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“Ser negro no Brasil é, pois, com frequência, ser objeto de um olhar enviesado.  

A chamada boa sociedade parece considerar que há um lugar predeterminado, lá 

em baixo, para os negros e assim tranquilamente se comporta.  

Logo, tanto é incômodo haver permanecido na base da pirâmide social quanto haver 

"subido na vida".  

Milton Santos, Ser negro no Brasil hoje 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil... 

...Contemplem o trabalho de mais um sobrevivente. 
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RESUMO 

 

LIMA-JÚNIOR, J. R. Avaliação imunofenotípica, funcional e gênica de subpopulações 
de células B em pacientes com esclerose sistêmica submetidos ao transplante 

autólogo de células-tronco hematopoiéticas. 2019. 140f. Tese de Doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2019 
 
A esclerose sistêmica (ES) é uma doença autoimune inflamatória crônica, 
caracterizada por alterações microvasculares e diferentes graus de fibrose da pele e 
de múltiplos órgãos. Atualmente, o transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas (TACTH) é o único tratamento capaz de promover remissão clínica 
de longo prazo em pacientes com ES, sem a necessidade do uso de terapias 
adicionais. No entanto, os mecanismos imunológicos envolvidos nessa terapia não 
são ainda completamente compreendidos, incluindo o papel de subpopulações de 
células B. Nesse contexto, nesse trabalho avaliamos a reconstituição quantitativa e 
funcional de subpopulações de células B convencionais e reguladoras (Bregs) 
pacientes com ES tratados com TACTH (n=24). As seguintes subpopulações de 
células B do sangue periférico foram analisadas por citometria de fluxo, antes e após 
30, 60, 120, 180 e 360 dias do TACTH: CD19+IgD+CD27- (naïve), CD19+CD27+IgD+ 
(memória sem mudança de classe de isotipo), CD19+CD27+IgD- (memória com 
mudança de classe de isotipo), CD19+IgD-CD27hi (plasmócito), CD19+IgD-CD27- 
(memória duplo negativa), CD19+CD38-IgD+ (Bm1, naive virgem), CD19+CD38+IgD+ 
(Bm2, naive ativada), CD19+CD38hiIgD+ (Bm2’, pré centro germinativo), 
CD19+CD38hiIgD- (Bm3+4, centroblasto+centrócito), CD19+CD38+IgD- (early Bm5, 
memória recente) e CD19+CD38-IgD- (late Bm5, memória tardia), CD19+PD1+, 
CD20+CD27+CD43+CD69- (B1), CD19+CD24hiCD38hi (Breg transicional), 
CD19+CD24hiCD27+ (Breg B10). Após o transplante, os pacientes com ES 
apresentaram diminuição significativa do escore cutâneo de Rodnan modificado, dos 
níveis séricos de proteína C reativa e do autoanticorpo anti-Scl70. Seis pacientes 
apresentaram reativação da doença durante o seguimento pós-transplante. As 
células B naive foram eliminadas pelo regime de condicionamento e 360 dias pós-
transplante apresentaram número absoluto maior que os encontrados no período 
pré-transplante. O número absoluto de células B de memória diminuiu 
transientemente, retornando aos valores basais 360 dias após o transplante. 
Paralelamente, logo após o transplante, observamos aumento da expressão de PD-
1 nas células B, aumento transiente dos níveis séricos de BAFF e diminuição 
transiente dos níveis séricos de APRIL. Pacientes reativados apresentaram aumento 
de células B PD-1+ logo após o transplante. Observamos um aumento significativo 
de Bregs transicionais nos pacientes que responderam ao TACTH em comparação 
com os que reativaram a doença. As Bregs B10 aumentaram a produção de IL-10 de 
maneira transiente após o TACTH, enquanto que as Bregs transicionais 
apresentaram um aumento de IL-10 persistente ao longo de todo o seguimento. 
Corroborando esses achados, a fosforilação das proteínas intracelulares ERK1/2 e 
p38 MAPK, relacionadas a produção de IL-10 por células B, aumentou após o 
transplante, enquanto a fosforilação de STAT3 manteve-se inalterada. Além disso, 
as Bregs transicionais readquiriram a capacidade de suprimir a proliferação de 
células T CD4+, bem como a produção de TNF-α e IFN-γ por estas células. Por outro 
lado, a produção de TGF-β por células B maduras diminuiu transientemente, 



 

 

ii 

 

enquanto a produção de IL-6 diminuiu de maneira persistente ao longo do 
seguimento pós-transplante. Observamos também uma modulação da expressão de 
13 genes relacionados a resposta inflamatória e autoimunidade 360 dias pós-
TACTH, em comparação ao período pré-transplante. Em conjunto, sugerimos todos 
esses mecanismos atuam sinergicamente no restabelecimento da autotolerância 
imunológica e diminuição da inflamação e fibrose nos pacientes com ES que 
respondem satisfatoriamente ao TACTH. Os resultados obtidos nesse trabalho 
contribuíram para aumentar o conhecimento sobre a reconstituição numérica e 
funcional do compartimento de células B após o TACTH em pacientes com ES. Este 
conhecimento poderá futuramente contribuir para melhorias do protocolo clínico de 
TACTH para ES e outras doenças autoimunes. 
 

Palavras-chave: esclerose sistêmica, transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiética, células B, reconstituição imunológica, imunorregulação, 
autoimunidade, IL-10 
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ABSTRACT 

 
SILVA JÚNIOR, J. A. Immunophenotypic, functional and gene evaluation of B 
cell subsets in patients with systemic sclerosis undergoing autologous 
hematopoietic stem cell transplantation. 2019. 140f  Thesis Doctoral. Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2019. 
 
Systemic sclerosis (SSc) is a chronic inflammatory autoimmune disease, which is 
characterized by microvascular changes and different degrees of skin and multiple 
organ fibrosis. Autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT) is 
currently the only treatment capable of promoting long-term clinical remission in SSc 
patients without the need for additional therapies. However, the immunological 
mechanisms involved in this therapy are not yet fully understood, including the role of 
B cell subpopulations. In this context, in this work we evaluated the quantitative and 
functional reconstitution of conventional and regulatory B cell subpopulations (Bregs) 
in patients with SSc treated with AHSCT (n=24). The following peripheral blood B cell 
subpopulations were analyzed by flow cytometry, before and after 30, 60, 120, 180 
and 360 days after AHSCT: CD19+IgD+CD27- (naive), CD19+CD27+IgD+ (memory 
with class switch), CD19+CD27+IgD- (memory without class switch), CD19+IgD-

