão. MC = monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos. * 

representa diferenças estatísticas significativas p<0,05; ** representa diferenças estatísticas significativas p<0,001; 

*** representa diferenças estatísticas significativas p<0,0001. 

 

          A figura 14 descreve as diferenças estatísticas encontradas para as frequências de 

subpopulações de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos entre o grupo controle e 

os pacientes com PV, TE e MF. É possível notar o aumento significativo de monócitos 

intermediários e não clássicos na PV (p=0,0002 e p=0,0072, respectivamente; figura 14A) e na 

MF (p=0,0002 e p=0,0043, respectivamente; figura 14C), ao passo que, nos pacientes com TE, 

foi notado o aumento significativo na frequência de monócitos intermediários (p=0,0012, figura 

14B). Pacientes com PV, TE e MF apresentaram redução significativa na frequência de 

monócitos clássicos em comparação aos controles.  

Figura 14. Frequência de subpopulações de monócitos em pacientes com Policitemia Vera (PV), 

Trombocitemia Essencial (TE) e Mielofibrose Primária (MF). Comparação da percentagem de monócitos 

clássicos, intermediários e não clássicos entre o grupo controle e pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. 

Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. A – Frequência de monócitos em PV; B – Frequência 
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de monócitos em TE; C – Frequência de monócitos em MF. ** representa diferença estatística significativa p<0,01; 

*** representa diferença estatística significativa p<0,001). Os resultados foram expressos em média e desvio 

padrão. PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária; MC = monócitos 

clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos; CTRL = controles.  

 

          Ao comparar as frequências de subpopulações de monócitos entre o grupo controle e os 

pacientes e entre as três doenças, foram encontradas diferenças estatísticas significativas para 

as três subpopulações de monócitos. Não foram observadas diferenças na frequência de cada 

subpopulação quando realizada a comparação entre as doenças (figura 15).  

Figura 15. Comparação da frequência de subpopulações de monócitos entre o grupo controle e pacientes 

com Neoplasias Mieloproliferativas. A frequência de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos foi 

comparada entre os pacientes com PV, TE e MF e os indivíduos controle. A – Frequência de monócitos clássicos; 

B – Frequência de monócitos intermediários; C – Frequência de monócitos não clássicos. Os resultados foram 

expressos em média e desvio padrão. * representa diferenças estatísticas significativas p<0,05; ** representa 

diferenças estatísticas significativas p<0,01; *** representa diferenças estatísticas significativas p<0,001. CTRL 

= controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  

  

          Foram comparadas as medianas de intensidade de fluorescência (MFI) do marcador 

CD14 nas subpopulações de monócitos entre o grupo controle e os pacientes e entre os pacientes 

com PV, TE e MF. Pacientes com MF apresentaram maior expressão de CD14 nos monócitos 

clássicos do que os pacientes com PV (p=0,0471, figura 16A). Não foram identificadas 

diferenças na expressão de CD14 nos monócitos intermediários entre os grupos analisados 

(figura 16B). Pacientes com PV e TE apresentaram maior expressão de CD14 nos monócitos 

não clássicos do que os controles (p=0,0119 e p=0,0218, respectivamente; figura 16C).  
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Figura 16. Comparação da mediana de expressão de CD14 nas subpopulações de monócitos entre controles 

e pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. A mediana de intensidade de fluorescência (MFI) do marcador 

CD14 foi comparada entre pacientes com PV, TE e MF e o grupo controle. A – Expressão de CD14 nos monócitos 

clássicos; B – Expressão de CD14 nos monócitos intermediários; C – Expressão de CD14 nos monócitos não 

clássicos. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. * representa diferença estatística significativa 

p<0,05 entre PV e MF nos monócitos clássicos, entre CTRL e PV e entre CTRL e TE nos monócitos não clássicos. 

CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  

 

          A expressão de CD16 foi maior nos monócitos intermediários do grupo controle do que 

nos pacientes com PV e TE (p=0,0114 e p=0,0312, figura 17A). A expressão de CD16 foi maior 

nos monócitos não clássicos no grupo controle do que nos pacientes com PV e TE (p=0,0265 e 

p=0,0225, figura 17B). Não foram encontradas diferenças quanto a expressão de CD16 nos 

pacientes com MF (figuras 17A e B).  

 

Figura 17. Comparação da mediana de expressão de CD16 nas subpopulações de monócitos entre controles 

e pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. A mediana de intensidade de fluorescência (MFI) do marcador 

CD16 foi comparada entre pacientes com PV, TE e MF e o grupo controle. A – Expressão de CD16 nos monócitos 

intermediários; B – Expressão de CD16 nos monócitos não clássicos. Os resultados foram expressos em média e 

desvio padrão. * representa diferença estatística significativa p<0,05 entre CTRL e PV e CTRL e TE nos monócitos 

intermediários e entre CTRL e PV e CTRL e TE nos monócitos não clássicos. CTRL = controles; PV = Policitemia 

Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  
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4.4   Frequência de monócitos positivos para os marcadores CD64, CD80/86, HLA-DR e 

CD56 em pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas 

 

          Foi avaliado o percentual de monócitos totais e de subpopulações de monócitos 

(clássicos, intermediários e não clássicos) positivos para os marcadores CD64, CD80/86, HLA-

DR e CD56 com o objetivo de comparar a frequência destas células entre o grupo controle e os 

pacientes com PV, TE e MF.  

          Não foram encontradas diferenças entre controles e pacientes ao comparar a frequência 

de positividade para CD64 na população total e nas subpopulações de monócitos (figuras 18 e 

19).  

 

Figura 18. Frequência de monócitos CD64 positivos em pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. 
Comparação da frequência em percentagem da população total de monócitos positivos para o marcador CD64 

entre o grupo controle e pacientes com PV, TE e MF. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. 

PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  

 

Figura 19. Frequência de subpopulações de monócitos CD64 positivos em Neoplasias Mieloproliferativas. 
Comparação da percentagem de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos CD64 positivos entre o grupo 

controle e pacientes com PV, TE e MF. A – Monócitos clássicos CD64 positivos; B – Monócitos intermediários 

CD64 positivos; C – Monócitos não clássicos CD64 positivos. Os resultados foram expressos em média e desvio 

padrão.  CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária. 

 

          Foi identificada menor positividade para CD80/86 na população total de monócitos de 

pacientes com PV (p<0,0001) e TE (p=0,0016) em comparação ao grupo controle, ao passo que 

não foram encontradas diferenças entre o grupo controle os pacientes com MF (figura 20).  
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Figura 20. Frequência de monócitos CD80/86 positivos em pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. 
Comparação da frequência em percentagem da população total de monócitos positivos para o marcador CD80/86 

entre o grupo controle e pacientes com PV, TE e MF. A – Monócitos CD80/86 positivos em PV; B – Monócitos 

CD80/86 positivos em TE; C – Monócitos CD80/86 positivos em MF. ** representa diferença estatística 

significativa p<0,01; *** representa diferença estatística significativa p<0,001. Os resultados foram expressos em 

média e desvio padrão.  CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = 

Mielofibrose Primária.  

 

          Ao avaliar a frequência de subpopulações de monócitos clássicos, intermediários e não 

clássicos CD80/86 positivos, foram encontradas diferenças entre o grupo controle e as três 

doenças e, também, entre pacientes com PV, TE e MF (figura 21). Há menor frequência de 

monócitos clássicos CD80/86 positivos em pacientes com PV e TE em comparação ao grupo 

controle (p=0,0013 e p=0,0406, respectivamente; figura 21A).  

          Pacientes com PV e TE apresentaram menor frequência de monócitos intermediários 

CD80/86 positivos do que o grupo controle (p=0,0005 e 0,0128, respectivamente; figura 21B). 

Além disso, pacientes com MF apresentaram maior frequência de monócitos intermediários 

CD80/86 positivos do que os pacientes com PV e TE (p=0,0007 e p=0,0229, respectivamente). 

           Há menor frequência de monócitos não clássicos positivos para CD80/86 em pacientes 

com PV em comparação aos controles (p=0,0194), e a frequência de monócitos não clássicos 

positivos para CD80/86 também foi menor em pacientes com PV do que em pacientes com TE 

(p=0,0440, figura 21C).  
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Figura 21. Frequência de subpopulações de monócitos CD80/86 positivos em Neoplasias Mieloproliferativas. 
Comparação da percentagem de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos positivos para CD80/86 entre 

o grupo controle e pacientes com PV, TE e MF. A – Monócitos clássicos; B – Monócitos intermediários CD80/86 

positivos; C – Monócitos não clássicos CD80/86 positivos. Os resultados foram expressos em média e desvio 

padrão. *, ** e *** representam diferença estatística significativa p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente. 

CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária. 

 

          O marcador HLA-DR apresentou diferenças nas três categorias de doenças estudadas. Há 

maior frequência de células HLA-DR positivas na população total de monócitos de pacientes 

com PV (p<0,0001), TE (p=0,0001) e MF (p<0,0001) do que nos controles (figura 22A a C).  

          Quando avaliadas as subpopulações, foi identificada maior frequência de monócitos 

clássicos HLA-DR positivos em pacientes com PV, TE e MF em comparação aos controles 

(p=0,0046, p=0,0251 e p=0,0229; figura 23A). O mesmo perfil foi observado nos monócitos 

intermediários de pacientes com PV, TE e MF (p=0,0026, p=0,0185 e p=0,0111; figura 23B).  

          Quanto aos monócitos não clássicos, foi identificada maior frequência de células HLA-

DR positivas em pacientes com PV (p=0,0312) e MF (p=0,0262). Ainda, foi observada maior 

frequência de monócitos não clássicos HLA-DR positivos nos pacientes com MF do que nos 

pacientes com PV (p=0,0384, figura 23C).  

Figura 22. Frequência de monócitos HLA-DR positivos em pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. 
Comparação da frequência em percentagem da população total de monócitos positivos para o marcador HLA-DR 

entre o grupo controle e pacientes com PV, TE e MF. A – Monócitos HLA-DR positivos em PV; B – Monócitos 

HLA-DR positivos em TE; C – Monócitos HLA-DR positivos em MF. Os resultados foram expressos em média 

e desvio padrão. *** representa diferença estatística significativa p>0,001. CTRL = controles; PV = Policitemia 

Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  
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Figura 23. Frequência de subpopulações de monócitos HLA-DR positivos em Neoplasias 

Mieloproliferativas. Comparação da percentagem de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos 

positivos para HLA-DR entre o grupo controle e pacientes com PV, TE e MF. A – Monócitos clássicos HLA-DR 

positivos; B – Monócitos intermediários HLA-DR positivos; C – Monócitos não clássicos HLA-DR positivos. Os 

resultados foram expressos em média e desvio padrão. * representa diferença estatística significativa p<0,05; ** 

representa diferença estatística significativa p<0,01; *** representa diferença estatística significativa p<0,001. 

CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária. 

 

          A frequência de monócitos totais positivos para o marcador CD56 foi maior nos pacientes 

com PV (p=0,0132), TE (p=0,0026) e MF (p<0,0001) em comparação ao grupo controle (figura 

24A a C). Além disso, foram identificadas diferenças significativas quando comparadas as 

subpopulações de monócitos entre controles e pacientes. 

          Pacientes com PV, TE e MF apresentaram maior frequência de monócitos clássicos CD56 

positivos do que o grupo controle (p=0,0060, p=0,0174 e p=0,0005; figura 25-A). Pacientes 

com MF apresentaram maior frequência de monócitos intermediários CD56 positivos do que o 

grupo controle (p=0,0185, figura 25-B), e pacientes com TE e MF apresentaram maior 

frequência de monócitos não clássicos CD56 positivos (p=0,0140 e p=0,0462; figura 25-C).  

 

Figura 24. Frequência de monócitos CD56 positivos em pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. 
Comparação da frequência total em percentagem de monócitos positivos para o marcador CD64 entre o grupo 

controle e pacientes com PV, TE e MF. A – Monócitos CD56 positivos em PV; B – Monócitos CD56 positivos 

em TE; C – Monócitos CD56 positivos em MF. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. * 

representa diferença estatística significativa p<0,05; ** representa diferença estatística significativa p<0,01; *** 

representa diferença estatística significativa p<0,001. CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = 

Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  
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Figura 25. Frequência de subpopulações de monócitos CD56 positivos em Neoplasias Mieloproliferativas. 
Comparação da percentagem de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos positivos para CD56 entre o 

grupo controle e pacientes com PV, TE e MF. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. A – 

Monócitos clássicos CD56 positivos; B – Monócitos intermediários CD56 positivos; C – Monócitos não clássicos 

CD56 positivos. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. *, ** e *** representam diferenças 

estatítisticas p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente. CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = 

Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária. 

  
 

4.5   Expressão dos marcadores CD64, CD80/86, HLA-DR e CD56 em pacientes com 

Neoplasias Mieloproliferativas 

  

          Foi calculada a mediana de intensidade de fluorescência (MFI) dos marcadores CD64, 

CD80/86, HLA-DR e CD56 com o objetivo de identificar possíveis diferenças na expressão 

destes marcadores entre controles e pacientes com NMP.  

          Não foram observadas diferenças ao comparar a MFI de CD64 entre o grupo controle e 

pacientes com PV, TE e MF (figura 26).  

Figura 26. Mediana de intensidade de fluorescência de CD64 em monócitos de pacientes com Neoplasias 

Mieloproliferativas. Comparação da expressão do marcador CD64, mensurada a partir do cálculo da mediana de 

intensidade de fluorescência (MFI), entre a população total de monócitos do grupo controle e pacientes com PV, 

TE e MF. A – Expressão de CD64 em monócitos na PV; B – Expressão de CD64 em monócitos na TE; C – 

Expressão de CD64 em monócitos na MF. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. CTRL = 

controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  

 

          A MFI de CD64 não foi diferente entre o grupo controle e pacientes com PV, TE e MF 

nas três subpopulações de monócitos analisadas (figura 27).  
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Figura 27. Mediana de intensidade de fluorescência do marcador CD64 nas subpopulações de monócitos 

em pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. Comparação da expressão do marcador CD64, mensurada a 

partir do cálculo da mediana de intensidade de fluorescência (MFI), entre as subpopulações de monócitos do grupo 

controle e as de pacientes com PV, TE e MF. A – Expressão de CD64 em monócitos na PV; B – Expressão de 

CD64 em monócitos na TE; C – Expressão de CD64 em monócitos na MF. Os resultados foram expressos em 

média e desvio padrão. CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = 

Mielofibrose Primária; MC = monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos. 

 

          A expressão de CD80/86 foi maior na população total de monócitos no grupo controle 

do que nos pacientes com PV (p=0,0275). Não foram observadas diferenças na expressão deste 

marcador na população total de monócitos entre o grupo controle e pacientes com TE e MF 

(figura 28).  