CD27hi (plasmócito), CD19+IgD-CD27- (memory double negative), CD19+CD38-IgD+ 
(Bm1, naive), CD19+CD38+IgD+ (Bm2, activated naive), CD19+CD38hiIgD+ (Bm2’, 
pre-germinative center), CD19+CD38hiIgD- (Bm3+4, centroblasts+centrocytes), 
CD19+CD38+IgD- (early memory Bm5) e CD19+CD38-IgD- (late memory Bm5,), 
CD19+PD1+, CD20+CD27+CD43+CD69- (B1 cells), CD19+CD24hiCD38hi (transitional 
Breg), CD19+CD24hiCD27+ (B10 Breg). After transplantation, patients with SSc had a 
significant decrease in modified Rodnan skin score, serum reactive C protein and 
anti-Scl70 autoantibody. Six patients had disease reactivation during the post-
transplant follow-up. Naive B cells were eliminated by the conditioning regimen and 
360 days after transplantation showed hier absolute number than those found in the 
pre-transplantation period. The absolute number of memory B cells decreased 
transiently, returning to baseline 360 days after transplantation. In parallel, early after 
transplantation, we observed increased expression of PD-1 in B cells, transient 
increase in serum BAFF levels, and transient decrease in serum APRIL levels. 
Reactivated patients had increased PD-1+ B cell numbers early after transplantation. 
We observed a significant increase of transitional Bregs in patients who responded to 
AHSCT compared with those who reactivated the disease. Bregs B10 increased 
transiently the IL-10 production after AHSCT, while transitional Bregs showed a 
persistent increase of IL-10 production throughout the follow-up. Corroborating these 
findings, the phosphorylation of intracellular proteins ERK1/2 and p38 MAPK, which 
is related to B-cell IL-10 production, increased after transplantation, while STAT3 
phosphorylation remained unchanged. In addition, transitional Bregs have recovered 
the ability to suppress CD4+ T cell proliferation, as well as the production of TNF-α 
and IFN-γ by these cells. On the other hand, TGF-β production by mature B cells 
decreased transiently, while IL-6 production persistently decreased throughout the 
post-transplant follow-up. We also observed a modulation of expression of 13 genes 
related to inflammatory response and autoimmunity 360 days post-AHSCT, 
compared to the pre-transplant period. Altogether, we suggest that these 
mechanisms act synergistically in restoring immune self-tolerance and decreasing 
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inflammation and fibrosis in SSc patients who respond satisfactorily to AHSCT. The 
results obtained in this work contributed to increase the knowledge about the 
numerical and functional reconstitution of the B cell compartment after AHSCT in 
patients with SSc. This knowledge may contribute in the future to improvements in 
the clinical protocol of AHSCT for SSc and other autoimmune diseases. 
 
Keywords: systemic sclerosis, autologous hematopoietic stem cell transplantation, B 
cells, immune reconstitution, immunoregulation, autoimmunity, IL-10 
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Reg3α - do inglês “regenerating islet-derived protein 3 alpha” ou membro 3 alfa da 

família de regeneração  

RIC - do inglês “reduced-intensity conditioning” condicionamento de intensidade 

reduzida  

RIPK2 - do inglês “Receptor-interacting serine-threonine kinase 2” ou receptor RIP 

da família da serina/treonina proteína quinase  

RNA - do inglês “ribonucleic acid” ou ácido ribonucleico  

RPLP0 – do inglês “Ribosomal protein large P0”  

RTC - do inglês “Reverse Transcription Control”  

SELE - Selectina E  

TA - temperatura ambiente  
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TCTH - transplante de células-tronco hematopoéticas  

TGF-β – do inglês “transforming growth fator beta" ou fator de crescimento 

transformante beta  

TGI - trato gastrointestinal  

TIRAP – do inglês “Toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain containing adaptor 

protein” ou proteína adaptadora contendo domínio TIR  

TNF-α - do inglês “tumor necrosis factor alpha” ou fator de necrose tumoral alfa  

TNFSF14 – do inglês “Tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 14”  

TOLLIP – do inglês “Toll interacting protein” ou proteína de interação Toll  

TLR – do inglês “Toll-like receptor” ou receptor do tipo toll  

VCAM-1 - do inglês “vascular-cell adhesion molecule 1” ou molécula de adesão 

intercelular 1  
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1. Introdução 

 

1.1 Esclerose sistêmica 

A esclerose sistêmica (ES) é uma doença autoimune inflamatória crônica, que 

acomete o tecido conjuntivo e é caracterizada por alterações microvasculares e 

diferentes graus de fibrose da pele e múltiplos órgãos internos (Allanore et al. 2015; 

Denton e Khanna 2017; Sakkas et al. 2015).  

A ES acomete principalmente mulheres (4:1 homens) com idade entre 30 e 45 

anos e possui uma taxa de prevalência de 150-300 casos por milhão de habitantes 

(Ranque and Mouthon 2010). Embora possua uma taxa de prevalência menor em 

comparação a outras doenças reumáticas, a ES possui uma das maiores taxas de 

mortalidade, sendo 55,1% em 5 anos e 77,9% em 10 anos após o diagnóstico (Elhai 

et al. 2015) . 

A etiologia da ES permanece pouco compreendida, a hipótese é de que a 

doença seja desencadeada por fatores ambientais (e.g. infecção, gestação, drogas, 

raios ultravioleta, exposição ocupacional a sílica e/ou solventes orgânicos) que ao 

atuarem em pessoas geneticamente susceptíveis, iniciam uma complexa interação 

de processos vasculares, imunológicos e fibróticos (Katsumoto et al. 2011; Mora 

2009; Pattanaik et al. 2015). 

Diversos estudos apontam que o dano endotelial é um processo primário na 

patogênese da ES. Análises histopatológicas de pele de pacientes com ES em fases 

iniciais da doença revelaram alterações compatíveis com células endoteliais 

danificadas e/ou em processo de apoptose, meses antes do aparecimento da fibrose 

tecidual (Fleischmajer et al. 1977; Fleischmajer 1976; Fleming and Schwartz 2008; 

Prescott et al. 1992). 

A disfunção do endotélio vascular resulta em aumento da produção de 

agentes vasoconstritores, como a endotelina-1, e na diminuição de agentes 

vasodilatadores, como óxido nítrico e prostaciclina (Matucci-Cerinic et al. 2013). 

Além disso, ocorre o aumento da expressão de moléculas de adesão, dentre as 

quais podemos destacar a molécula de adesão vascular 1 (VCAM, do inglês, 

Vascular cell adhesion molecule 1) e a molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1, 

do inglês, Intercellular adhesion molecule 1). Ocorre também o aumento de 

quimiocinas, tais como, a proteína de quimioatração de monócitos-1 (MCP-1, do 
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inglês, Monocyte chemotactic protein-1) e do ligante de quimiocina CC 18 (CCL18, 

do inglês, Chemokine (C-C motif) ligand 18) (Elhai et al. 2019; Pattanaik et al. 

2011)). Esse desbalanço homeostático envolvendo quimiocinas e moléculas de 

adesão promove a proliferação de pericitos, ativação plaquetária, geração de 

espécies reativas de oxigênio e recrutamento de leucócitos. Os leucócitos presentes 

no infiltrado secretam grandes quantidades de citocinas pró-inflamatórias, incluindo 

interferon gama (IFN-, do inglês, Interferon gamma) e fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-α, do inglês, Tumor necrosis factor alpha), favorecendo a vasculopatia, dano 

tecidual, quebra de tolerância imunológica e o processo de fibrose. (Danieli et al. 

2009; Rajkumar et al. 2005; Trojanowska 2010; Wynn 2004).  

A vasculopatia na ES é caracterizada pela oclusão fibro-intimal de pequenos 

vasos e episódios vaso-espásticos provocados pelo frio ou estresse. Esta 

manifestação, conhecida como fenômeno de Raynoud, leva a isquemia tecidual e, 

na maioria dos casos, precede os demais sintomas da doença (Matucci-Cerinic et al. 

2013; Wigley and Flavahan 2016). A vasculopatia também pode se manifestar como 

hipertensão arterial pulmonar, crise de esclerodermia renal e, no coração, pode 

ocorrer isquemia e reperfusão, levando ao processo de necrose e alterações 

arrítmicas. O envolvimento cardiopulmonar na ES é a principal causa de morte 

desses pacientes (Farge et al. 2017b; Rangarajan et al. 2017).  

A fibrose, considerada a marca registrada da ES, é resultado da deposição 

excessiva de componentes da matriz extracelular na pele e órgãos internos. 

Acredita-se que a fibrose seja causada por uma falha no reparo tecidual, resultando 

no aumento da ativação e diferenciação dos fibroblastos residentes em 

miofibroblastos e, consequentemente, produção excessiva de colágeno e outras 

proteínas envolvidas na fibrogênese, tais como, elastina, proteoglicanas, IL-6, e do 

fator de crescimento transformador beta (TGF-β, do inglês, Transforming growth 

factor beta). A deposição excessiva de colágeno aumenta a rigidez tecidual e diminui 

a elasticidade dos órgãos afetados, resultando em estresse mecânico 

(Bhattacharyya et al. 2012; Ho et al. 2014). 

O diagnóstico preciso e precoce da ES é bastante desafiador devido à 

natureza heterogênea da doença. Atualmente, duas formas clínicas baseadas na 

medida de acometimento cutâneo são convencionalmente usadas para descrever os 

pacientes: ES cutânea limitada (ESl) e ES cutânea difusa (ESd) (Hoogen et al. 2013; 

Snowden et al. 2018). A ESd comumente inicia-se com lesões simétricas nos dedos 
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e edema nas mãos, pouco tempo após da instalação do fenômeno de Raynaud. O 

edema evolui para induração e fibrose, passando a envolver os braços e antebraços, 

face, tronco e membros inferiores. Além disso, o acometimento cutâneo ocorre de 

forma rápida e progressiva, muitas vezes com manifestações viscerais e presença 

de calcinose. Em contraste, a ESl começa com o fenômeno de Raynaud, que na 

maioria dos pacientes permanece como a única manifestação clínica por muitos 

anos. A fibrose cutânea e o acometimento pulmonar da ESl é menos extensa e de 

progressão lenta em comparação com a ESd (Elhai et al. 2015; Gordon and Domsic 

2016).  

 

1.2 Resposta imune inata na ES 

As células da imunidade inata desempenham papel um importante na 

fisiopatologia da ES. Através de análises de expressão gênica, foi possível identificar 

que monócitos, macrófagos e células dendríticas plasmocitoides apresentam uma 

superexpressão de genes regulados por interferon do tipo 1 (e.g. IFN-α e IFN-β), os 

quais estão correlacionados com a atividade da doença (Assassi et al. 2010; Brkic et 

al. 2016).  

Além disso, tem sido proposto que lesões por isquemia/reperfusão tecidual 

decorrentes da vasculopatia podem promover um processo inflamatório estéril, que 

resulta na geração de padrões moleculares associados a danos (DAMPs, do inglês, 

Damage-associated molecular patterns). Os DAMPs compreendem um extenso 

repertório de moléculas do hospedeiro liberadas por células danificadas ou em 

apoptose, que podem ser reconhecidas pelas células do sistema imune inato via 

receptores do tipo TLR (TLR, do inglês, toll-like receptor) e desencadear uma 

resposta inflamatória exacerbada e consequente fibrose (Bhattacharyya et al. 2017; 

Bhattacharyya et al. 2013; Fang et al. 2016; Stifano et al. 2014).  

 

1.3 Resposta imune adaptativa na ES 

1.3.1 Células T efetoras 

Estudos in vitro tem demonstrado o envolvimento das células T na 

patogênese da ES. Prescott e colaboradores identificaram infiltrados inflamatórios 

em biópsia de pele de pacientes com ES antes mesmo das primeiras evidências de 
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fibrose tecidual. Estes infiltrados eram compostos principalmente por células T 

(predominantemente CD4+), macrófagos e, em alguns casos, células B(Prescott et 

al. 1992). Posteriormente, através da análise do receptor de células T (TCR, do 

inglês, T-cell receptor), foi possível observar que as células T presentes no infiltrado 

tecidual apresentavam um repertório oligoclonal, o que indica uma resposta imune 

antígeno-específica e expansão clonal in situ, reforçando o conceito da participação 

dessas células na fisiopatologia da doença (Sakkas et al. 2002).  

Além disso, as células T CD4+ do infiltrado inflamatório e do sangue periférico 

produzem grandes quantidades de IL-4, IL-5 e IL-13. Essas citocinas são capazes 

de induzir o aumento da produção de colágeno e TGF-β por miofibroblastos in vivo e 

in vitro e promover o aumento da expressão de moléculas de adesão por células 

endoteliais, contribuindo para a manutenção do ambiente inflamatório (Allanore et al. 

2015; Baraut et al. 2015; Baraut et al. 2014; Elhai et al. 2019; Katsumoto et al. 2011). 

As células T CD8+ também desempenham papel importante no processo de fibrose. 

Pacientes com ES apresentam grande quantidade de células T CD8+ produtoras de 

IL-13 na pele, principalmente no período inicial da doença (Fuschiotti et al. 2013; 

Fuschiotti 2011; Li et al. 2017).  

 

1.3.2 Células T reguladoras 

As células T reguladoras (Tregs) compreendem cerca de 5-15% do total de 

células T CD4+ e participam da manutenção da tolerância imunológica e prevenção 

de autoimunidade. As Tregs são capazes de suprimir a atividade de células T 

efetoras através de vários mecanismos, incluindo a produção IL-10 e TGF-β, contato 

célula-célula e liberação de granzimas e perforinas (Dominguez-Villar and Hafler 

2018; Josefowicz et al. 2012).  