 

Figura 28. Expressão do marcador CD80/86 em monócitos de pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. 
Comparação da expressão do marcador CD80/86, mensurada a partir do cálculo da mediana de intensidade de 

fluorescência (MFI), entre a população total de monócitos do grupo controle e pacientes com PV, TE e MF. A – 

Expressão de CD80/86 em monócitos na PV; B – Expressão de CD80/86 em monócitos na TE; C – Expressão de 

CD80/86 em monócitos na MF. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. * representa diferença 

estatística significativa entre CTRL e PV. CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia 

Essencial; MF = Mielofibrose Primária. 
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          A expressão de CD80/86 não foi diferente entre controles e pacientes com PV, TE e MF 

quando comparadas as medianas de intensidade de fluorescência nas subpopulações de 

monócitos clássicos, intermediários e não clássicos (figura 29).  

 

Figura 29. Mediana de intensidade de fluorescência do marcador CD80/86 nas subpopulações de monócitos 

em pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. Comparação da expressão do marcador CD80/86, mensurada 

a partir do cálculo da mediana de intensidade de fluorescência (MFI), entre as subpopulações de monócitos do 

grupo controle e as de pacientes com PV, TE e MF. A – Expressão de CD80/86 em monócitos na PV; B – 

Expressão de CD80/86 em monócitos na TE; C – Expressão de CD80/86 em monócitos na MF. Os resultados 

foram expressos em média e desvio padrão. CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia 

Essencial; MF = Mielofibrose Primária; MC = monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = 

monócitos não clássicos. 

 

          A expressão do marcador HLA-DR foi maior na população total de monócitos de 

pacientes com PV (p=0,0025), TE (p=0,0353) e MF (p=0,0033) em comparação aos controles 

(figura 30).  

Figura 30. Mediana de intensidade de fluorescência do marcador HLA-DR em monócitos de pacientes com 

Neoplasias Mieloproliferativas. Comparação da expressão do marcador HLA-DR, mensurada a partir do cálculo 

da mediana de intensidade de fluorescência (MFI), entre a população total de monócitos do grupo controle e 

pacientes com PV, TE e MF. A – Expressão de HLA-DR em monócitos na PV; B – Expressão de HLA-DR em 

monócitos na TE; C – Expressão de HLA-DR em monócitos na MF. Os resultados foram expressos em média e 

desvio padrão. * e ** representam diferença estatística significativa p<0,05 e p<0,01, respectivamente. CTRL = 

controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária. 
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           Ao comparar a expressão de HLA-DR entre o grupo controle e os pacientes com NMP, 

foi notada maior expressão nos monócitos clássicos de pacientes com TE (p=0,0109, figura 

31B) e nos monócitos intermediários dos pacientes com MF (p=0,0250, figura 31C) do que em 

seus respectivos controles.  

 

Figura 31. Expressão do marcador HLA-DR nas subpopulações de monócitos em pacientes com Neoplasias 

Mieloproliferativas. Comparação da expressão do marcador HLA-DR, mensurada a partir do cálculo da mediana 

de intensidade de fluorescência (MFI), entre as subpopulações de monócitos do grupo controle e as de pacientes 

com PV, TE e MF. A – Expressão de HLA-DR em monócitos na PV; B – Expressão de HLA-DR em monócitos 

na TE; C – Expressão de HLA-DR em monócitos na MF. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. 

* representa diferença estatística significativa p<0,05; ** representa diferença estatística significativa p<0,01. 

CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária; MC = 

monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos. 

          A expressão de CD56 foi significativamente maior na população total de monócitos de 

indivíduos controle do que na população total de monócitos em pacientes com PV e TE 

(p=0,0132 e p=0,0026; figuras 32A e B). A expressão de CD56 em pacientes com MF foi 

similar à expressão do grupo controle, não sendo observadas diferenças estatísticas (figura 

32C). 

Figura 32. Expressão do marcador CD56 em monócitos de pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. 
Comparação da expressão do marcador CD56, mensurada a partir do cálculo da mediana de intensidade de 

fluorescência (MFI), entre a população total de monócitos do grupo controle e pacientes com PV, TE e MF. A – 

Expressão de CD56 em monócitos na PV; B – Expressão de CD56 em monócitos na TE; C – Expressão de CD56 

em monócitos na MF. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. ** e *** representam diferença 

estatística significativa p<0,01 e p<0,001, respectivamente. CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; TE = 

Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária. 
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          Foi identificada maior intensidade de fluorescência de CD56 nos monócitos clássicos, 

intermediários e não clássicos de indivíduos controle do que nos monócitos de pacientes com 

PV (p=0,0463, p=0,0038 e p=0,0006; figura 33A). Não houve diferenças na intensidade de 

fluorescência deste marcador para os pacientes com TE e MF.  

Figura 33. Mediana de intensidade de fluorescência do marcador CD56 nas subpopulações de monócitos 

em pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas. Comparação da expressão do marcador CD56, mensurada a 

partir do cálculo da mediana de intensidade de fluorescência (MFI), entre as subpopulações de monócitos do grupo 

controle e as de pacientes com PV, TE e MF. A – Expressão de CD56 em monócitos na PV; B – Expressão de 

CD56 em monócitos na TE; C – Expressão de CD56 em monócitos na MF. Os resultados foram expressos em 

média e desvio padrão.  * representa diferenças estatísticas significativas p<0,05; ** representa diferenças 

estatísticas significativas p<0,001; *** representa diferenças estatísticas significativas p<0,0001; CTRL = 

controles; PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária; MC = monócitos 

clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos.  

 

          Ao comparar a intensidade de fluorescência dos marcadores avaliados entre as três 

categorias de doenças estudadas, foi identificada maior intensidade de fluorescência de HLA-

DR nos monócitos de pacientes com MF do que nos pacientes com PV (p=0,0185) e TE 

(p=0,0128). A intensidade de fluorescência de HLA-DR foi maior nos pacientes com PV do 

que nos pacientes com TE (p=0,0452; figura 34C). 

          A intensidade de fluorescência de CD56 foi maior nos pacientes com MF do que nos 

pacientes com PV (p<0,0001) e com TE (p=0,0227). Ainda, foi maior nos pacientes com TE 

do que nos pacientes com PV (p=0,0033; figura 34D).  
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          Não foram identificadas diferenças dos valores de intensidade de fluorescência dos 

marcadores CD64 e CD80/86 entre os pacientes com PV, TE e MF (figura 34A e B). 

Figura 34. Comparação da intensidade de fluorescência dos marcadores CD64, CD80/86, HLA-DR e CD56 

nos monócitos entre pacientes com Policitemia Vera (PV), Trombocitemia Essencial (TE) e Mielofibrose 

Primária (MF). A – Expressão de CD64; B – Expressão de CD80/86; C – Expressão de HLA-DR; D – Expressão 

de CD56. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. *, ** e *** representam diferença estatística 

significativa p<0,05, p<0,01 e p<0,001, respectivamente. PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia Essencial; 

MF = Mielofibrose Primária.  

          

4.6   Concentração plasmática do marcador CD163 solúvel (CD163s) 

 

          Para a dosagem de CD163s, foram selecionadas amostras de plasma de 8 pacientes com 

PV, 8 pacientes com TE, 8 pacientes com MF e 8 controles. Foi observado aumento da 

concentração de CD163s no plasma de pacientes com PV (p=0,0499), TE (p=0,0281) e MF 

(p=0,0281) em comparação ao grupo controle. Não houve diferença dos níveis plasmáticos de 

CD163s entre os pacientes com PV, TE e MF (figura 35).  
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Figura 35. Quantificação de CD163 solúvel (CD163s) no plasma de pacientes com Neoplasias 

Mieloproliferativas. Níveis de CD163s (pg/mL) nos grupos controle e pacientes com PV, TE e MF, mensurados 

a partir do ensaio de ELISA. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. * representa diferença 

significativa p<0,05 entre o grupo controle e os grupos PV, TE e MF. CTRL = controles; PV = Policitemia Vera; 

TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  

 

          Não foram encontradas correlações entre as subpopulações de monócitos clássicos e 

intermediários e os níveis plasmáticos de CD163s em pacientes com PV (figura 36A e B). A 

concentração plasmática de CD163s se correlacionou positivamente com a frequência de 

monócitos não clássicos em pacientes com PV (figura 36C, p=0,0279). 

 

Figura 36. Correlação entre a concentração de CD163s e a frequência de subpopulações de monócitos em 

pacientes com Policitemia Vera. A e B – Não houve correlação entre os níveis de CD163s e a frequência das 

subpopulações de monócitos clássicos e intermediários. C – Houve correlação positiva entre os níveis plasmáticos 

de CD163s e a frequência de monócitos clássicos. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. Foi 

aplicado o teste de Spearman como método estatístico. * representa diferença significativa p≤0,05 entre CD163s 

e a percentagem de monócitos não clássicos em C.  
 

          Não foram encontradas correlações entre a frequência de subpopulações de monócitos 

clássicos, intermediários e não clássicos e a concentração plasmática de CD163s em pacientes 

com TE (figuras 37A, B e C). 
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Figura 37. Correlação entre a concentração de CD163s e a frequência de subpopulações de monócitos em 

pacientes com Trombocitemia Essencial. A – correlação entre CD163s e monócitos clássicos; B – correlação 

entre CD163s e monócitos intermediários; C – correlação entre CD163s e monócitos não clássicos. Os resultados 

foram expressos em média e desvio padrão. Foi aplicado o teste de Spearman como método estatístico.  

 

 

          Assim como nos pacientes com TE, não foram encontradas correlações entre a frequência 

de subpopulações de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos e a concentração 

plasmática de CD163s em pacientes com MF (figura 38A, B e C). 

Figura 38. Correlação entre a concentração de CD163s e subpopulações de monócitos em pacientes com 

Mielofibrose Primária. A – correlação entre CD163s e monócitos clássicos; B – correlação entre CD163s e 

monócitos intermediários; C – correlação entre CD163s e monócitos não clássicos. Os resultados foram expressos 

em média e desvio padrão. Foi aplicado o teste de Spearman como método estatístico.  
 

 

4.7 Associação entre a frequência de subpopulações de monócitos e o status das mutações 

JAK2V617F e CALR em pacientes com Neoplasias Mieloproliferativas 

 

          Foram analisadas as frequências de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos 

em pacientes JAK2V617F positivos e negativos. Foi encontrada maior frequência de monócitos 

intermediários em pacientes JAK2V617F positivos (p=0,0090, figura 39). Não foram 

encontradas diferenças na frequência de monócitos clássicos e não clássicos entre os pacientes 

com NMP classificados como JAK2V617F positivos e JAK2V617F negativos (figura 39).  
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Figura 39. Comparação da frequência de subpopulações de monócitos entre pacientes JAK2V617F positivos 

e negativos. Foram comparadas as frequências de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos de pacientes 

com PV (n=16), TE (n=16) e MF (n=15) levando em conta a positividade a mutação JAK2V617F. A figura compila 

os valores de frequência de cada subpopulação de monócitos em todos os pacientes com PV, TE e MF. Os 

resultados foram expressos em média e desvio padrão. ** representa p<0,01. MC = monócitos clássicos; MI = 

monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos. Teste estatístico de Mann-Whitney.  
 

          Quando comparadas, as frequências de subpopulações de monócitos entre pacientes com 

TE CALR positivos e JAK2V617F positivos, não foram encontradas diferenças na frequência 

de subpopulações de monócitos entre os grupos (figura 40).  

Figura 40. Comparação da frequência de subpopulações de monócitos entre pacientes com Trombocitemia 

Essencial CALR positivos (n=2) e JAK2 positivos (n=12). Os resultados foram expressos em média e desvio 

padrão. MC = monócitos clássicos; MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos. Teste 

estatístico de Mann-Whitney. 

 

 

         Não foram identificadas diferenças na frequência das subpopulações de monócitos 

quando comparados os pacientes com MF CALR positivos e JAK2V617F positivos (figura 41).  
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Figura 41. Comparação da frequência de subpopulações de monócitos entre pacientes com Mielofibrose 

Primária positivos para a mutação CALR (n=2) e positivos para a mutação JAK2 (n=11). Foram comparadas 

as frequências de monócitos clássicos, intermediários e não clássicos levando em conta a positividade para a 

mutação JAK2 ou CALR. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. MC = monócitos clássicos; 

MI = monócitos intermediários; NC = monócitos não clássicos.  

 

 

4.8 Análise in silico do transcriptoma de subpopulações de monócitos em Neoplasias 

Mieloproliferativas a partir de dados depositados no Gene Expression Omnibus (GEO) 

 

       Os boxplots representativos do processo de normalização dos dados de expressão gênica 

das amostras de pacientes com PV, TE e MF estão ilustrados na figura 42. 

 

Figura 42. Normalização dos dados de transcriptoma de pacientes com PV (n=39), TE (n=19), MF (n=9) e 

controles (n=21) obtidos no GEO Database. A normalização dos dados de expressão gênica foi realizada 

aplicando o método quantile considerando var.cutoff = 0.8, sendo representada em boxplots comparativos entre 

cada grupo de pacientes e os indivíduos controle. A – Normalização dos dados de pacientes com PV; B – 

Normalização dos dados de pacientes com TE; C – Normalização dos dados de pacientes com MF. Control = 

controles; PV = Policitemia Vera; TE/ET = Trombocitemia Essencial; MF/PMF = Mielofibrose Primária.  

 

          Os genes diferencialmente expressos (DEGs) de pacientes com PV, TE e MF foram 

determinados a partir da análise computacional (in silico) de dados de transcriptoma 
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depositados no GEO Database. A análise dos DEGs permitiu a descrição das prováveis 

atividades biológicas que podem estar sendo desempenhadas pelos monócitos e suas 

subpopulações nos pacientes com NMP a partir da descrição da modulação dos genes em 

comparação aos controles (mais expressos ou menos expressos).  

          O perfil de modulação dos DEGs foi representado por heatmaps utilizando o pacote p 

heatmap, cuja paleta de cores representa a maior ou menor expressão de determinado gene: a 

cor azul indica menor média de expressão, enquanto a cor vermelha indica maior média de 

expressão. O pacote ggplot2 foi aplicado para a representação dos DEGs de monócitos 

intermediários em heatmaps pelo fato de a visualização destes genes ter sido melhor 

representada utilizando este pacote. Assim, nos heatmaps de monócitos intermediários, a cor 

verde indica baixa expressão, enquanto a cor vermelha indica alta expressão. 

          Foram determinados os DEGs correspondentes à atividade da população total de 

monócitos e de cada subpopulação de monócitos na PV, TE e MF. Os valores de expressão 

estão representados nas tabelas de 3 a 11, nas quais os valores positivos do log Fold Change 

(acima de zero) representam genes “up” regulados e, valores negativos, genes “down” 

regulados. 

          Após a construção dos heatmaps, a lista de DEGs em cada subpopulação de monócitos 

foi submetida no site Metascape, que permitiu a identificação dos processos biológicos 

associados à atividade dos DEGs mediante a análise de enriquecimento de vias reguladas pela 

sinalização destes genes. 