O primeiro estudo mais aprofundado sobre o papel das Tregs na ES foi 

publicado por Radstake e colaboradores em 2009. Neste estudo os autores 

observaram um aumento na frequência de Tregs CD4+CD25hiFoxp3+ e diminuição 

da capacidade supressora dessas células, em comparação com indivíduos 

saudáveis. No entanto, os trabalhos publicados até o momento apresentam 

resultados conflitantes a respeito da frequência e número absoluto dessas células 

em pacientes com ES (Radstake et al. 2009). Klein e colaboradores (2010) 

observaram uma diminuição da frequência de Tregs CD4+CD25hiFoxp3+ no sangue 
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periférico de pacientes com ES em comparação com indivíduos saudáveis, mas não 

encontraram diferenças na capacidade funcional dessas células (Klein et al. 2011). 

Posteriormente, Papp e colaboradores, observaram uma diminuição numérica e da 

capacidade supressora dessas células nos pacientes com ES. Desse modo, o 

entendimento do papel de subpopulações de Tregs na ES ainda requer mais 

estudos (Papp et al. 2011). 

 

1.3.3 Células B efetoras 

Nos últimos anos, diversos estudos têm fornecido evidências do envolvimento 

das células B na fisiopatologia da ES. Sato e colaboradores observaram que células 

B de pacientes com ES apresentam superexpressão do receptor CD19, em 

comparação com indivíduos saudáveis (Sato et al. 2000). O CD19 é uma molécula 

de transdução de sinais presente na superfície das células B e sua superativação 

diminui os limiares de ativação da célula (Tsuchiya et al. 2004). Além disso, a 

superativação de células B autorreativas pode levar a um aumento da produção de 

diversos autoanticorpos, principalmente anti-topoisomerase I (anti-Scl70), anti-

centrômero e anti-RNA polimerase III (Sato et al. 2004). 

A presença de autoanticorpos é comum em pacientes com ES e constituem 

importantes marcadores para classificação da doença em ESl ou ESd, e de 

prognóstico (Kayser and Fritzler 2015). Anticorpos anti-centrômero estão presentes 

em aproximadamente 70% dos pacientes com ESl conferindo risco aumentado de 

hipertensão arterial pulmonar (Danieli et al. 2009; Kowal-Bielecka et al. 2017). Os 

anticorpos anti-topoisomerase I são encontrados em aproximadamente 20% dos 

pacientes com ESd e estão relacionados com pior prognóstico pelo risco aumentado 

de fibrose pulmonar (Koenig et al. 2008). Anticorpos anti-RNA polimerase III são 

detectados em aproximadamente 20% dos pacientes com ESd e correlacionam-se 

com risco aumentado de crise esclerodérmica renal (PARKER 2008, OKANO 1993). 

Além disso, François e colaboradores demostraram in vitro que as células B 

de pacientes com ES são capazes de induzir a produção de colágeno, IL-6 e TGF-β 

por fibroblastos. Essa indução é dependente do contato célula-célula e pode ser 

potencializada pela ação do ativador de células B (BAFF, do inglês, B-cell activating 

factor) (François et al. 2013). Pacientes com ES apresentam altos níveis séricos de 

BAFF e do ligante indutor de proliferação (APRIL, do inglês,  Proliferation-inducing 
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ligand), uma citocina que apresenta estrutura similar ao BAFF,  membro também da 

família  do TNF, que desempenha um papel fundamental na homeostase de células 

B. O aumento dessas citocinas no soro está correlacionado com maior atividade 

clínica da ES (Matsushita et al. 2006).  

 

1.3.4 Células B reguladoras 

As células B reguladoras (Bregs) são fundamentais para a manutenção da 

homeostase imunológica e autotolerância. Essas células correspondem a 

aproximadamente 10% do total de células B em indivíduos saudáveis e apresentam 

fenótipos distintos, incluindo células CD19+CD24hiCD38hi (células B transicionais) e 

CD19+CD24hiCD27+ (células B10)  (Blair et al. 2010; Iwata et al. 2011).   

O papel imunossupressor das células B foi inicialmente descrito em 1974 por 

dois estudos independentes. Os autores observaram que os animais que receberam 

transferência adotiva de esplenócitos depletados de células B foram incapazes de 

prevenir a reação cutânea de hipersensibilidade tardia induzida (Katz et al. 1974; 

Neta and Salvin 1974). Em 1996, Wolf e colaboradores observaram que 

camundongos deficientes de células B são incapazes de se recuperar da 

encefalomielite autoimune experimental (EAE, do inglês, Experimental autoimmune 

encephalomyelitis), indicando que de alguma forma que subpopulações de células B 

seriam necessárias para a tolerância e equilíbrio imunológicos (Wolf et al. 1996).  

Mizoguchi e colaboradores foram os primeiros pesquisadores que utilizaram o 

termo “células B reguladoras” para descrever uma subpopulação de células B capaz 

de suprimir respostas inflamatórias em modelo murino de colite através da produção 

da citocina IL-10 (Mizoguchi et al. 2002). Posteriormente, Duddy e colaboradores 

demonstraram pela primeira vez a presença de Bregs produtoras de IL-10 em 

humanos (Duddy et al. 2007).  

Além da capacidade de inibir respostas inflamatórias, as Bregs humanas são 

capazes de converter células T CD4+ efetoras em Tregs CD4+Foxp3+, 

predominantemente, mas não exclusivamente, através da secreção de IL-10 

(MENON 2016, BORJA 2013, BLAIR 2010). De fato, diversos estudos tem 

demonstrado que as Bregs conseguem modular respostas imunes em humanos 

através da produção de TGF-β1, indoleamina 2,3-dioxigenase, adenosina, granzima 

B e pela expressão do ligante da proteína de morte celular 1 (PD-L1, do inglês, 
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Programmed death-ligand 1) e do receptor CD1d (Bosma et al. 2012; Flores-Borja et 

al. 2014; Iwata et al. 2011; Khan et al. 2015; Lindner et al. 2013; Matsushita et al. 

2010; Mauri and Blair 2010; Molnarfi et al. 2017; Saze et al. 2013).   

Além disso, para serem ativadas e apresentarem funções supressoras, as 

Bregs requerem o envolvimento, combinação e sinalização de várias moléculas, 

incluindo o receptor de células B (BCR, do inglês, B cell receptor), TLR, CD40, 

CD80/CD86 e receptores de citocinas (Kulkarni et al. 2018; Menon et al. 2016; Nova-

Lamperti et al. 2016; Ticha et al. 2018).  

Após estímulo com DNA bacteriano não metilado (CpG, um agonista de TLR-

9), células B são induzidas a produzirem anticorpos e grandes quantidades de IL-10 

(Bouaziz et al. 2010; Capolunghi et al. 2008; Menon et al. 2016; Yehudai et al. 2012). 

Além disso, camundongos quiméricos nos quais apenas as células B não possuem 

TLR2, TLR4 e MyD88 (um adaptador da sinalização via TLR) desenvolvem uma 

forma de EAE exacerbada devido a produção diminuída de IL-10 (Lampropoulou et 

al. 2010).  

O receptor CD40 foi a primeira molécula co-estimuladora identificada nas 

células B. A interação CD40-CD40L é necessária para promover regulação positiva 

das moléculas co-estimuladora CD80/CD86, produção de IL-10, formação de centro 

germinativo e diferenciação de células B em plasmócitos e em células de memória 

de vida longa (Flores-Borja et al. 2014; Lafyatis et al. 2009). Nesse contexto, Mauri e 

colaboradores demonstraram que a transferência adotiva de células B previamente 

ativadas com anti-CD40 eram capazes de impedir o desenvolvimento de artrite 

induzida por colágeno (CIA, do inglês, Collagen-induced arthritis) de maneira 

dependente de IL-10 (Mauri et al. 2003). Posteriormente, foi observado que as Bregs 

humanas tinham sua capacidade imunossupressora inibida pela adição de 

anticorpos que bloqueavam as moléculas CD80/86. Portanto, os autores sugeriram 

que as interações via CD80/86 que acontecem entre as Bregs e as células T CD4+ 

pode atuar sinergicamente na produção de IL-10 pelas Bregs e na supressão das 

células T CD4+ (Blair et al. 2010).  

Além disso, alguns estudos indicam que o reconhecimento de antígenos via 

BCR desempenha um papel importante na ativação das Bregs, promovendo sinais 

adicionais para ambas as vias de sinalização, CD40-CD40L e TLR. Células B de 

camundongos transgênicos MD4, cujo o repertório de BCR é monoclonal e 

específico contra lisozima de ovos de galinha (HEL, do inglês, Egg-white lysozyme), 
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produzem menos IL-10 em resposta à estimulação via TLR-9, em comparação com 

camundongos selvagens, sugerindo que um repertório policlonal de BCRs seja 

importante para indução da função imunossupressora das Bregs (Staun-Ram e 

Miller 2017; Yanaba et al. 2009).  

Além disso, camundongos com deleções específicas da molécula de 

interação estromal 1 (STIM, do inglês, Stromal interaction molecule 1) e STIM-2 em 

células B apresentam menor produção de IL-10 após estímulo com o autoantígeno 

glicoproteína da mielina do oligodendrócito (MOG, do inglês, Myelin-oligodendrocyte 

glycoprotein). As proteínas STIM desempenham um papel crucial no influxo de Ca2+ 

para o citosol após o reconhecimento do antígeno via BCR. Ademais, a transferência 

adotiva de células B ativadas via BCR protege camundongos diabéticos não-obesos 

(NOD, do inglês, Non-obese diabetic mice) do desenvolvimento da doença e de 

maneira dependente de IL-10 (Hussain e Delovitch 2007). 

Além das vias de sinalização CD40-CD40L, TLR e BCR, outros sinais 

também foram considerados essenciais para a geração e diferenciação de Bregs 

(Baba et al. 2015). A citocina BAFF estimula a produção de IL-10 pelas células B via 

ativador transmembranar e interator de CAML (TACI, do inglês, transmembrane 

activator and CAML interactor) (Yang et al. 2010). O bloqueio de TACI com 

anticorpos específicos leva a uma redução significante da secreção de IL-10 por 

células B CD19+CD5+ de camundongos e de indivíduos saudáveis (Saulep-Easton et 

al. 2016). Embora o entendimento das vias de sinalização envolvidas na produção 

de IL-10 por Bregs venha principalmente de modelos murinos, acredita-se que vários 

desses sinais também ocorrem em humanos. 

As células B produtoras de IL-10 exibem um perfil distinto de expressão 

gênica, apresentando maior expressão de genes imunorreguladores, tais como 

genes GARP (GARP, do inglês, Glycoprotein A repetitions predominant), IL2AR 

(receptor alpha de IL-2) e SOCS3 (supressor 3 da sinalização por citocinas;  do 

inglês, Suppressor of cytokine signaling 3) (Van De Veen et al. 2013).  

Na última década, diversos estudos demostraram alterações qualitativas e/ou 

quantitativas das Bregs em doenças autoimunes. Blair e colaboradores (2010) 

observaram que pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES) possuem a 

mesma frequência das Bregs CD19+CD24hiCD38hi no sangue periférico comparados 

com indivíduos saudáveis, porém, a capacidade imunossupressora dessas células 

está reduzida.  
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Posteriormente, Borja e colaboradores observaram que a frequência de Bregs 

CD19+CD24hiCD38hi na artrite reumatoide (AR) varia de acordo com a atividade da 

doença, sendo encontrada em menor frequência em pacientes com doença ativa, 

quando comparados a indivíduos saudáveis e pacientes com a forma inativa da 

doença (Flores-Borja et al. 2013). Além disso, Barsotti e colaboradores 

demonstraram diminuição na frequência e na capacidade supressora de Bregs 

CD19+CD24hiCD27+ em pacientes com imunodeficiência comum variada, em 

comparação com indivíduos saudáveis (Barsotti et al. 2016). Os resultados 

supracitados sugerem que alterações qualitativas e/ou quantitativas de 

subpopulações de Bregs podem ter implicações na patogênese e/ou no prognóstico 

de pacientes com doença autoimunes. 

Atualmente, há apenas cinco trabalhos na literatura que avaliaram Bregs em 

pacientes com ES. Nesses estudos foram observados que as Bregs 

CD19+CD24hiCD38hi e CD19+CD24hiCD27+ de pacientes em ES apresentam 

capacidade supressora diminuída. Além disso, a diminuição da frequência e do 

número absoluto dessas células no sangue periférico está associada com um maior 

acometimento da pele. Os autores também observaram que pacientes com ES 

apresentam defeito na fosforilação da proteína quinase ativada por mitógeno p38 

(p38MAPK, do inglês, p38 mitogen-activated protein kinases), da proteína 

transdutora de sinal e ativadora de transcrição 3  (STAT3, do inglês, Signal 

transducer and activator of transcription 3) e da proteína quinase regulada por sinal 

extracelular 1/2  (ERK1/2, do inglês, Extracellular signal-regulated kinase 1/2), que 

constituem vias de sinalização fundamentais para a produção de IL-10 pelas Bregs 

após estímulos via BCR e TLR9 (Aravena et al. 2017; Arruda et al. 2018b; 

Matsushita et al. 2016; Mavropoulos et al. 2017; Mavropoulos et al. 2016). 
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Figura 1. Mecanismos imunomoduladores de células B reguladoras humanas. Bregs podem 
suprimir a diferenciação de Th1, Th17 e cT FH, proliferação de células CD4+ T, CD8+ T e T FH, 
produção de TNF-α por monócitos. Os Bregs mantêm a expressão do FoxP3 + nas nTreg e 
promovem a diferenciação de células T efetoras em iTreg. Bregs também suportam a manutenção de 
células iNKT. As abreviações são as seguintes: Bregs, células B reguladoras; AMP, monofosfato de 
adenosina; FoxP3, forkhead Box P3; cTFH, célula auxiliar folicular T circulante; GZMB, Granzima B; 
IDO, indoleamina 2,3-dioxigenase; iTreg, célula T reguladora induzida; IFN-y, interferon gama; IL-10, 
interleucina-10; IL-17, interleucina-17; iNKT, célula T natural killer invariante, PD-L1, Programmed 
death-ligand 1; Th, T helper T; TGF-β1, fator de crescimento transformador beta 1; TNF-α, fator de 
necrose tumoral alfa. 