I. Genes diferencialmente expressos (DEGs) em pacientes com Policitemia Vera (PV) 

           

          O heatmap ilustra os 20 DEGs associados à atividade dos monócitos em pacientes com 

PV. Os processos biológicos associados aos DEGs nos pacientes com PV estão relacionados, 

principalmente, com o estímulo da degranulação de neutrófilos, ativação da resposta imune e 

atividade efetora de leucócitos, produção de moléculas que induzem a morte de patógenos 

(figuras 43 e 44).  
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Figura 43. Genes diferencialmente expressos (DEGs) no sangue periférico de pacientes com Policitemia 

Vera (PV). Os top 20 DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = TRUE, e 

representados em heatmaps construídos utilizando o pacote p heatmap, que possibilitou a visualização da média 

de expressão dos genes “up” regulados e “down” regulados associados à atividade dos monócitos. A análise 

estatística foi realizada utilizando o pacote limma, considerado Fold Change (FC) = 1.5 e p<0,05. DEGs = genes 

diferencialmente expressos.  

   

 

Figura 44. Processos biológicos associados aos DEGs em pacientes com Policitemia Vera (PV). Análise dos 

processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e associados à atividade dos monócitos do sangue 

periférico na PV. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e análise de enriquecimento dos 

DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos.   

 

 

          Quando avaliado o perfil de modulação dos DEGs nas subpopulações de monócitos dos 

pacientes com PV, foram encontrados 55 genes nos monócitos clássicos, 6 genes nos monócitos 

intermediários e 28 genes nos monócitos não clássicos cuja modulação foi diferencial em 

comparação aos controles.  

          Nos monócitos clássicos, as atividades biológicas dos DEGs estão associadas a processos 

como sinalização da proteína quinase B, regulação positiva da produção de VEGF, fosforilação 

de proteínas, regulação negativa do transporte de moléculas, sinalização da IL-10, estímulo da 

resposta imune, sinalização mediada por fosfolipídeos, degranulação de neutrófilos (figuras 45 
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e 46). A tabela 3 descreve os genes mais expressos nos monócitos clássicos de pacientes com 

PV em comparação aos controles e suas funções. 

 

Figura 45. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos clássicos de pacientes com Policitemia 

Vera (PV). Os top 20 DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = TRUE, e 

representados em heatmaps construídos utilizando o pacote p heatmap, que possibilitou a visualização da média 

de expressão dos genes “up” regulados e “down” regulados associados à atividade dos monócitos. A análise 

estatística foi realizada utilizando o pacote limma, considerando logFold Change (FC) = 1.5 e p<0,05. DEGs = 

genes diferencialmente expressos. 

 

 
Figura 46. Processos biológicos associados aos DEGs nos monócitos clássicos de pacientes com Policitemia 

Vera (PV). Análise dos processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e associados à atividade dos 

monócitos clássicos no sangue periférico da PV. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e 

análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos.   
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LogFC = log de Fold Change. Valores acima de zero indicam genes “up” regulados (mais expressos) e comparação 

aos controles. A tabela descreve as funções associadas aos DEGs encontrados.  

 

          Nos monócitos intermediários, foram identificados seis DEGs associados a processos 

biológicos como a atividade da fosfatase ácida lisossomal, regulação do metabolismo lipídico 

e das vias nas quais está envolvida a proteína RAS, proliferação celular e regulação da atividade 

de linfócitos T (figura 47). A tabela 4 descreve os genes mais expressos e menos expressos nos 

monócitos intermediários em comparação aos controles e suas funções.  

 

 

 

 

Tabela 3. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos clássicos de pacientes com 

Policitemia Vera (PV) 

Genes “up” regulados LogFC(1.5) Função 

IFI44L 1.021.656.026 Sinalização de IFN 

S100P 0.77354242 Diferenciação, proliferação e locomoção  

FBN2 1.221.565.037 Contração celular, via do TGF-β 

BNIP3L 102.324.986 Via intrínseca da apoptose 

BLVRB 0.936199012 Metabolismo do grupo HEME 

SIAH2 0.909881826 Apoptose, resposta à hipóxia 

SNCA 0.872507446 Metabolismo de proteínas 

LY96 0.879689849 Reconhecimento de LPS 

IFRD1 0.616011652 Sinalização de IFN-γ 

MMP9 1.009.416.394 Interação com a matriz extracelular 

DYSF 0.967267638 Ativação de monócitos 

ADM 0.804714419 Atividade antibacteriana e pró-angiogênica 

SLC22A4 1.260.852.724 Transporte de macromoléculas 

HPSE 106.621.709 

Interação com a matriz extracelular, 

migração de células por degradação da 

matriz extracelular 

S100A12 1.007.595.353 
Quimiotaxia, indução da morte de 

patógenos 

TNFAIP6 0.680900689 Sinalização do TNF-α 

G0S2 1.191.358.087 Regulação do ciclo celular 

IL1RN 0.97721149 Regulação da sinalização da IL-1 

PLSCR1 1.155.232.833 
Regulação da atividade da DNA 

topoisomerase 

SERPING1 0.70787174 
Regulação negativa da ativação do 

complemento 
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Figura 47. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos intermediários de pacientes com 

Policitemia Vera (PV). Os DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = TRUE, e 

representados em heatmaps construídos utilizando o pacote ggplot2. A análise estatística foi realizada utilizando 

o pacote limma, considerado logFold Change (FC) = 1.5 e p<0,05. DEGs = genes diferencialmente expressos. 

 

 

LogFC = log de Fold Change. Valores acima de zero indicam genes “up” regulados (mais expressos) e valores 

negativos indicam genes “down” regulados (menos expressos) em comparação aos controles. A tabela descreve as 

funções associadas aos DEGs encontrados.  

 

          Nos monócitos não clássicos de pacientes com PV, os DEGs se associaram a atividades 

como resposta a danos oxidativos, diferenciação celular, regulação negativa da proliferação 

celular, regulação e ativação da reposta inflamatória, migração celular, regulação negativa de 

processos de fosforilação (figuras 48 e 49). A tabela 5 descreve as funções dos genes mais 

expressos e menos expressos nos monócitos não clássicos de pacientes com PV em comparação 

aos controles.  

Tabela 4. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos intermediários de pacientes com 

Policitemia Vera (PV) 

Genes “up” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

Genes “down” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

ACP2 0.643212698 
Atividade 

lisossomal 
GIMAP5 -0.89434198 

Atividade 

antiapoptótica 

RGL1 0.702061089 
Ativação da via 

RAS 
HLA-DRA -0.628484722 

Apresentação de 

antígenos 

EPSTI1 0.937266085 

Metabolismo de 

proteínas 

intracelulares 

   

GPNMB 0.642729423 

Indução de 

quimiotaxia e 

fosforilação 
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Figura 48. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos não clássicos de pacientes com 

Policitemia Vera (PV). Os top 20 DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = 

TRUE, e representados em heatmaps construídos utilizando o pacote p heatmap, que possibilitou a visualização 

da média de expressão dos genes “up” regulados e “down” regulados associados à atividade dos monócitos. A 

análise estatística foi realizada utilizando o pacote limma, considerando logFold Change (FC) = 1.5 e p>0,05. 

DEGs = genes diferencialmente expressos. 

 

 

 
Figura 49. Processos biológicos associados aos DEGs nos monócitos não clássicos em pacientes com 

Policitemia Vera (PV). Análise dos processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e associados à 

atividade dos monócitos não clássicos no sangue periférico da PV. As anotações genômicas foram descritas a partir 

da submissão e análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos.   
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LogFC = log de Fold Change. Valores acima de zero indicam genes “up” regulados (mais expressos) e valores 

negativos indicam genes “down” regulados (menos expressos) em comparação aos controles. A tabela descreve as 

funções associadas aos top 20 DEGs. 

 

II. Genes diferencialmente expressos (DEGs) em pacientes com Trombocitemia 

Essencial (TE) 
 

          Foram encontrados 38 genes nos monócitos clássicos, 5 genes nos monócitos 

intermediários e 23 genes nos monócitos não clássicos que estavam diferencialmente expressos 

nos pacientes com TE em relação aos controles. 

          Nos pacientes com TE, as atividades biológicas associadas aos DEGs nos monócitos 

estão relacionadas à regulação de processos celulares envolvidos com a regulação da 

Tabela 5. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos não clássicos de pacientes com 

Policitemia Vera (PV) 

Genes “up” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

Genes “down” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

SLC1A5 0.650427546 
Transporte de 

aminoácidos 
PTPRC -0.740095828 

Crescimento e 

diferenciação 

celular, mitose 

TESC 0.836194636 

Transporte de 

moléculas por 

canais iônicos 

CDKN1C -0.752001923 
Regulação do 

ciclo celular 

CA2 0.990463531 

Transporte de CO2 

e regulação do  

pH sanguíneo 

RUNX3 -0.603596211 
Regulação da 

apoptose 

CBFA2T3 1.003.293.515 

Regulação negativa 

do metabolismo 

glicolítico 

ETS1 -1.676.245.575 Via RAS 

CXCL16 1.354.402.526 Quimiotaxia SIGLEC10 -0.833107905 
Regulação da 

resposta imune  

VENTX 1.014.793.849 
Ativação da 

transcrição 
DSTN -0.764870516 

Turnover da 

actina 

KLHL2 0.866438579 
Ubiquitinação 

intracelular 
FBXO38 -1.065.843.185 

Indução da 

imunidade 

mediada  por 

linfócitos T 

C3AR1 0.760856388 

Atividade do 

sistema 

complemento 

TES - 0.836194636 
Proliferação 

celular 

CASP5 0.8943936 
Ativação da 

resposta imune  
   

ARHGAP27 0.665998802 Endocitose    

C1QA 1.114.648.054 

Atividade do 

sistema 

complemento 

   

MT2A 0.979211734 

Resposta à IL-3, 

diferenciação 

celular 
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coagulação/cicatrização, ativação de leucócitos e migração celular, regulação da hematopoiese 

e proliferação de células imunológicas, interação de citocinas com receptores celulares (figuras 

50 e 51).  

           

 

Figura 50. Genes diferencialmente expressos no sangue periférico de pacientes com Trombocitemia 

Essencial (TE). Os top 20 DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = TRUE, e 

representados em heatmaps construídos utilizando o pacote p heatmap, que possibilitou a visualização da média 

de expressão dos genes “up” regulados e “down” regulados associados à atividade dos monócitos. A análise 

estatística foi realizada utilizando o pacote limma, considerado Fold Change (FC) = 1.5 e p<0,05. DEGs = genes 

diferencialmente expressos. 

 

 

Figura 51. Processos biológicos associados aos DEGs em pacientes com Trombocitemia Essencial (TE). 

Análise dos processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e associados à atividade dos monócitos no 

sangue periférico da TE. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e análise de 

enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos.    

 

 

           Nos monócitos clássicos, as atividades biológicas associadas aos DEGs se relacionaram 

com a ativação da resposta imune, migração celular, secreção de citocinas e regulação do 

metabolismo lipídico (figuras 52 e 53). Estão descritos na tabela 6 os genes mais expressos e 
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menos expressos nos monócitos clássicos de pacientes com TE em comparação aos controles. 

Figura 52. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos clássicos de pacientes com 

Trombocitemia Essencial (TE). Os top 20 DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando 

decreasing = TRUE, e representados em heatmaps construídos utilizando o pacote p heatmap, que possibilitou a 

visualização da média de expressão dos genes “up” regulados e “down” regulados associados à atividade dos 

monócitos. A análise estatística foi realizada utilizando o pacote limma, considerando logFold Change (FC) = 1.5 

e p>0,05. DEGs = genes diferencialmente expressos. 
 

 

Figura 53. Processos biológicos associados aos DEGs nos monócitos clássicos de pacientes com 

Trombocitemia Essencial (TE). Análise dos processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e associados 

à atividade dos monócitos clássicos no sangue periférico da TE. As anotações genômicas foram descritas a partir 

da submissão e análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos.   
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LogFC = log de Fold Change. Valores acima de zero indicam genes “up” regulados (mais expressos) e valores 

negativos indicam genes “down” regulados (menos expressos) em comparação aos controles. A tabela descreve as 

funções associadas aos top 20 DEGs. 

 

 

          Nos monócitos intermediários dos pacientes com TE, as atividades biológicas associadas 

à modulação dos DEGs foram quimiotaxia e ativação da resposta inflamatória, apresentação de 

antígenos, regulação do metabolismo lipídico e processos biológicos nos quais está envolvida 

a proteína RAS (figura 54). A tabela 7 descreve os genes mais expressos e menos expressos nos 

monócitos intermediários de pacientes com TE em comparação aos controles.  

 

 

Tabela 6. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos clássicos de pacientes com Trombocitemia 

Essencial (TE) 

Genes “up” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

Genes “down” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

BLVRB 0.782582319 
Metabolismo do 

grupo HEME 
RPL17 -0.620450712 Biossíntese de peptídeos 

FBN2 1.228.591.593 
Sinalização do 

TGF-β 
PTPN22 -0.675625374 Produção de granzima B 

FCHSD2 0.850953005 
Atividades da 

actina 
ALCAM -0.62314385 

Migração e adesão 

celular 

SLC22A17 0.711211416 Transporte de ferro UBE2D3 -0.694253771 
Regulação da atividade 

mitocondrial 

PTGS2 0.827609319 
Sinalização de 

prostaglandinas 
ABHD5 -0.82568671 

Catabolismo de 

triglicerídeos 

THBS1 0.801162055 

Apresentação de 

antígenos, óxido 

nítrico, transporte 

de ácidos graxos 

CXCR4 -1.002.177.756 Quimiotaxia de linfócitos 

TNNT1 0.98962816 Locomoção celular FOS -0.610145414 Proto-oncogene 

MYO7A 0.944396799 Locomoção celular ALDH2 -0.747662996 Catabolismo celular 

F13A1 0.806469378 
Indução da 

coagulação 
CCND2 -1.083.223.233 

Regulação do ciclo 

celular 

MT1F 1.006.801.185 
Detoxificação 

celular 
   

G0S2 0.719377825 
Regulação do ciclo 

celular 
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Figura 54. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos intermediários de pacientes com 

Trombocitemia Essencial (TE). Os DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = 

TRUE, e representados em heatmaps construídos utilizando o pacote ggplot2. A análise estatística foi realizada 

utilizando o pacote limma, considerando logFold Change (FC) = 1.5 e p<0,05. DEGs = genes diferencialmente 

expressos. 

 

 

LogFC = log de Fold Change. Valores acima de zero indicam genes “up” regulados (mais expressos) e valores 

negativos indicam genes “down” regulados (menos expressos) em comparação aos controles. A tabela descreve as 

funções associadas aos DEGs encontrados.  

           

          Nos monócitos não clássicos, as atividades biológicas associadas ao perfil de expressão 

dos DEGs foram ativação de linfócitos B, regulação da adesão celular, regulação da homeostase 

de cátions, resposta celular à estímulos, regulação negativa da proliferação celular, resposta 

imune adaptativa (figuras 55 e 56). Os genes mais expressos e menos expressos nos monócitos 

não clássicos de pacientes com TE estão descritos na tabela 8. 