 

1.4 Transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas para ES  

As modalidades terapêuticas convencionais disponíveis atualmente para o 

tratamento de ES são baseadas na extensão e gravidade das lesões, exigindo 

principalmente estratégias órgão-específicas (SIERRA-SEPULVEDA 2019, DENTON 

2017). Para a vasculopatia crônica, são utilizadas medicações vasodilatadoras 

aliadas a fármacos anti-inflamatórios (hormonais ou não), e/ou inibidores da bomba 

protônica quando há acometimento do trato gastrintestinal. Em casos mais graves, 

com extenso envolvimento cutâneo e pulmonar de rápida progressão, são prescritos 
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pulsos mensais de ciclofosfamida, os quais demonstram resultados variáveis (Kowal-

Bielecka et al. 2017).  

Além disso, nos últimos anos o tratamento com rituximab tem se mostrado 

eficaz principalmente em pacientes com ES acometidos por doença pulmonar 

intersticial (Elhai et al. 2018; Thiebaut et al. 2018). O rituximab é um anticorpo 

monoclonal quimérico capaz de reconhecer a molécula CD20 que é expressa na 

membrana da maioria das células B (com exceção dos plasmócitos) e de promover a 

lise celular (Weiner 2010).   

No entanto, todos esses tratamentos são incapazes de reestabelecer a 

autotolerância imunológica e de impedir a progressão da doença por longos 

períodos, sendo capazes apenas de minimizar os efeitos de lesões teciduais já 

estabelecidas. Nesse contexto, o transplante autólogo de células-tronco 

hematopoiéticas (TACTH) emergiu como uma abordagem terapêutica eficaz para o 

tratamento de ES. O TACTH é o único tratamento capaz de promover remissão 

clínica de longo prazo, livre de sintomas e sem a necessidade do uso de tratamentos 

adjuvantes (Burt et al. 2011; van Laar et al. 2014; Snowden et al. 2018; Snowden et 

al. 2012). 

A iniciativa de se utilizar o TACTH no tratamento de doenças autoimunes 

surgiu a partir de observações de casos de pacientes que eram acometidos 

concomitantemente por neoplasia hematológica e doença autoimune, e 

apresentavam remissão clínica prolongada de ambas as doenças após serem 

submetidos ao transplante de medula óssea (Swart et al. 2017).  Além disso, 

evidências da eficácia terapêutica do TACTH foram obtidas em modelos murinos de 

doenças autoimunes. Van Bekkun e colaboradores demonstraram que a erradicação 

prévia do tecido medular utilizando radiação e ciclosporina em altas doses, seguido 

da infusão de células tronco hematopoiéticas (CTHs) singênicas, promovia remissão 

da doença em modelos murinos de CIA e EAE (Van Bekkum 2000; Van Bekkum et 

al. 1989). 

Atualmente, o TACTH pode ser dividido em quatro etapas principais, de 

acordo com as diretrizes da Sociedade Europeia de Transplante de Medula Óssea 

(Snowden et al. 2018; Snowden et al. 2012). Inicialmente, as CTHs (CD34+) são 

recrutadas da medula óssea para o sangue periférico através de um processo 

chamado mobilização. Este procedimento consiste na administração de baixas 

doses de ciclofosfamida e fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF, do 
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inglês, Granulocyte-colony stimulating factor). Após a mobilização, as CTHs do 

sangue periférico são colhidas por leucaférese (com ou sem seleção ex vivo de 

CD34+) e criopreservadas. Subsequentemente, são administradas drogas 

imunossupressoras em altas doses, tais como, globulina anti-timocitária (ATG, do 

inglês, Anti-thymocyte globulin), ciclofosfamida ou fludarabina, que promovem 

intensa ablação imunológica. Este passo é denominado regime de condicionamento. 

Por fim, no dia do transplante, as CTHs autólogas previamente colhidas são 

reinfundidas no paciente para promover a recuperação da hematopoiese e a 

reconstituição imunológica (Muraro et al. 2017; Swart et al. 2017). As etapas do 

TACTH estão sumarizadas na Figura 2.  

Em 1997, Tyndall e colaboradores publicaram o primeiro relato de tratamento 

de ES com TACTH. Uma mulher de 37 anos, cinco anos após o aparecimento do 

fenômeno de Raynoud, que apresentava grave acometimento pulmonar e de pele, 

foi submetida ao regime de condicionamento com ciclofosfamida (200 mg/kg) 

seguido pelo transplante de CTHs autólogas. Seis meses após o TACTH, foi 

possível observar expressiva melhora da pele e do acometimento pulmonar e 

redução dos níveis séricos de anti-Scl70 (Tyndall et al. 2001). 
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Figura 2. Sequência esquemática do TACTH. O procedimento começa com (1) a mobilização de 
CTHs da medula óssea para o sangue periférico através da administração de baixas doses de 
ciclofosfamida e G-CSF. (2) As CTHs são então colhidas por aférese, com ou sem manipulação ex 
vivo (seleção de CD34 + HSCs), e (3) criopreservadas. (4) Antes do transplante, o sistema 
imunológico é depletado pela alta dose de imunossupressores (regime de condicionamento), seguido 
pela (5) reinfusão de CTHs autólogas. Abreviações: Transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas (TACTH); Células-tronco hematopoiéticas (CTHs); fator estimulador de colônias de 
granulócitos (G-CSF). Modificado de Lima-júnior et al. 2019, Thymus Rejuvenation After Autologous 
Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Autoimmune Diseases. Capítulo para o 
Livro: Thymus Transcriptome and Cell Biology (2019). 

 

Em um outro estudo de caso, uma paciente de 12 anos, oito anos após o 

aparecimento do fenômeno de Raynoud, que apresentava pneumonia grave e 

progressiva, foi submetida ao TACTH com seleção de CTHs CD34+ e regime de 

condicionamento com ciclofosfamida (200 mg/kg) associada a alemtuzumab (anti-

CD52, 20 mg/Kg). Dois anos após o transplante a paciente apresentava melhora 

significante do quadro pulmonar e do escore de pele, além de tornar-se 

independente do uso de corticoesteroides. No entanto, os níveis séricos de anti-

Scl70 permaneceram inalterados (MARTINI 1999). É importante destacar que, até o 

momento, não há evidências de que a seleção de CTHs CD34+ represente 

benefícios significantes ao desfecho clínico dos pacientes com ES após o TACTH. 

No entanto, esses achados devem ser confirmados por estudos prospectivos 

randomizados (Oliveira et al. 2016).  
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O registro europeu de transplante de medula óssea (registro da EBTM, do 

inglês, European Society for Blood and Marrow Transplantation registry) publicou 

uma avaliação retrospectiva de 900 pacientes com diversas doenças autoimunes 

(sendo 175 com ES) que foram submetidos ao TACTH entre 1996 e 2007. O estudo 

mostrou que o TACTH induziu remissão clínica nos pacientes por mais de 5 anos, 

com sobrevida global de 85% e sobrevida livre de progressão da doença em 43% 

dos pacientes, demonstrando que o TACTH é uma alternativa terapêutica eficaz e 

segura para pacientes com doenças autoimunes (Farge et al. 2010). A atualização 

mais recente do EBMT mostrou que 433 pacientes com ES já foram transplantados, 

sendo a segunda patologia mais transplantada, atrás apenas da esclerose múltipla 

(EM) (Kelsey et al. 2016).  

A taxa de mortalidade relacionada ao TACTH, que no final da década de 1990 

era de aproximadamente 10%, nos dias atuais é em torno de 2,5%, devido a seleção 

mais criteriosa dos pacientes com ES. Atualmente, os critérios de inclusão e 

exclusão constituem: doença cutânea difusa e/ou envolvimento pulmonar intersticial 

que esteja progredindo nos últimos 6 meses, mesmo que o paciente esteja fazendo 

uso de medicamentos imunossupressores. A progressão do envolvimento cutâneo é 

definida por um aumento maior que 25% no escore de Rodnan modificado (mRss) 

nos últimos 6 meses. O envolvimento pulmonar, por sua vez, é definido por uma 

diminuição da capacidade vital forçada ou difusão de monóxido de carbono maior 

que 10% em 6 meses (Snowden et al. 2012). 

Com base nos resultados favoráveis dos estudos clínicos de fase I/II, estudos 

randomizados e multicêntricos foram iniciados mundialmente. O maior estudo de 

fase III já realizado, Autologous Stem Cell Transplantation International Scleroderma 

Trial, randomizou 156 pacientes com ES provenientes de 10 centros europeus que 

foram tratados com TACTH (n=79) ou pulso mensal de ciclofosfamida (n=77) e que 

receberam acompanhamento médico por 10 anos (mediana de 5,8 anos). Os 

autores do estudo observaram que os pacientes transplantados apresentaram maior 

taxa de sobrevida em comparação aos pacientes não transplantados (van Laar et al. 

2014). 

Posteriormente, Del Papa e colaboradores publicaram um estudo 

retrospectivo avaliando a eficácia do TACTH em 18 pacientes com ES que 

apresentavam progressão rápida da doença e compararam com os resultados de 36 

pacientes tratados com terapia convencional a base de ciclofosfamida, metotrexato, 
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azatioprina ou prednisona. Os autores demonstraram que o TACTH foi eficaz para 

redução da taxa de mortalidade relacionada à doença em pacientes com ES de 

progressão rápida, uma vez que ocorreu apenas um óbito 34 meses pós- 

transplante. Em contraste, a taxa de mortalidade no grupo controle ao final de todo 

seguimento foi de 61%. Além disso, os pacientes submetidos ao TACTH 

apresentaram melhora significante do mRss e da capacidade de difusão pulmonar 

12 meses após o transplante quando comparados ao grupo controle, sendo que 

estes resultados se mantiveram por 5 anos (Del Papa et al. 2016). 

Recentemente, um outro estudo randomizado intitulado “Scleroderma: 

Cyclophosphamide or Transplantation (SCOT)” comparou 39 pacientes tratados com 

ciclofosfamida com 36 pacientes tratados com TACTH. Após 6 anos de seguimento 

clínico, os autores observaram que os pacientes tratados com TACTH apresentaram 

uma menor progressão da doença em comparação aos pacientes tratados com 

ciclofosfamida (O’Sullivan et al. 2018).  

Nosso estudo clínico de TACTH para o tratamento de ES é desenvolvido na 

Unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-

USP). Desde 2003, cento e nove pacientes já foram transplantados para tratar ES e 

encontram-se atualmente em seguimento clínico-laboratorial e monitoramento 

imunológico. A maioria dos pacientes transplantados apresentou resposta clínica 

favorável, com melhora do espessamento cutâneo e estabilização da função 

pulmonar. 

 

1.4.1 Mecanismos imunológicos do TACTH 

O racional do uso do TACTH no tratamento de doenças autoimunes é que a 

imunossupressão intensa elimina o repertório de células B e T autorreativas pré-

existentes e reconstitui um novo sistema imunológico a partir do enxerto de CTHs 

autólogas, reestabelecendo a tolerância imunológica os pacientes. Esse mecanismo 

foi denominado “reset imunológico" (Abrahamsson and Muraro 2008; Muraro et al. 

2014; Muraro et al. 2005). Os mecanismos imunológicos envolvidos no TACTH, que 

foram descritos até o momento, estão sumarizados na Figura 3.  

O aparecimento de granulócitos, monócitos, células dendríticas e células 

natural killer (NK) no sangue periférico acontece cerca de 2 a 3 semanas após o 
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TACTH e marca o início da reconstituição da imunidade inata. O uso de G-CSF ou 

do fator estimulador de colônia de granulócitos-macrófagos (GM-CSF, do inglês, 

Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) aceleram o processo de 

reconstituição hematopoiética (Arruda et al. 2016a; Muraro et al. 2017; Swart et al. 

2017). 