Tabela 7. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos intermediários de pacientes com 

Trombocitemia Essencial (TE) 

Genes “up” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

Genes “down” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

RAB3IL1 0.60733015 
Exocitose e 

secreção celular 
HLA-DRA -0.619247183 

Apresentação 

de antígenos 

ACP2 0.779838693 
Atividade 

lisossomal 
   

RGL1 0.707523837 
Ativação da via 

RAS 
   

GPNMB 0.669924958 
Quimiotaxia, 

fosforilação 
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Figura 55. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos não clássicos de pacientes com 

Trombocitemia Essencial (TE). Os top 20 DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando 

decreasing = TRUE, e representados em heatmaps construídos utilizando o pacote p heatmap, que possibilitou a 

visualização da média de expressão dos genes “up” regulados e “down” regulados associados à atividade dos 

monócitos. A análise estatística foi realizada utilizando o pacote limma, considerando logFold Change (FC) = 1.5 

e p<0,05. DEGs = genes diferencialmente expressos. 

 

 Figura 56. Processos biológicos associados aos DEGs nos monócitos não clássicos de pacientes com 

Trombocitemia Essencial (TE). Análise dos processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e associados 

à atividade dos monócitos não clássicos no sangue periférico da TE. As anotações genômicas foram descritas a 

partir da submissão e análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente 

expressos.   
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LogFC = log de Fold Change. Valores acima de zero indicam genes “up” regulados (mais expressos) e valores 

negativos indicam genes “down” regulados (menos expressos) em comparação aos controles. A tabela descreve as 

funções associadas aos top 20 DEGs. 

 

III. Genes diferencialmente expressos (DEGs) em pacientes com Mielofibrose 

Primária (MF) 

          Nos pacientes com MF, foram encontrados 39 genes nos monócitos clássicos, 4 genes 

nos monócitos intermediários e 18 genes nos monócitos não clássicos cuja modulação se 

mostrou diferencial em comparação aos controles. Os top 20 DEGs relacionados com a 

Tabela 8. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos não clássicos de pacientes com 

Trombocitemia Essencial (TE) 

Genes “up” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

Genes “down” 

regulados 
LogFC(1.5) Função 

MT2A 0.820710922 
Resposta à IL-3, 

diferenciação 

celular 

PTPRC -0.805297359 
Crescimento e 

diferenciação 

celular, mitose 

S100A3 0.8693476 

Regulação do 

ciclo celular e 

diferenciação 

celular 

ETS1 -1.533.874.922 Via RAS 

TESC 0.857297406 
Transporte de 

moléculas por 

canais iônicos 

FBXO38 -113.727.334 

Indução da 

imunidade 

mediada por 

linfócitos T 

LYL1 0.684778309 
Interação com a 

vasculatura 
SIGLEC10 -0.895388091 

Regulação da 

resposta imune 

CBFA2T3 0.891809872 

Regulação 

negativa do 

metabolismo 

glicolítico 

TES -0.830242944 
Interação entre  

proteínas 

CA2 0.808195397 
Transporte de 

CO2 e regulação 

do pH sanguíneo 

ITGAL -0.740151323 
Ativação de 

linfócitos T 

CXCL16 1.282.893.202 Quimiotaxia ITGA4 -0.801079156 Adesão celular 

VENTX 1.159.912.901 
Ativação da 

transcrição 
HSPH1 -0.726852098 

Transporte de 

moléculas 

mediado por 

vesículas 

   ARHGEF3 -0.633769702 
Diferenciação 

celular 

   MRFAP1L1 -0.652194224 
Regulação do  

genoma 

   SWAP70 -0.71339611 Via NFκB 

   MBD2 -0.654227276 
 Metilação de 

DNA 



 

71 

 

atividade dos monócitos em pacientes com MF estão representados na figura 57. 

Figura 57. Genes diferencialmente expressos no sangue periférico de pacientes com Mielofibrose Primária 

(MF). Os top 20 DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = TRUE, e 

representados em heatmaps construídos utilizando o pacote p heatmap, que possibilitou a visualização da média 

de expressão dos genes “up” regulados e “down” regulados associados à atividade dos monócitos. A análise 

estatística foi realizada utilizando o pacote limma, considerando logFold Change (FC) = 2 e p<0,05. DEGs = genes 

diferencialmente expressos. 

 

          Os processos biológicos associados à atividade dos monócitos em pacientes com MF 

foram estímulo da degranulação de neutrófilos, resposta imune contra patógenos bacterianos, 

estímulo da resposta citotóxica mediada pelos neutrófilos, regulação da homeostase de íons 

(figura 58).   

 

Figura 58. Processos biológicos associados aos DEGs em pacientes com Mielofibrose Primária (MF). Análise 

dos processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e associados à atividade dos monócitos no sangue 

periférico da MF. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e análise de enriquecimento dos 

DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos.    
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          Nos monócitos clássicos, os processos biológicos associados à modulação dos DEGs 

foram estímulo da degranulação de neutrófilos, regulação negativa da atividade de hidrolases, 

ativação da resposta imune inata, ativação de receptores nucleares, mecanismos de regulação 

de membranas (figuras 59 e 60). Os genes mais expressos nos monócitos clássicos de pacientes 

com MF em comparação aos controles estão descritos na tabela 9.  

Figura 59. Genes diferencialmente expressos nos monócitos clássicos de pacientes com Mielofibrose 

Primária (MF). Os top 20 DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = TRUE, e 

representados em heatmaps construídos utilizando o pacote p heatmap, que possibilitou a visualização da média 

de expressão dos genes “up” regulados e “down” regulados associados à atividade dos monócitos. A análise 

estatística foi realizada utilizando o pacote limma, considerado logFold Change (FC) = 2 e p<0,05. DEGs = genes 

diferencialmente expressos. 

Figura 60. Processos biológicos associados aos DEGs nos monócitos clássicos de pacientes com Mielofibrose 

Primária (MF). Análise dos processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e associados à atividade dos 

monócitos clássicos no sangue periférico da MF. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e 

análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos.   
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LogFC = log de Fold Change. Valores acima de zero indicam genes “up” regulados (mais expressos) em 

comparação aos controles. A tabela descreve as funções associadas aos top 20 DEGs. 

           

          Nos monócitos intermediários, as atividades biológicas moduladas pelos DEGs 

encontrados foram regulação do processo de apoptose, influência na regulação da atividade de 

linfócitos T, adesão celular e regulação da apresentação de antígenos (figura 61). Os genes mais 

e menos expressos nos monócitos intermediários de pacientes com MF em comparação aos 

controles estão descritos na tabela 10. 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos clássicos de pacientes com 

Mielofibrose Primária (MF) 

Genes “up” regulados LogFC(2) Função 

IFI44L 1.957.345.177 Sinalização de IFN-γ 

RNASE3 3.095.593.038 Ativação da resposta imune inata 

CLEC5A 2.370.472.123 Regulação negativa da apoptose 

S100P 1.429.086.408 Migração celular 

CSTA 1.028.770.197 Diferenciação celular 

BNIP3L 1.641.465.033 
Regulação da atividade mitocondrial, 

regulação da apoptose 

BLVRB 1.592.976.904 Metabolismo do grupo HEME 

SNCA 118.626.809 Metabolismo de proteínas 

SIAH2 1.243.904.138 Regulação da apoptose 

S100A12 1.243.277.072 Quimiotaxia e atividade antibacteriana 

G0S2 1.314.205.572 Regulação do ciclo celular 

ATP8B4 1.299.238.696 Metabolismo lipídico  

GPR160 1.192.976.054 
Transdução de sinais mediada pela 

proteína G 

CREG1 1.629.123.843 Regulação negativa da transcrição  

CYBRD1 1.555.987.393 Metabolismo do ferro 

SLC7A5 140.778.511 Transporte de aminoácidos 

MMP9 1.202.181.463 Interação com a matriz extracelular 

PTX3 1.614.726.952 Reparo tecidual, inflamação 

MYB 2.000.960.108 Metilação de proteínas histonas 

RAB13 2.128.785.432 
Tráfego de moléculas do complexo de 

Golgi 



 

74 

 

Figura 61. Genes diferencialmente expressos nos monócitos intermediários de pacientes com Mielofibrose 

Primária (MF). Os DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = TRUE, e 

representados em heatmaps construídos utilizando o pacote ggplot2. A análise estatística foi realizada utilizando 

o pacote limma, considerando logFold Change (FC) = 2 e p<0,05. DEGs = genes diferencialmente expressos.  

 

LogFC = log de Fold Change. Valores acima de zero indicam genes “up” regulados (mais expressos) e valores 

negativos indicam genes “down” regulados (menos expressos) em comparação aos controles. A tabela descreve as 

funções associadas aos DEGs encontrados.   

 

          Nos monócitos não clássicos de pacientes com MF, a modulação dos DEGs revelou 

associação com processos biológicos como diferenciação de granulócitos, interações 

imunorreguladoras entre células linfoides e não linfoides, migração celular, regulação da 

resposta inflamatória (figuras 62 e 63). A tabela 11 descreve os genes mais expressos e menos 

expressos nos monócitos não clássicos de pacientes com MF em comparação aos controles.  

Tabela 10. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos intermediários de pacientes com 

Mielofibrose Primária (MF) 

Genes “up” 

regulados 
LogFC(2) Função 

Genes “down” 

regulados 
LogFC(2) Função 

RAD51AP1 1.177.140.706 
Reparo de 

DNA 
GIMAP5 -1.147.959.034 Atividade antiapoptótica 

   CLEC10A -1.403.347.056 
Endocitose, indução da 

imunidade adaptativa 

   HLA-DRA -1.151.695.898 
Apresentação de 

antígenos 
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Figura 62. Genes diferencialmente expressos nos monócitos não clássicos de pacientes com Mielofibrose 

Primária (MF). Os top 20 DEGs foram identificados pela função rowVars, considerando decreasing = TRUE, e 

representados em heatmaps construídos utilizando o pacote p heatmap, que possibilitou a visualização da média 

de expressão dos genes “up” regulados e “down” regulados associados à atividade dos monócitos. A análise 

estatística foi realizada utilizando o pacote limma, considerando logFold Change (FC) = 2 e p<0,05. DEGs = genes 

diferencialmente expressos. 

 

 

 

Figura 63. Processos biológicos associados aos DEGs nos monócitos não clássicos de pacientes com 

Mielofibrose Primária (MF). Análise dos processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e associados à 

atividade dos monócitos não clássicos no sangue periférico da MF. As anotações genômicas foram descritas a 

partir da submissão e análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente 

expressos.   
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LogFC = log de Fold Change. Valores acima de zero indicam genes “up” regulados (mais expressos) e valores 

negativos indicam genes “down” regulados (menos expressos) em comparação aos controles. A tabela descreve as 

funções associadas aos DEGs.  

   

4.8.1 Modulação dos Interferon-Stimulated Genes (ISGs) nos monócitos de pacientes 

com Policitemia Vera, Trombocitemia Essencial e Mielofibrose Primária 
 

          Ao avaliar os DEGs encontrados em cada subpopulação de monócitos nos pacientes com 

PV, TE e MF, foi identificada a expressão diferencial de genes associados à regulação e à 

sinalização dos interferons (IFN), conhecidos como Interferon-Stimulated Genes (ISGs).  

         Pelo fato destes genes terem sido encontrados diferencialmente expressos nas três 

Tabela 11. Genes diferencialmente expressos (DEGs) nos monócitos não clássicos de pacientes com 

Mielofibrose Primária (MF) 

Genes “up” 

regulados 
LogFC(2) Função 

Genes “down” 

regulados 
LogFC(2) Função 

CNIH4 1.013.860.561 
Transporte de 

moléculas 
ETS1 -2.233.491.259 Via RAS 

ICAM4 138.014.565 Adesão celular FBXO38 -1.277.840.123 

Indução da 

imunidade 

adaptativa 

AIG1 1.302.564.088 
Metabolismo 

lipídico 
SIGLEC10 -1.330.698.329 

Regulação da 

resposta imune 

C3AR1 1.042.815.746 

Ativação do 

sistema 

complemento 

ITGAL -1.162.860.744 
Ativação de 

linfócitos T 

CA2 2.305.702.836 

Transporte de 

CO2 e regulação 

do pH sanguíneo 

KLF12 -1.153.257.482 
Transcrição, 

ciclo celular  

CITED2 1.278.048.949 

Resposta à 

hipóxia, via do 

TGF-β 

BIRC3 -1.053.720.917 
Regulação da 

apoptose 

TESC 1.356.799.173 

Transporte de 

moléculas por 

canais iônicos 

   

LYL1 1.304.135.455 
Interação com a 

vasculatura 
   

DNAJA4 1.065.266.437 

Metabolismo e 

remodelação de 

proteínas 

   

CBFA2T3 1.542.677.557 

Regulação 

negativa da via 

glicolítica 

   

CXCL16 1.298.885.025 Quimiotaxia     
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doenças, foi realizada uma análise mais aprofundada dos dados com o objetivo de compreender 

melhor a assinatura dos ISGs nos monócitos de pacientes com NMP e as possíveis vias 

reguladas por estes genes nestas células.   

          Para tanto, os DEGs totais em monócitos encontrados para os grupos PV, TE e MF foram 

submetidos à análise no website Interferome, que permitiu identificar a modulação (alta 

expressão ou baixa expressão) de IFN do tipo I, II e III selecionando os monócitos do sangue 

periférico como células-alvo. Assim, os resultados encontrados refletem a modulação dos ISGs 

diretamente nos monócitos do sangue periférico, removendo da análise assinaturas 

transcricionais associadas a outros grupos celulares. 

          Os resultados encontrados para a modulação dos DEGs associados aos tipos de IFN em 

cada grupo de pacientes foram os seguintes: 

1)  Nos pacientes com PV, foram encontrados 50 genes de IFN do tipo I, nove genes de IFN 

tipo II e nenhum gene de IFN tipo III. 

2) Nos pacientes com TE, foram encontrados 35 genes de IFN do tipo I, 13 genes de IFN tipo 

II e nenhum gene de IFN tipo III. 

3) Nos pacientes com MF, foram encontrados 24 genes de IFN do tipo I, dois genes de IFN 

tipo II e nenhum gene de IFN tipo III. 

          Quando restringida a análise para determinar a quantidade de genes correspondentes aos 

subtipos de IFN tipo I (α e β), não foram identificados genes associados à sinalização de IFN-

β, somente genes correspondentes ao IFN tipo I do subtipo IFN-α.  

          Os genes encontrados para os dois tipos de IFN, tipo I e tipo II, foram submetidos à 

análise de enriquecimento no site Metascape para a determinação dos processos biológicos 

associados à sua sinalização nos monócitos de pacientes com PV, TE e MF. Foram avaliados 

os genes cuja expressão estava elevada e reduzida com o objetivo de compreender o perfil de 

sinalização mediada por eles.  

 

I. Modulação dos Interferon-Stimulated Genes (ISGs) nos monócitos de pacientes 

com Policitemia Vera (PV) 
 

          Nos pacientes com PV, os genes de IFN tipo I cuja expressão foi elevada estão associados, 

principalmente, à regulação de processos como diferenciação celular, estímulo da secreção de 

citocinas, regulação da resposta oxidativa, regulação do sistema complemento, senescência 

celular, regulação do metabolismo lipídico e metabolismo de nucleotídeos, atividades 

biológicas reguladas pela via RAS (figuras 64 e 65).  
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Figura 64. Genes diferencialmente expressos (DEGs) associados à sinalização de IFN tipo I nos monócitos 

de pacientes com Policitemia Vera (PV). A assinatura transcriptômica associada aos IFN tipo I foi representada 

a partir da construção de heatmaps utilizando o R Software com o auxílio do pacote ggplot2, que permitiu 

determinar a modulação dos ISG (alta expressão ou baixa expressão) nos monócitos dos pacientes com PV. IFN 

= interferons; ISG = Interferon Stimulated Genes.  

 

Figura 65. Processos biológicos associados aos DEGs de IFN tipo I de alta expressão nos monócitos de 

pacientes com Policitemia Vera (PV). Análise dos processos biológicos vinculados à expressão dos DEGs e 

associados à atividade dos monócitos no sangue periférico de pacientes com PV. As anotações genômicas foram 

descritas a partir da submissão e análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes 

diferencialmente expressos. 
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          Os genes de IFN tipo I cuja expressão estava diminuída se associam com a regulação de 

processos como a indução de atividade citotóxica, regulação da apoptose, migração celular, 

regulação de proteínas quinases, ciclo celular, homeostase de íons, ativação de linfócitos B 

(figura 66).  

Figura 66. Processos biológicos associados aos DEGs de IFN tipo I de baixa expressão nos monócitos de 

pacientes com Policitemia Vera (PV). Análise dos processos biológicos vinculados à sinalização de IFN tipo I 

nos monócitos de pacientes com PV. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e análise de 

enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos. 

 

          Quanto à modulação dos IFN do tipo II em pacientes com PV, foi identificada expressão 

elevada de genes associados à ativação da resposta imune mediada por processos biológicos 

associados ao transporte de íons (figura 67 e 68).  

Figura 67.  Genes diferencialmente expressos (DEGs) associados à sinalização de IFN tipo II nos monócitos 

de pacientes com Policitemia Vera (PV). A assinatura transcriptômica associada aos IFN tipo II foi representada 

a partir da construção de heatmaps utilizando o R Software com o auxílio do pacote ggplot2, que permitiu 

determinar a modulação dos ISG (alta expressão ou baixa expressão) nos monócitos dos pacientes com PV. IFN 

= interferons; ISG = Interferon Stimulated Genes. 
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Figura 68. Processos biológicos associados aos DEGs de IFN tipo II de alta expressão nos monócitos de 

pacientes com Policitemia Vera (PV). Análise dos processos biológicos vinculados à sinalização de IFN tipo II 

nos monócitos de pacientes com PV. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e análise de 

enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos. 

 

II. Modulação dos Interferon-Stimulated Genes (ISGs) nos monócitos de pacientes 

com Trombocitemia Essencial (TE) 

 

          Nos pacientes com TE, os genes associados à assinatura de IFN do tipo I cuja expressão 

foi elevada se relacionam com a regulação da diferenciação celular, regulação do sistema 

complemento, migração celular e sinalização mediada por citocinas (figuras 69 e 70).  

Figura 69. Genes diferencialmente expressos (DEGs) associados à sinalização de IFN tipo I nos monócitos 

de pacientes com Trombocitemia Essencial (TE). A assinatura transcriptômica associada aos IFN tipo I foi 

representada a partir da construção de heatmaps utilizando o R Software com o auxílio do pacote ggplot2, que 

permitiu determinar a modulação dos ISG (alta expressão ou baixa expressão) nos monócitos dos pacientes com 

TE. IFN = interferons; ISG = Interferon Stimulated Genes. 

 



 

81 

 

Figura 70. Processos biológicos associados aos DEGs de IFN tipo I de alta expressão nos monócitos de 

pacientes com Trombocitemia Essencial (TE). Análise dos processos biológicos vinculados à sinalização de 

IFN tipo I nos monócitos de pacientes com TE. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e 

análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos. 

 

          Os genes de IFN do tipo I cuja expressão estava diminuída nos monócitos de pacientes 

com TE se relacionam com a regulação da via MAPK, diferenciação de células mononucleares, 

sinalização de glicocorticoides endógenos, resposta a fatores de crescimento, regulação das 

cascatas que envolvem as proteínas ERK1 e ERK2, motilidade celular, sinalização mediada por 

proteínas (figura 71).  

Figura 71. Processos biológicos associados aos DEGs de IFN tipo I de baixa expressão nos monócitos de 

pacientes com Trombocitemia Essencial (TE). Análise dos processos biológicos vinculados à sinalização de 

IFN tipo I nos monócitos de pacientes com TE. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e 

análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos. 
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          Os genes associados à sinalização de IFN do tipo II cuja expressão estava elevada nos 

monócitos de pacientes com TE estão associados à regulação da via WNT, regulação do 

metabolismo celular e regulação do transporte transmembrana de moléculas inorgânicas 

(figuras 72 e 73).  

Figura 72. Genes diferencialmente expressos (DEGs) associados à sinalização de IFN tipo II nos monócitos 

de pacientes com Trombocitemia Essencial (TE). A assinatura transcriptômica associada aos IFN tipo II foi 

representada a partir da construção de heatmaps utilizando o R Software com o auxílio do pacote ggplot2, que 

permitiu determinar a modulação dos ISG (alta expressão ou baixa expressão) nos monócitos dos pacientes com 

PV. IFN = interferons; ISG = Interferon Stimulated Genes. 

 

Figura 73. Processos biológicos associados aos DEGs de IFN tipo II de alta expressão nos monócitos de 

pacientes com Trombocitemia Essencial (TE). Análise dos processos biológicos vinculados à sinalização de 

IFN tipo II nos monócitos de pacientes com TE. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e 

análise de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos. 
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III. Modulação dos Interferon-Stimulated Genes (ISGs) nos monócitos de pacientes 

com Mielofibrose Primária (MF) 

 

          Nos pacientes com MF, os genes de IFN tipo I cuja expressão foi elevada nos monócitos 

se relacionam com atividades como diferenciação celular, regulação do crescimento celular, 

estímulo da produção de citocinas, regulação do metabolismo de nucleotídeos (figuras 74 e 75).  

Figura 74. Genes diferencialmente expressos (DEGs) associados à sinalização de IFN tipo I nos monócitos 

de pacientes com Mielofibrose Primária (MF). A assinatura transcriptômica associada aos IFN tipo I foi 

representada a partir da construção de heatmaps utilizando o R Software com o auxílio do pacote ggplot2, que 

permitiu determinar a modulação dos ISG (alta expressão ou baixa expressão) nos monócitos dos pacientes com 

MF. IFN = interferons; ISG = Interferon Stimulated Genes. 

 

Figura 75. Processos biológicos associados aos DEGs de IFN tipo I de alta expressão nos monócitos de 

pacientes com Mielofibrose Primária (MF). Análise dos processos biológicos vinculados à sinalização de IFN 

tipo I nos monócitos de pacientes com MF. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e análise 

de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos. 

          Os DEGs de baixa expressão associados à sinalização de IFN tipo I nos pacientes com 

MF se relacionaram com atividades biológicas como ativação da resposta citotóxica mediada 

pelas células NK, regulação da apoptose, resposta a sinalização de glicocorticoides e regulação 

da adesão celular (figura 76).  
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Figura 76. Processos biológicos associados aos DEGs de IFN tipo I de baixa expressão nos monócitos de 

pacientes com Mielofibrose Primária (MF). Análise dos processos biológicos vinculados à sinalização de IFN 

tipo I nos monócitos de pacientes com MF. As anotações genômicas foram descritas a partir da submissão e análise 

de enriquecimento dos DEGs no site Metascape. DEGs = genes diferencialmente expressos. 

 

          Quanto à modulação dos DEGs de IFN tipo II nos monócitos de pacientes com MF, foi 

identificada alta expressão do gene CCND1 (ciclina D1), cuja atividade está associada à 

regulação da proliferação celular e do ciclo celular, e baixa expressão do gene CR2 (receptor 

do componente C3d do complemento), associado à atividade imunológica mediada pelo sistema 

complemento (figura 77).  

Figura 77. Genes diferencialmente expressos (DEGs) associados à sinalização de IFN tipo II nos monócitos 

de pacientes com Mielofibrose Primária (MF). A assinatura transcriptômica associada aos IFN tipo I foi 

representada a partir da construção de heatmaps utilizando o R Software com o auxílio do pacote ggplot2, que 

permitiu determinar a modulação dos ISG (alta expressão ou baixa expressão) nos monócitos dos pacientes com 

MF. IFN = interferons; ISG = Interferon Stimulated Genes. 

 

 

 



 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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Neoplasias Mieloproliferativas (NMP) são doenças hematológicas clonais caracterizadas 

pela proliferação exacerbada de células mielóides precursoras e maduras na medula óssea e no 

sangue periférico (VAINCHENKER & KRALOVICS, 2016). As NMP BCR-ABL1 negativas 

investigadas, neste estudo, foram a Policitemia Vera (PV), Trombocitemia Essencial (TE) e 

Mielofibrose Primária (MF).  

Desde 2005, quando a mutação iniciadora JAK2V617F foi descrita em pacientes com 

NMP, os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na fisiopatologia destas doenças têm 

sido foco de pesquisa em Hematologia. A ocorrência isolada das mutações envolvendo os genes 

que codificam as proteínas JAK2, CALR e MPL parece ser insuficiente para explicar os 

mecanismos que regulam a patogênese, cronicidade e os padrões de evolução das NMP, uma 

vez que são descritos pacientes triplo-negativos para as três mutações (SPIVAK, 2017).  

          A fisiopatologia das NMP é marcada pela atividade inflamatória exacerbada, 

caracterizada pela presença de altos níveis de marcadores inflamatórios como citocinas, 

quimiocinas e mediadores lipídicos no plasma dos pacientes mesmo durante a intervenção 

farmacológica (FLEISCHMAN, 2015; HASSELBALCH & BJØRN, 2015; CACEMIRO et al., 

2017).  

          Sabe-se que a inflamação crônica é capaz de desencadear alterações no microambiente 

medular e no sangue periférico que são favoráveis à proliferação e ao estado de exaustão das 

células-tronco hematopoéticas. A intensa proliferação celular induzida pelas moléculas que 

atuam nestes microambientes pode proporcionar o aparecimento de aberrações genéticas, 

epigenéticas e citogenéticas ao longo do tempo, conduzindo às alterações funcionais que estão 

associadas ao desenvolvimento de neoplasias (CRAVER et al., 2018). 

          O perfil pró-inflamatório presente nestas doenças tem sido discutido e ressaltado por 

diferentes autores, incluindo estudos recentes publicados pelo nosso grupo de pesquisa 

(FLEISCHMAN, 2015; HASSELBALCH & BJØRN, 2015; CACEMIRO et al., 2017; 

CACEMIRO et al., 2020, COMINAL et al., 2021). 

          A inflamação crônica, nas NMP, parece contribuir diretamente para a ativação de 

plaquetas, leucócitos e para a disfunção endotelial nos pacientes. Estas alterações conduzem ao 

estado de pró-ativação da cascata de coagulação e da hemostasia primária e secreção de 

mediadores inflamatórios e oxidativos, o que ocasiona o aumento no risco de alterações 

cardiovasculares e metabólicas, tais como a predisposição à trombose venosa e arterial e 

alterações no perfil lipídico (HASSELBALCH & BJØRN, 2015). 

          Esse status de atividade oncoinflamatória incessante foi associado ao aumento da 
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proliferação de células portadoras da mutação JAK2V617F e à expansão clonal de células da 

linhagem mielóide em pacientes com NMP (HABBEL et al., 2020). 

          É notória a influência da inflamação sobre a sintomatologia, quadro clínico, alterações 

cardiovasculares e evolução leucêmica nas NMP (HASSELBALCH, 2012; LUSSANA & 

RAMBALDI, 2017). Contudo, o perfil imunofenotípico, secretório e molecular das células do 

sistema imune, bem como sua influência sobre o processo de oncoinflamação, ainda foi pouco 

explorado pela literatura.  

          Foi descrito que os pacientes com NMP podem apresentar variações na frequência e 

atividade efetora de células da resposta imune, como a redução em frequência das células NK 

e a consequente redução na atividade antitumoral (ARANTES et al., 2015). Foram ainda 

relatadas alterações nas populações de linfócitos, como o aumento na frequência de linfócitos 

B em pacientes com PV e TE e linfócitos TCD4 e TCD8 expressando altos níveis de moléculas 

de inibição como CTLA-4 e PD-1 (perfil de exaustão imunológica) em pacientes com mutação 

no gene da CALR (HASSELBALCH, 2012; LUSSANA & RAMBALDI, 2017; TEFFERY et 

al., 2017). 

          Cervantes e colaboradores descreveram linfócitos com capacidade efetora reduzida em 

pacientes com MF (CERVANTES et al., 2000). Na MF, foi descrita também uma tendência à 

resposta imune exacerbada frente a estímulos de ativação, observada principalmente nos 

monócitos, bem como o déficit na capacidade de conter infecções e a secreção exacerbada de 

TGF-β (HASSELBALCH, 2012; LUSSANA & RAMBALDI, 2017; TEFFERY et al., 2017). 

          Nas NMP, as atividades efetoras dos monócitos, neutrófilos e plaquetas têm sido 

diretamente associadas à oncoinflamação, à ativação da coagulação intravascular e à 

predisposição à trombose (FERRER-MARÍN et al., 2021).   

          Hasselbalch descreveu que o processo de inflamação crônica é mediado pela ativação 

excessiva do NfκB e dos fatores de transdução STAT3/STAT5, sendo estes os responsáveis 

pelo aumento da proliferação das células mieloides. Descreveu, ainda, que a via do NfκB atua 

como um interconector entre a inflamação, o processo de gênese e propagação neoplásica e a 

ocorrência de alterações cardiovasculares (HASSELBALCH, 2012). 

  Visando compreender melhor a participação das células da resposta imune na 

oncoinflamação presente nas NMP, o presente trabalho contribuiu com a literatura descrevendo 

o perfil imunofenotípico, secretório e molecular (in silico) das subpopulações de monócitos do 

sangue periférico de pacientes com as NMP BCR-ABL1 negativas clássicas, Policitemia Vera 

(PV), Trombocitemia Essencial (TE) e Mielofibrose Primária (MF). 
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           Os monócitos são células altamente sensíveis às alterações de microambiente, atuando 

como verdadeiros sensores celulares e sofrendo modificações fenotípicas, moleculares e 

epigenéticas proporcionadas principalmente pelo gradiente de citocinas que os sensibilizam. 

Este perfil de plasticidade e alto grau de resposta aos estímulos os tornam biomarcadores da 

resposta terapêutica durante intervenções farmacológicas, possibilitando o acompanhamento do 

perfil de evolução e prognóstico de doenças inflamatórias, autoimunes e neoplásicas (HAMM 

et al., 2016; OLINGY et al., 2019; RODRÍGUEZ-UBREVA et al., 2019).  

          Modelos murinos de leucemia mostraram o aumento na frequência de monócitos não 

clássicos e a redução de monócitos clássicos no sangue periférico e no baço de animais 

experimentais (ESCOBAR et al., 2018). Sabe-se que os monócitos migram para 

microambientes neoplásicos, autoimunes e inflamatórios crônicos, nos quais são ativados e 

estimulados a se diferenciar em células com perfis efetores variados, além de originar os 

macrófagos associados ao tumor (TAM). Os TAM, por sua vez, podem influenciar o 

microambiente tumoral fornecendo suprimento à propagação das células neoplásicas, inibindo 

a resposta imune antitumoral por meio da secreção de fatores inibidores da resposta imune, tais 

como o TGF-β (RICHARDS et al. 2013; ITALIANI & BORASCH, 2014; KISS et al., 2020). 

          A expansão dos monócitos intermediários e não clássicos em pacientes com leucemia 

mieloide aguda (LMA) foi associada ao pior prognóstico da doença. A relação entre monócitos 

intermediários e o perfil pró-inflamatório favorece à instabilidade genética, que estimula a 

expansão clonal de células dotadas de múltiplas alterações e a resistência ao tratamento 

convencional (JIANG et al., 2015).  

          Pacientes com leucemia linfóide aguda (LLA) apresentam redução de monócitos 

clássicos, ao passo que pacientes com leucemia mielomonocítica (LMM) apresentam contagem 

superior a 94% de monócitos clássicos. Pacientes com linfoma não-Hodgkin (LNH) apresentam 

monócitos CD14+ com baixa expressão de HLA-DR, relacionados com perfil imunossupressor 

(COUSSENS & WERB, 2002; RICHARDS, et al., 2013). 

          A literatura descreve que os monócitos do sangue periférico de pacientes com NMP são 

células participantes da produção exacerbada de citocinas na MF (FISHER et al., 2019; LAI et 

al., 2019). É sabido também que os monócitos de pacientes com NMP são células altamente 

secretoras de TNF-α e não responsivas ao mecanismo de feedback negativo promovido pela IL-

10. Desta maneira, o excesso de TNF-α circulante secretado pelos monócitos tem sido 

correlacionado com o estímulo de ativação contínua das células-tronco hematopoéticas, 

conduzindo ao estado de estresse proliferativo propício ao acúmulo de alterações genéticas e à 
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propagação ininterrupta da atividade inflamatória (FISHER et al., 2019; LAI et al., 2019). 

          Este estado de ativação tem sido visto como uma consequência da ativação de Toll Like 

Receptors (TLRs), mediada principalmente pelas moléculas pró-inflamatórias que circulam no 

plasma dos pacientes com NMP, resultando no estímulo inadequado da secreção de TNF-α e 

na falta de responsividade aos mecanismos regulatórios responsáveis pela inibição desta cascata 

(FISHER et al., 2019; LAI et al., 2019).  

          Nas NMP, os monócitos podem portar a mutação JAK2V617F proveniente do clone 

neoplásico e sofrer alterações moleculares que contribuem para o aumento da ativação celular, 

favorecendo a propagação de estímulos inflamatórios e, possivelmente, ativando diferentes 

cascatas imunológicas que influenciam diretamente em seu perfil efetor. Estas características 

tornam estas células possíveis alvos de investigação quanto à sua influência nos processos de 

oncoinflamação e evolução fibrótica nas NMP (PRESTIPINO et al., 2019). 

          Somado a isso, os monócitos são componentes do estroma medular juntamente a outros 

grupos celulares e são responsáveis pela produção de fatores fibrogênicos como IL-1β, PDGF 

e TGF-β, moléculas potencialmente envolvidas na fisiopatologia das NMP (SILYUTINA et al., 

2018; PRESTIPINO et al., 2019).  

          Os resultados apresentados neste trabalho contribuem com a literatura no sentido de 

descrever as alterações na frequência de subpopulações de monócitos no sangue periférico de 

pacientes com NMP, bem como a expressão de marcadores celulares relacionados com sua 

atividade efetora e o perfil de produção de citocinas.  

          Em nosso trabalho, foi identificada menor frequência de monócitos clássicos e maior 

frequência de monócitos intermediários e não clássicos em pacientes com PV, TE e MF. Além 

disso, os monócitos dos pacientes apresentaram perfis distintos dos controles quanto à 

percentagem de céulas positivas e a expressão dos marcadores CD56, CD64, CD80/86 e HLA-

DR. 

          Tais achados permitem-nos especular de que maneira estas alterações impactariam na 

fisiopatologia das NMP. Nesse sentido, as subpopulações de monócitos intermediários e não 

clássicos parecem exercer atividades efetoras que contribuem para a fisiopatologia da PV, TE 

e MF, uma vez que se encontraram significativamente aumentadas nas três doenças em 

comparação aos controles.  

          O aumento na frequência de monócitos intermediários e não clássicos geralmente está 

associado ao estímulo contínuo e à cronicidade da resposta inflamatória, uma vez que estas 

células são responsáveis por desempenhar funções efetoras mais complexas do que os 
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monócitos clássicos, como migração e ativação de linfócitos auxiliares, patrulha vascular, 

resposta imune antitumoral e antiviral, além de serem capazes de induzir potentes respostas 

inflamatórias (BUSCHER et al., 2017; MORONI et al., 2019).  

          Adicionalmente, estas subpopulações de monócitos foram associadas com a manutenção 

da inflamação crônica em doenças nas quais a hiperinflamação é característica dominante, 

como a artrite reumatoide, esclerose múltipla e lúpus eritematoso sistêmico (HIROSE et al., 

2019).  

          A frequência diferente de subpopulações de monócitos em pacientes com NMP pode ser 

resultado da atividade imunológica exacerbada existente nestas doenças, que pode interferir na 

diferenciação fenotípica e funcional destas células, privilegiando a presença de monócitos 

intermediários e não clássicos.  

          O aumento de monócitos intermediários nas três doenças pode contribuir para a secreção 

contínua de citocinas, propagação e manutenção do processo inflamatório, componente muito 

importante para a progressão das NMP (HIROSE et al., 2019). 

          A maior frequência de monócitos não clássicos em pacientes com MF do que nos 

controles e do que nas demais doenças é um dado relevante, visto que sugere a participação 

direta destas células nos mecanismos que regulam a produção de agentes fibrogênicos e as 

cascatas celulares que conduzem à fibrose. A frequência de monócitos não clássicos também 

foi significativamente alta para os pacientes com PV, o que permite-nos especular a potencial 

participação destas células nos eventos inflamatórios e tromboembólicos observados nestes 

pacientes. 

          Os resultados de frequência de subpopulações de monócitos no sangue periférico de 

pacientes com NMP, deste trabalho, corroboram com os achados de Fowles e colaboradores, 

que descreveram a expansão de células CD14+CD16+ (monócitos intermediários) e células 

CD14-CD16+CD33+ (monócitos não clássicos) em pacientes com PV. O estudo de Fowles et 

al. correlacionou os altos níveis das citocinas pró-inflamatórias IL-6, IL-8, MIP-1a e TNF-α no 

plasma ao aumento da adesão de monócitos ao endotélio e à maior propensão dos pacientes à 

aterosclerose (FOWLES et al., 2019). 

          Thomas et al. (2015) relataram que monócitos clássicos e não clássicos possuem 

atividades efetoras antagônicas, sendo que os monócitos clássicos estão associados ao perfil 

pró-proliferativo e, consequentemente, pró-tumoral, auxiliando na disfunção e até mesmo 

inibição da resposta imune adaptativa e no recrutamento de células T reguladoras, além de 

possuírem plasticidade ao se diferenciarem em macrófagos associados ao tumor (TAM), 
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regulando negativamente a resposta imune adequada para eliminar células neoplásicas 

(THOMAS et al., 2015). 

         Monócitos não clássicos são células extremamente plásticas e influenciadas pelo 

gradiente de moléculas presentes no microambiente onde se encontram, podendo exercer 

atividade pró-apoptótica, endocitar debris celulares e células tumorais e recrutar células NK, 

atuando, desta maneira, na atividade protetora antitumoral. Além destas funções, podem ser 

estimulados a desempenhar atividade pró-angiogênica e supressora da imunidade mediada 

pelos linfócitos T, contribuindo para o perfil mais tolerogênico e menos responsivo à eliminação 

de focos neoplásicos (CANÉ et al., 2019; OLINGY, et al., 2019). Monócitos não clássicos 

também atuam induzindo a migração e adesão de neutrófilos sobre o endotélio vascular via 

secreção de TNF-α, células diretamente associadas à disfunção endotelial e vascular vistas nos 

ateromas (BUSCHER et al., 2017; MORONI et al., 2019). 

         Monócitos intermediários, por sua vez, possuem alta capacidade de ativação da resposta 

imune celular e são células que potencializam a secreção de citocinas, a atividade pró-

trombogênica e pró-angiogênica, expandindo durante condições inflamatórias crônicas assim 

como os monócitos não clássicos (ITALIANI & MORASCHI, 2012). Atuam, ainda, na 

propagação da atividade inflamatória intravascular, participando da gênese e manutenção das 

placas ateroscleróticas e se correlacionando com o risco de ocorrência de angiopatia 

coronariana, angina e obstrução arterial.     

          Foi descrito que as subpopulações de monócitos que expressam CD16 (intermediários e 

não clássicos) estão envolvidas na gênese e fisiopatologia de disfunções cardiovasculares como 

a aterosclerose e a trombose, condições observadas frequentemente como comorbidades dos 

pacientes com NMP (BUSCHER et al., 2017; MORONI et al., 2019).  

          Monócitos intermediários e não clássicos estão aumentados em pacientes com doença 

cardiovascular e foram associados a eventos como a gênese, progressão e ruptura das placas 

ateroscleróticas. Em razão de suas funções, essas subpopulações de monócitos são consideradas 

possíveis alvos de intervenção farmacológica nas lesões ateroscleróticas e doenças 

inflamatórias (PATEL et al., 2017).  

O imunofenótipo, grau de ativação e o perfil secretório dos monócitos podem ser 

influenciados por fatores intrínsecos do organismo do indivíduo. Os fatores intrínsecos são os 

fatores genéticos, epigenéticos, bioquímicos/metabólicos de cada indivíduo e o gradiente de 

moléculas que compõem o microambiente no qual os monócitos circulam (PATEL et al., 2017).  

          O trabalho de Narasimhan e colaboradores reporta a importância dos monócitos não 
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clássicos para a patrulha imunológica intravascular e descreve como estas células auxiliam na 

ativação das atividades efetoras desempenhadas pelas células NK (NARASIMHAN et al., 

2020). A frequência de monócitos não clássicos, neste estudo, foi diretamente correlacionada 

ao aumento do infiltrado de células NK e a redução na carga de células metastáticas no modelo 

animal de melanoma e câncer de pulmão. Tal achado ressalta a atividade antitumoral dos 

monócitos não clássicos ao auxiliar na prevenção de metástases e na potencialização da 

atividade citotóxica das células NK (NARASIMHAN et al., 2020).  

          Plebanek et al. (2017) e Narasimhan et al. (2020) descreveram que a depleção desta 

subpopulação de monócitos reduz a maturação e as atividades efetoras das células NK, 

principalmente quanto à degranulação e a produção de citocinas como o IFN-γ, conduzindo à 

prejuízos na eliminação de focos tumorais.  

          Pelo exposto e à luz dos resultados encontrados neste estudo, nossa hipótese é a de que a 

maior frequência de monócitos intermediários e não clássicos nos pacientes com NMP pode 

estar associada à indução de atividades imunológicas efetoras direcionadas à ativação da 

resposta imune antitumoral, uma vez que estas subpopulações se encontraram expandidas em 

relação aos controles nas três doenças. Por outro lado, o aumento dos monócitos com este perfil 

pró-inflamatório pode acarretar a disseminação e a manutenção da oncoinflamação, 

contribuindo para o desenvolvimento de comorbidades cardiovasculares e fibrose nos pacientes 

com NMP.  

          Na MF, os monócitos se encontram em número aumentado, conferindo pior prognóstico 

a estes pacientes (HASSELBALCH, 2012; LUSSANA & RAMBALDI, 2017). Na PV, a 

presença de monocitose foi associada com a ocorrência de anormalidades citogenéticas e 

epigenéticas e com a menor expectativa de vida dos pacientes (MORSIA & GANGAT, 2021). 

Esse seria um indício de que os monócitos participariam de eventos relacionados com a 

regulação do processo neoplásico e com complicações cardiovasculares, componentes de 

extrema importância na fisiopatologia das NMP. 

          Em nosso trabalho, foram observados perfis imunofenotípicos nos monócitos de 

pacientes com PV, TE e MF que podem auxiliar na compreensão de sua participação no 

processo de oncoinflamação nestas doenças.  

          Na PV, a menor frequência de monócitos que expressam o marcador CD80/86 sugere 

que nestes pacientes parece haver menor atividade coestimulatória nos monócitos em 

comparação com os monócitos de indivíduos saudáveis. A expressão deste marcador nas três 

subpopulações de monócitos de pacientes com PV foi menor em comparação aos controles e 
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menor em relação aos pacientes com TE e MF, o que corrobora com esta hipótese.  

          Foi descrito que a baixa expressão de CD80 está ligada à menor indução do processo de 

imunovigilância e à facilitação da propagação das células tumorais em pacientes com câncer 

colorretal (SCARPA et al., 2016). Além disso, a baixa expressão de CD80/86 já foi relatada em 

diversos tipos de neoplasias, refletindo esse perfil como um dos mecanismos de evasão da 

resposta imune que levam à anergia e à ativação insuficiente de linfócitos T em neoplasias como 

mieloma múltiplo, carcinomas e vários tipos de leucemias (MIR MA, 2015).  

          A frequência de monócitos positivos para HLA-DR e a expressão antigênica deste 

marcador se mostraram altas na PV. Sabe-se que a alta expressão de HLA-DR está relacionada 

à maior ativação celular de monócitos, bem como ao estímulo de produção de citocinas pró-

inflamatórias (SKIRECKI et al., 2016).  

          A frequência e a expressão de CD64 nos monócitos do sangue periférico em condições 

inflamatórias crônicas como a artrite reumatoide se correlaciona com o status de atividade da 

doença e com a secreção de citocinas inflamatórias como a IL-6 (LUO et al., 2018), citocina 

elevada em pacientes com PV em relação aos indivíduos saudáveis (CACEMIRO et al., 2017).  

          Na TE, o perfil imunofenotípico dos monócitos foi muito semelhante ao encontrado na 

PV. Foi observada alta frequência de monócitos expressando HLA-DR e menor frequência de 

monócitos expressando CD80/86. Em doenças inflamatórias como a atrite reumatoide e a sepse, 

este perfil está associado ao estado de maior ativação dos monócitos circulantes e à redução da 

atividade coestimulátoria, respectivamente (SKIRECKI et al., 2016; LUO et al., 2018). Ainda, 

foi demonstrado que o bloqueio farmacológico de CD80/86 está relacionado com a redução da 

atividade coestimulatória, efeito descrito em pacientes com artrite psoriática e no tratamento 

experimental da COVID-19 (JULIÀ et al., 2021).  

          Vale ressaltar que, embora PV e TE tenham apresentado perfis imunofenotípicos muito 

similares, foi detectado fenótipo de maior ativação celular nos monócitos de pacientes com PV, 

evidenciado pela maior expressão de HLA-DR.  

          O perfil imunofenotípico caracterizado por alta expressão de HLA-DR e baixa expressão 

de CD80, observado nos pacientes com PV e TE no presente estudo, foi associado às alterações 

na atividade efetora e à resistência de células tumorais à apoptose em outras neoplasias, como 

no câncer de cólon (CHAUX et al., 1996; UGUREL et al., 2004).  

          Na MF, o perfil de expressão de marcadores celulares nos monócitos foi distinto ao 

encontrado na PV e na TE. As frequências de células positivas para os marcadores CD64 e 

CD80/86 foram similares aos controles e a expressão de HLA-DR foi maior do que na PV e na 
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TE. Estes resultados sugerem que os pacientes com MF apresentam maior ativação de 

monócitos com atividade coestimulatória do que pacientes com PV e TE.  

 O aumento significativo de subpopulações de monócitos que expressam CD56 nas três 

NMP estudadas foi inesperado. O marcador CD56 está associado aos processos de adesão e 

migração celular e ao perfil efetor antitumoral em modelos de inflamação crônica e neoplasias 

(GONG et al., 2013).  

          A expressão de CD56 nos monócitos parece estar associada ao fenótipo citotóxico, o que 

auxiliaria diretamente na indução da resposta imune responsável pela eliminação de células 

potencialmente perigosas e/ou neoplásicas (GONG et al., 2013; VAN ACKER et al., 2017).  

          Exemplos de doenças nas quais as subpopulações de monócitos que expressam CD56 

estão aumentadas são a esclerose múltipla, artrite reumatoide, doença de Chrön, melanoma 

metastático, mieloma múltiplo, LMC e LMA (GONG et al., 2013; VAN ACKER et al., 2017). 

Na LMA, a frequência de monócitos positivos para CD56 está correlacionada com o pior 

prognóstico e menor taxa de sobrevivência dos pacientes (ALEGRETTI et al., 2011). 

          Papewalis et al. (2011) descreveram o aumento de monócitos CD14+CD56+ no sangue 

periférico de pacientes com tumores endócrinos de tireoide, adrenais, tumores 

grastrointestinais, neuroendócrinos e em diferentes tipos de leucemias e linfomas. Relataram 

ainda que estes “monócitos que lisam tumores” expressam marcadores característicos das 

células NK, tais como o receptor NKp30 (CD337), marcador de citotoxicidade, e demonstraram 

a capacidade destas células de induzir a apoptose das células tumorais após serem estimulados 

in vitro com IFN-α, destacando sua importância para a imunidade antitumoral como agentes 

promotores de lise.  

          Além disso, a frequência de monócitos CD56 positivos se correlacionou positivamente à 

carga tumoral e ao índice de metástase. Os autores destacaram a importância destas células 

como participantes do processo de intercomunicação entre a imunidade inata e a imunidade 

adaptativa, associando-as à indução da lise tumoral. Estas células podem, além de mediar a 

citotoxicidade celular, realizar fagocitose, processamento e apresentação de antígenos para 

outras células efetoras da resposta imune (PAPEWALIS et al., 2011).  

          Este perfil imunofenotípico e efetor foi observado também nas células dendríticas que 

expressam CD56, que se originam a partir da diferenciação dos monócitos CD56 positivos na 

presença de IFN-α (KORTHALS et al., 2007; PAPEWALIS et al., 2008).  

          Em ensaios funcionais in vitro, os monócitos CD56 positivos foram capazes de induzir a 

lise significativa de células K562 e PC3 em co-cultivo após serem estimuladas com IFN-α. Esse 
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mecanismo de lise celular foi relacionado com a ativação da via de sinalização TNF-α/TRAIL 

(PAPEWALIS et al., 2011). Recentemente, outros autores reportaram a presença de monócitos 

CD56 positivos em pacientes com TE, identificando estas células como produtoras da 

quimiocina CXCL1, considerada como um potencial biomarcador correlacionado com a 

evolução da TE para MF e associada aos eventos cardiovasculares (ØBRO et al., 2020; 

RAMANATHAN & FLEISCHMAN, 2020).  

          Nesse sentido, o aumento da frequência de monócitos CD56 positivos na PV, TE e MF, 

no presente estudo, sugere a presença de uma potencial “vigilância antitumoral” nas NMP 

mediada pelos monócitos. Esta observação precisa ser confirmada por meio de ensaios que 

determinem a atividade efetora dos monócitos positivos para este marcador.  

          A maior expressão de CD56 na MF pode indicar ainda uma possível associação entre a 

positividade para este marcador e a maior gravidade da doença.  

          Trabalhos da literatura também chamam a atenção para o fato de a atividade efetora 

destas células estar reduzida ou até mesmo inibida pelas moléculas que compõem o 

microambiente tumoral, uma vez que sua frequência pode se correlacionar com a disseminação 

das células tumorais, pontuando para o potencial envolvimento dos monócitos CD56 positivos 

em processos de imunorregulação/imunossupressão dependendo do contexto em que são 

ativados (ALEGRETTI et al., 2011; PAPEWALIS et al., 2011).  

          Em estudo avaliando a expressão de CD56 em granulócitos e monócitos de pacientes 

com NMP, especialmente em pacientes com LMC e MF, a expressão aberrante de CD56 se 

correlacionou, respectivamente, com a presença de transcritos provenientes da atividade do 

gene BCR-ABL1 e com a gravidade da doença estabelecida a partir da análise morfológica da 

medula óssea (GONG et al., 2013). 

          Mais estudos são necessários para descrever e definir melhor as atividades 

desempenhadas pelos monócitos CD56 positivos, de modo a compreender suas atividades 

efetoras e influência sobre a fisiopatologia da PV, TE e MF. 

          A quantificação de CD163 solúvel, em nosso trabalho, revelou resultados interessantes. 

O CD163 é um receptor scavenger, cuja expressão é restrita à linhagem 

monocítica/macrofágica. A expressão deste marcador é regulada principalmente pela 

sensibilização de citocinas como IL-6, IL-10 e TNF-α e fatores estimuladores como 

glicocorticoides, grupo heme/complexo hemoglobina-haptoglobina e LPS. Sabe-se que IL-6 e 

TNF-α são citocinas que participam ativamente da fisiopatologia das NMP devido aos seus 

altos níveis no plasma dos pacientes (CACEMIRO et al., 2017; FISHER et al., 2019; LAI et 
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al., 2019).  

          A forma solúvel do receptor CD163 pode ser definida como biomarcador da atividade 

imunológica desempenhada pelos monócitos e macrófagos. Embora as funções biológicas do 

CD163 solúvel ainda não tenham sido totalmente esclarecidas, sua concentração plasmática 

está relacionada aos altos níveis de TNF-α plasmático, que parece resultar do estímulo de 

ativação incessante dos TLRs durante inflamações crônicas. A hipersecreção de TNF-α e a 

ativação dos TLRs são eventos observados em pacientes com NMP (FISHER et al., 2019; LAI 

et al., 2019). 

          A concentração plasmática de CD163 permanece detectável por longos períodos de 

tempo, achado que está correlacionado com o perfil inflamatório e a atividade exacerbada de 

monócitos e macrófagos em doenças como sepse bacteriana, hepatite, artrite reumatoide, 

doença de Crohn, colite ulcerativa, eventos ateroscleróticos e diabetes do tipo 2 (ETZERODT 

& MOESTRUP, 2013). 

          O aumento de CD163 solúvel no plasma de pacientes com PV, TE e MF, aqui estudadas, 

é um achado de grande importância, uma vez que corrobora com a imunofenotipagem, que 

indica a maior ativação dos monócitos do sangue periférico nos pacientes com PV, TE e MF 

em comparação aos indivíduos saudáveis e, portanto, destaca a participação destas células na 

fisiopatologia destas doenças.  

          Os elevados níveis plasmáticos de CD163 nos pacientes analisados permite-nos especular 

a participação dos monócitos na oncoinflamação e a contribuição destas células para o risco de 

ocorrência de eventos cardiovasculares nos NMP. A literatura mostra que o CD163 atua na 

polarização e plasticidade de monócitos e macrófagos durante a gênese das placas 

ateroscleróticas, contribuindo para o metabolismo do grupo heme liberado em micro-

hemorragias intravasculares e para a atividade imunológica que se desenvolve nas lesões. Além 

disso, o aumento nos níveis de TNF-α, estimulado pelo CD163, foi associado à progressão de 

lesões ateroscleróticas e ao estresse oxidativo local (ETZERODT & MOESTRUP, 2013). 

          Em neoplasias hematológicas como o mieloma múltiplo, foi detectado o aumento 

significativo de vesículas extracelulares carreando a forma solúvel de CD163 no plasma, bem 

como a maior expressão antigênica de CD163 nos monócitos intermediários nestes pacientes, 

o que ressalta a contribuição deste marcador para a ativação de processos inflamatórios nesta 

doença (KVORNING et al., 2020). A contagem de TAMs positivos para CD163 na medula 

óssea de pacientes com mieloma múltiplo também já foi correlacionada com perfil de pior 

progressão e pior prognóstico, redução na taxa de sobrevivência e menor resposta ao tratamento 
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(WANG et al., 2019).  

          A presença de macrófagos CD163 positivos em amostras de sarcoma foi correlacionada 

ao prognóstico desfavorável dos pacientes, além de a presença destas células ter sido associada 

ao aumento da proliferação celular em ensaios de co-cultivo com linhagens tumorais e ao 

aumento da secreção de IL-6 e CXCL2, conferindo perfil pró-tumoral (SHIRAISHI et al., 

2011). 

          Em pacientes com NMP, foi descrito o aumento no número de macrófagos positivos para 

CD68 e CD163 na medula óssea, principalmente em pacientes com MF. Além disso, os 

macrófagos positivos para estes marcadores apresentaram alterações morfológicas associadas 

à desregulação da hematopoese e às diferenças na frequência de diversas populações celulares 

no microambiente medular dos pacientes (MOLITOR et al., 2021). 

          Pelo exposto, a maior concentração plasmática de CD163 solúvel suporta a hipotese da 

participação dos monócitos no processo oncoinflamatório que ocorre nas NMP.  

          A partir das análises in silico utilizando dados de transcriptoma do sangue periférico de 

pacientes com PV, TE e MF, publicados no banco de dados de expressão gênica GEO Database, 

foi possível compreender melhor a dinâmica de regulação das atividades biológicas nos 

monócitos, além de permitir a observação das alterações de células da resposta imune em uma 

“coorte” maior de pacientes com NMP, determinando as frequências de células que 

desempenham atividade imunológica circulantes no sangue periférico dos pacientes. Como 

observado na imunofenotipagem, o sangue periférico de pacientes com PV, TE e MF parece 

ser caracterizado por diferentes assinaturas imunológicas.  

          A análise do transcriptoma de células do sangue periférico dos pacientes com NMP 

revelou grande diversidade de genes diferencialmente expressos envolvidos com a ativação da 

resposta imune mediada pelos monócitos, principalmente citocinas, quimiocinas, receptores de 

ativação, além de genes envolvidos com a regulação do crescimento, proliferação e 

metabolismo celular, principalmente o metabolismo lipídico.  

          Além disso, foi identificada alta expressão de genes associados com a regulação de 

processos celulares envolvidos na gênese de eventos cardiovasculares como a ativação da 

coagulação, resposta oxidativa, lesão vascular, aterosclerose e angiogênese, além de genes cuja 

função se relaciona com a adesão ao endotélio e a interação célula-célula.  

          Nas três categorias de doença, foram observados genes diferencialmente expressos nos 

monócitos associados com a diferenciação celular e a regulação do processo de stemness, o que 

ressalta a influência da alteração neoplásica sobre o processo de maturação e, possivelmente, 
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sobre o fenótipo e as funções efetoras destas células.   

          As subpopulações de monócitos dos pacientes com NMP revelaram alta expressão de 

genes componentes da via RAS, cujas alterações foram associadas à maior resistência ao 

tratamento com inibidores de JAK e à redução da expectativa de vida em pacientes com MF 

(COLTO et al., 2020).  

          Foi observado, na análise in silico, nos monócitos de pacientes com PV, TE e MF alta 

expressão do gene que codifica a enzima anidrase carbônica II (CA2), considerada marcador 

de diferenciação celular e de maior gravidade da doença em diversos tipos de neoplasias. A 

CA2 pode ser encontrada altamente expressa em doenças hematológicas como LMA, LLA, 

leucemia mielomonocítica crônica (LMMC), exercendo atividades de regulação do pH e do 

metabolismo celular (LEPPILAMPI et al., 2002).  

         A alta expressão do gene da metalopeptidase de matriz 9 (MMP-9) foi detectada nos 

monócitos de pacientes com MF, enzima envolvida na degradação da matriz extracelular, 

regulação da atividade secretória dos neutrófilos, indução de angiogênese, neovascularização e 

cicatrização, processos envolvidos na propagação de fibrose (VANDOOREN et al., 2013).  

          Em contraste, nos monócitos dos pacientes, foi observada menor expressão de genes 

cujas funções se associam com a atividade de supressão de tumores, regulação da apoptose, 

resposta imune mediada pelas lectinas e atividades efetoras relacionadas com a eliminação de 

patógenos, como CLEC10A, HLA-DRA, CXCR4, PTPN22, SIGLEC10, ITGAL, FBXO38, 

BIRC3 e GIMAP5.  

          Assim, o perfil transcriptômico dos monócitos de pacientes com NMP indicou um 

potencial prejuízo da correta ativação de mecanismos imunológicos desempenhados pelos 

monócitos com o intuito de eliminar patógenos, o que pode refletir na existência de uma 

desregulação imunológica relacionada à neoplasia.  

A maior susceptibilidade a infecções foi descrita em pacientes com NMP, submetidos 

ou não submetidos à terapia com hidroxicarbamida, IFN-α e ruxolitinibe, sugerindo que a 

desregulação imunológica existente influencia na atividade efetora das células do sistema 

imune nestas doenças, como observado nos monócitos em nosso estudo (LANDTBLOM et al., 

2020; STRICKLAND et al., 2021). 

          Em geral, as atividades biológicas aparentemente ativadas nos monócitos de pacientes 

com NMP, de acordo com os resultados in silico, apontam para a secreção de citocinas e a 

propagação da inflamação, além de uma possível reprogramação no metabolismo celular, 

possivelmente influenciada pelas alterações genéticas e moleculares. Além disso, apontam para 
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a interação dos monócitos com outras células, o que enfatiza sua influência sobre o perfil de 

ativação de linfócitos, neutrófilos e plaquetas. 

          A assinatura dos IFN identificada no transcriptoma dos monócitos de pacientes com PV, 

TE e MF revelou dados interessantes. Observa-se a predominância na expressão de genes 

associados à sinalização de IFN-α e IFN-γ, citocinas cuja atividade é associada com a indução 

da imunidade antitumoral mediante o estímulo da resposta Th1, proliferação e sobrevivência 

de linfócitos TCD8 e estímulo da propagação da atividade inflamatória por meio do 

recrutamento de monócitos, induzindo-as ao fenótipo de células com alta atividade secretória 

(CHEON et al., 2014; HAN et al., 2020).  

          É descrito que a atividade dos IFN está relacionada com a supressão da proliferação 

celular e a inibição da angiogênese, estímulo da apoptose, ativação da atividade efetora das 

células da imunidade inata (monócitos, macrófagos, células NK), aumento da apresentação de 

antígenos e consequente estímulo da imunidade celular e humoral (CHEON et al., 2014).  

          De modo geral, os IFN são potentes indutores de imunovigilância, atuando como 

mediadores da erradicação de células neoplásicas e influenciando no aumento da 

imunogenicidade e reatividade das células que compõem o microambiente, interferindo no 

suporte fornecido por estas células ao crescimento tumoral (CHEON et al., 2014).  

          Os processos biológicos associados aos DEGs de IFN-α e IFN-γ encontrados nos 

monócitos se enquadram nas atividades biológicas descritas para estas citocinas, indicando que 

os monócitos de pacientes com NMP podem ser influenciados pela sua sinalização.  

          Vale destacar que os IFN são descritos como as citocinas responsáveis por proporcionar 

a ativação do fenótipo citotóxico nos monócitos in vitro, como relatado por Papewalis e 

colaboradores em sua investigação acerca das funções efetoras dos monócitos CD56 positivos 

(PAPEWALIS et al., 2011).  

          Em resumo, os resultados deste trabalho sugerem que os monócitos de pacientes com PV, 

TE e MF participam do processo de oncoinflamação, sendo células caracterizadas por alta 

ativação celular e perfil secretório exacerbado, evidenciados pelos dados obtidos a partir da 

avaliação dos marcadores HLA-DR e CD163 solúvel. Além disso, os resultados indicam a 

potencial ocorrência de um processo de imunovigilância mediado pelos monócitos nas três 

doenças, evidenciado pela alta frequência de monócitos expressando o marcador CD56, 

associado à citotoxicidade e lise de células tumorais em diversos modelos de neoplasias. Ainda, 

a assinatura transcriptômica dos monócitos revelou que a sinalização dos IFNs parece ser 

importante para a regulação da atividade destas células nestas doenças.  
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          Pelo exposto, pode-se concluir que os monócitos podem ser considerados como 

potenciais alvos de intervenções farmacológicas nos pacientes com NMP. O principal objetivo 

desta intervenção deve ser, principalmente, a regulação de sua atividade efetora, de modo a 

estimular a indução da resposta imune antitumoral e minimizar os malefícios ocasionados pela 

oncoinflamação.   
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          Em conclusão, a frequência de subpopulações de monócitos do sangue periférico das 

Neoplasias Mieloproliferativas (NMP) está anormal (figura 78). O aumento na frequência de 

monócitos intermediários e não clássicos e a elevada concentração de CD163 solúvel no plasma 

dos pacientes parecem contribuir para a manutenção da oncoinflamação. 

          Os monócitos de pacientes com PV, TE e MF apresentaram diferenças imunofenotípicas 

em comparação aos indivíduos saudáveis. Pacientes com PV e TE apresentaram alta frequência 

de monócitos HLA-DR e CD56 positivos e menor frequência de monócitos CD80/86 positivos, 

perfil que indica alta ativação celular e menor estímulo de coestimulação. Pacientes com MF 

apresentaram alta frequência de monócitos HLA-DR e CD56 positivos e expressão de CD80/86 

similar aos controles. Este perfil de expressão de marcadores nos monócitos de pacientes com 

NMP indica alta ativação celular e atividade citotóxica (Figura 79). 

Figura 78. Alterações na frequência de subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com 

Neoplasias Mieloproliferativas. No presente estudo, foi observada a redução na frequência de monócitos 

clássicos (CD14++CD16-) e o aumento na frequência de monócitos intermediários (CD14++CD16+) e não 

clássicos (CD14+CD16++) no sangue periférico. O aumento na frequência de monócitos CD16+ pode refletir um 

perfil de indução da atividade inflamatória crônica, além de estar associado à potencial ativação de processos como 

produção de citocinas e fatores pró-angiogênicos e pró-fibrogênicos, regulação do processo de imunovigilância, 

influência sobre a coagulação e regulação da imunidade adaptativa. Desta maneira, monócitos intermediários e 

não clássicos parecem contribuir para o processo de oncoinflamação. PV = Policitemia Vera; TE = Trombocitemia 

Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  
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Figura 79. Imunofenótipo dos monócitos do sangue periférico em pacientes com Neoplasias 

Mieloproliferativas. No presente estudo, os monócitos de pacientes com PV, TE e MF apresentaram diferenças 

fenotípicas em comparação aos indivíduos saudáveis. Pacientes com PV e TE apresentam alta frequência de 

monócitos HLA-DR e CD56+ e menor frequência de monócitos CD80/86+. Pacientes com MF apresentaram alta 

frequência de monócitos HLA-DR e CD56+ e frequência de monócitos CD80/86+ similar aos controles. Não 

houveram diferenças na frequência de monócitos CD64+. O perfil encontrado reflete alta ativação celular e 

potencial atividade citotóxica nos monócitos de pacientes com as três doenças, enquanto pacientes com PV e TE 

parecem ter perfil de coestimulação menor do que os pacientes com MF e do que os controles. PV = Policitemia 

Vera; TE = Trombocitemia Essencial; MF = Mielofibrose Primária.  
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Pacientes 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisador principal: Vitor Leonardo Bassan 

Pesquisador responsável: Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro 

Projeto de Pesquisa: “Caracterização Imunofenotípica e Molecular de Subpopulações de Monócitos em 

Neoplasias Mieloproliferativas” 

 

Coleta e Armazenamento de amostras biológicas (Pacientes) 

 

         O (a) Senhor (a) está sendo convidado a doar e permitir o uso de sua amostra de sangue periférico (sangue 

das veias) para a atual pesquisa, cujo título é “Caracterização Imunofenotípica e Molecular de Subpopulações de 

Monócitos em Neoplasias Mieloproliferativas”, e para futuras pesquisas científicas na área de Hematologia 

(ciência que estuda o sangue). A cada nova pesquisa com esse material, o (a) Senhor (a) será procurado para 

receber explicações e autorizar ou não a utilização da sua amostra já armazenada. 

          A pesquisa a ser desenvolvida atualmente tem como objetivo compreender quais alterações ocorrem em 

células de defesa do nosso sangue chamadas monócitos, que são importantes para a nossa resistência às doenças, 

em pacientes portadores de Policitemia Vera, Trombocitemia Essencial e Mielofibrose. Para isso, iremos coletar 

seu sangue e, em laboratório, isolar seus monócitos para estudar como estas células se comportam em indivíduos 

com as doenças e em indivíduos saudáveis, de modo a compreender de que maneira elas influenciam nos sintomas 

destas doenças e na defesa do organismo nos pacientes. 

          Desta maneira, ao concordar em ceder seu sangue para nossas análises, iremos comparar as funções 

exercidas pelos seus monócitos com as funções exercidas pelos monócitos de pacientes saudáveis, avaliando quais 

diferenças existentes entre estas células podem estar associadas ao quadro de cada uma das doenças.  

          Caso concorde, o (a) Senhor (a) doará uma amostra de 20mL sangue periférico. A coleta de sangue periférico 

poderá causar dor, inchaço ou rouxidão no local da coleta. Sua amostra e seus dados coletados serão identificados 

por números, de modo que seu nome não apareça e que você não seja identificado. Após coletada, a amostra será 

guardada por 10 anos em um BIORREPOSITÓRIO (banco de amostras biológicas), intitulado Biorrepositório do 

Laboratório de Fisiopatologia das Doenças Hematológicas da FCFRP, localizado na sala multiusuários 46A-M, 

segundo andar do bloco M da Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP-RP em condições adequadas de 

armazenamento, sob responsabilidade da Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro. Ao final deste tempo de 

armazenamento, a amostra será jogada fora. 

          O (a) Senhor (a) poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. Para isso, basta entrar em 

contato comigo nos telefones citados no final deste documento, para que eu possa suspender o armazenamento da 

sua amostra, que poderá ser entregue ao/à Senhor (a), se assim desejar, ou jogada fora após seu consentimento por 

escrito. 

          Caso não concorde em doar sangue periférico ou desista de participar da pesquisa ou de manter sua amostra 

armazenada, essa decisão não lhe trará qualquer penalização ou prejuízo. 

          A coleta deste material biológico nesse momento não trará nenhum benefício imediato para o (a) Senhor (a), 

entretanto, no futuro, os dados obtidos com novas pesquisas poderão ajudar outras pessoas doentes. Coloco-me à 

disposição para lhe fornecer o resultado da pesquisa realizada com sua amostra. 

          O senhor (a) não terá benefícios imediatos participando desta pesquisa, mas contribuirá com o melhor 
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entendimento sobre as funções dos monócitos no sangue dos pacientes com Policitemia Vera, Trombocitemia 

Essencial e Mielofibrose. 

          Esta pesquisa não lhe trará nenhum custo ou gasto, entretanto, caso seja necessário, os gastos decorrentes 

da pesquisa serão ressarcidos e em caso de dano também decorrente da pesquisa o (a) Senhor (a) será indenizado. 

O (a) Senhor (a) terá garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes desta pesquisa. 

          Toda nova pesquisa utilizando sua amostra biológica será realizada somente quando o projeto for aprovado 

no Comitê de Ética em Pesquisa da FCFRP-USP.  

         Em caso de dúvidas éticas, você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP, no endereço Avenida do Café, s/n, Campus Universitário, Bairro Monte 

Alegre, Ribeirão Preto/SP ou pelo telefone (16) 3315-4213, de segunda à sexta-feira das 8h00 às 12h00. O Comitê 

de Ética em Pesquisa é um órgão de caráter consultivo, normativo, deliberativo e educativo, com instituído de 

defender os interesses dos sujeitos da pesquisa e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

ético-científicos. 

 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro 

(16) 3315-4163/ (16) 99613-0791 

castrofabiola@hotmail.com 

 

 

 

______________________________________________ 

Vitor Leonardo Bassan 
(14) 996182012 

vitorbassan05@hotmail.com 

 

 

 

 

Participante da Pesquisa 

 

        Li e concordo em participar da pesquisa. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Doador ou responsável legal 

 

 

Ribeirão Preto, ____ de_____________ de _______. 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Controles 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisador principal: Vitor Leonardo Bassan 

Pesquisador responsável: Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro 

Projeto de Pesquisa: “Caracterização Imunofenotípica e Molecular de Subpopulações de Monócitos em 

Neoplasias Mieloproliferativas” 

 

Coleta e Armazenamento de amostras biológicas (Grupo controle) 

 

          O (a) Senhor (a) está sendo convidado a doar e permitir o uso de sua amostra de sangue periférico (sangue 

das veias) para a atual pesquisa, cujo título é “Caracterização Imunofenotípica e Molecular de Subpopulações de 

Monócitos em Neoplasias Mieloproliferativas”, e para futuras pesquisas científicas na área de Hematologia 

(ciência que estuda o sangue). A cada nova pesquisa com esse material, o (a) Senhor (a) será procurado para 

receber explicações e autorizar ou não a utilização da sua amostra já armazenada. 

          A pesquisa a ser desenvolvida atualmente tem como objetivo compreender quais alterações ocorrem em 

células de defesa do nosso sangue chamadas monócitos, que são importantes para a nossa resistência às doenças, 

em pacientes portadores de Policitemia Vera, Trombocitemia Essencial e Mielofibrose. Para isso, iremos coletar 

seu sangue e, em laboratório, isolar seus monócitos para estudar como estas células se comportam em indivíduos 

com as doenças e em indivíduos saudáveis, de modo a compreender de que maneira elas influenciam nos sintomas 

destas doenças e na defesa do organismo nos pacientes.  

           Desta maneira, ao concordar em ceder seu sangue para nossas análises, iremos comparar as funções 

exercidas pelos seus monócitos, que estão saudáveis, com as funções exercidas pelos monócitos de pacientes 

portadores destas doenças, avaliando quais diferenças existentes entre estas células podem estar ligadas com o 

quadro de cada uma das doenças.  

          Caso concorde, o (a) Senhor (a) doará uma amostra de 20mL de sangue periférico. A coleta de sangue 

periférico poderá causar dor, inchaço ou rouxidão no local da coleta. Sua amostra e seus dados coletados serão 

identificados por números, de modo que seu nome não apareça e que você não seja identificado. Após coletada, a 

amostra será guardada por 10 anos em um BIORREPOSITÓRIO (banco de amostras biológicas), intitulado 

Biorrepositório do Laboratório de Fisiopatologia das Doenças Hematológicas da FCFRP, localizado na sala 

multiusuários 46A-M, segundo andar do bloco M da Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP-RP em condições 

adequadas de armazenamento, sob responsabilidade da Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro. Ao final deste tempo 

de armazenamento, a amostra será jogada fora. 

          O (a) Senhor (a) poderá desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. Para isso, basta entrar em 

contato comigo nos telefones citados no final deste documento, para que eu possa suspender o armazenamento da 

sua amostra, que poderá ser entregue ao/à Senhor (a), se assim desejar, ou jogada fora após seu consentimento por 

escrito. 

          Caso não concorde em doar sangue periférico ou desista de participar da pesquisa ou de manter sua amostra 

armazenada, essa decisão não lhe trará qualquer penalização ou prejuízo.  

          Colocamo-nos à disposição para lhe fornecer o resultado da pesquisa realizada com sua amostra quando o 

senhor quiser. 

          O senhor (a) não terá benefícios imediatos participando desta pesquisa, mas contribuirá com o melhor 
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entendimento sobre as funções dos monócitos no sangue dos pacientes com Policitemia Vera, Trombocitemia 

Essencial e Mielofibrose. 

          Esta pesquisa não lhe trará nenhum custo ou gasto, entretanto, caso seja necessário, os gastos decorrentes 

da pesquisa serão ressarcidos e em caso de dano também decorrente da pesquisa o (a) Senhor (a) será indenizado. 

O (a) Senhor (a) terá garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes desta pesquisa. 

 Toda nova pesquisa utilizando sua amostra biológica será realizada somente quando o projeto for 

aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da FCFRP-USP.  

 Em caso de dúvidas éticas, o (a) Sr (a) pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP, no endereço Avenida do Café, s/n, Campus Universitário, Bairro 

Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP ou pelo telefone (16) 3315-4213, de segunda à sexta-feira das 8h00 às 12h00. O 

Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão de caráter consultivo, normativo, deliberativo e educativo, com instituído 

de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

ético-científicos. 

 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Fabíola Attié de Castro 

(16) 3315-4163/ (16) 99613-0791 

castrofabiola@hotmail.com 

 

 

 

______________________________________________ 

Vitor Leonardo Bassan 
(14) 996182012 

vitorbassan05@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Participante da Pesquisa 

 

        Li e concordo em participar da pesquisa. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Doador ou responsável legal 

 

 

Ribeirão Preto, ______ de______________ de ________. 
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