Em contraste, a reconstituição de células da imunidade adaptativa é um 

processo lento, que se reflete num repertório imunológico restrito e prolongada 

depleção de células T naïve na periferia. Após o TACTH, a reconstituição das 

células T CD8+ demora em torno de 6 meses devido à grande propensão dessas 

células a sofrerem proliferação homeostática induzida pelo ambiente linfopênico 

(Alexander et al. 2018; Brink et al. 2015; Lutter et al. 2018). 
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Figure 3. Reconstituição imunológica após TACTH. A imunossupressão em altas doses leva a 
uma imunoablação intensa do sistema linfoide do paciente (incluindo as células B e T autorreativas), 
abrindo espaço para repopulação celular. No momento do transplante, as CTHs autólogas são 
reinfundidas e migram para a medula óssea, onde dão origem a precursores mieloides e linfoides. 
Logo após o TACTH, os neutrófilos, monócitos e eosinófilos reconstituem-se rapidamente, assim 
como as células dendríticas, células NK e células B que se desenvolvem completamente na medula 
óssea. Os precursores linfocíticos migram para o timo, onde dão origem novas células T. A linfopenia 
aguda após o transplante desencadeia mecanismos que induzem a proliferação homeostática de 
linfócitos maduros que sobreviveram ao regime de condicionamento ou reinfundidos junto com o 
enxerto de CTHs. Nesse período inicial, a reconstituição das células T é timo-independente e ocorrem 
expansões oligoclonais de células T de memória e memória-efetoras (repertório TCR restrito). Nesse 
período ocorre também expansões de células T reguladoras CD4+CD25hiFoxp3+ induzidas e de 
células T supressoras CD8+CD28− por mecanismos de proliferação homeostática. A produção de 
células T naïve (incluindo células T reguladoras CD4+CD25hiFoxp3+ naturais) pelo timo inicia-se 
aproximadamente 1 ano pós-transplante, dependendo da idade do paciente, determina a 
diversificação e renovação das especificidades do repertório de células T a longo prazo (2-4 anos 
pós-TACTH). Com o tempo, a produção de células T naïve aumenta enquanto a expansão 
homeostática periférica das células T diminui. Abreviações: Transplante autólogo de células-tronco 
hematopoiéticas (TACTH). Modificado de Arruda et al. 2017, Hematopoietic Stem Cell Therapy in 
Autoimmune Diseases. Capítulo para o Livro: Current concepts and controversies in HSCT. (2014). 
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No entanto, apesar da proliferação homeostática ser capaz de restaurar níveis 

basais de linfócitos totais, ela está associada a uma diversidade reduzida das 

células T nos primeiros 6-12 meses pós-TACTH. Além disso, a reconstituição de 

células T CD4+ requer entre 12 a 36 meses para normalização do repertório na 

periferia por serem mais dependentes da reativação tímica e subsequente 

exportação de células recém-emigrantes do timo (Abrahamsson and Muraro 2008; 

Muraro et al. 2014; Muraro et al. 2005)  

O regime de condicionamento ablativo elimina as células B em quase todos 

os estágios de diferenciação, exceto os plasmócitos de vida longa. A reconstituição 

de células B, por sua vez, ocorre entre 2 e 12 meses após o TACTH (ALEXANDER 

2018, LUTTER 2018). Em pacientes com LES, o TACTH reduziu os níveis de 

anticorpos anti-DNA, induziu a recuperação do número absoluto de células B e 

normalizou o compartimento de células B (Alexander et al. 2009). Muraro e 

colaboradores demonstraram a persistência de bandas oligoclonais no sistema 

nervoso central de pacientes com EM houve após o TACTH, sugerindo que células 

produtoras de imunoglobulinas no compartimento do foram insuficientemente 

depletadas pela imunossupressão em altas doses (Muraro et al. 2014). Nos 

pacientes com ES, houve um aumento do número de células B de memória nos 

períodos iniciais pós-transplante como consequência da proliferação homeostática, 

seguido por um declínio do número dessa subpopulação e aumento do número de 

células B naïve recém-produzidas na medula óssea (Arruda et al. 2018b; Farge et al. 

2005). 

Em 2005, Muraro e colaboradores demonstraram pela primeira vez que a 

remissão clínica observada em pacientes com EM após o TACTH é decorrente de 

mudanças qualitativas profundas no sistema imunológico, caracterizadas pela 

renovação do repertório de células T nesses pacientes (Muraro et al. 2005). Dois 

anos após o TACTH, os pacientes apresentaram maior diversidade de TCRs e com 

extensa renovação das especificidades clonais comparadas com o período pré-

transplante, devido à produção de novas células T naïve pelo timo.  

Posteriormente, foi observado que a remissão clínica em pacientes com LES 

era resultado da eliminação de células de memória autorreativas, refletida na intensa 

diminuição dos níveis de autoanticorpos anti-DNA de fita dupla (anti-dsDNA) e pelo 

aumento significante do número de células T naïve recém-imigrantes do timo 

CD4+CD31+CD45RA+ na periferia (Alexander et al. 2009).  
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  No entanto, não está claro se as células B e T de memória são 

completamente removidas do sistema hematopoiético e de órgãos-alvo, 

independente do regime de condicionamento empregado. Assim, a imunoablação 

incompleta ou até mesmo a reinfusão de células T e/ou de memória autorreativas 

presentes no enxerto das CTHs autólogas podem ser responsáveis pela reativação 

da doença observada em um terço dos pacientes com doenças autoimunes 

transplantados (Farge et al. 2010; Sullivan et al. 2010). 
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2. Justificativa e hipótese  

 

O estudo dos mecanismos imunológicos envolvidos no TACTH para ES é 

essencial, uma vez que os tratamentos atuais disponíveis são insatisfatórios e pouco 

eficazes no controle da doença, principalmente em pacientes com rápida progressão 

do acometimento da pele e órgãos internos. Atualmente, o TACTH constitui uma 

alternativa terapêutica promissora para a ES, impedindo a progressão da doença 

e/ou favorecendo o uso da terapêutica convencional em pacientes refratários 

(Alexander et al. 2018; Malmegrim et al. 2018; Snowden et al. 2018). 

 No entanto, existem ainda inúmeras questões sobre mecanismos celulares e 

moleculares do TACTH em pacientes com doenças autoimunes a serem 

respondidas. Dessa forma, a avaliação qualitativa do novo sistema imunológico 

reconstituído pelas CTHs autólogas, por exemplo, da capacidade funcional das 

células reguladoras reconstituídas/geradas após o transplante, é fundamental para 

melhorarmos futuramente os protocolos do TACTH para doenças autoimunes. 

Os efeitos do TACTH no compartimento de células B e na resposta imune 

humoral foram menos estudados em relação as células T (Malmegrim et al. 2018).  

O projeto de pesquisa que resultou nessa tese de doutorado foi uma 

continuidade dos estudos que vêm sendo realizados pelo nosso grupo de pesquisa 

desde 2003 sobre os mecanismos imunológicos envolvidos no TACTH em pacientes 

doenças autoimunes. Até o momento, nossos achados contribuíram para a 

identificação de biomarcadores de resposta terapêutica envolvidos nesse tipo de 

terapia celular em pacientes com diabetes tipo 1, esclerose múltipla e esclerose 

sistêmica (Malmegrim et al. 2018). Nos pacientes com ES, a reativação das funções 

tímica e medular é crucial para a eficácia terapêutica do TACTH. Pacientes com ES 

respondedores apresentam maiores números de Tregs e de Bregs, além de uma 

menor sobreposição do repertório de TCRs pre-/pós-TACTH do que pacientes que 

não responderam ao tratamento (Arruda et al. 2018b). 

Com base nesses dados anteriores, propusemo-nos a avaliar detalhadamente 

a reconstituição quantitativa e qualitativa das subpopulações de células B nos 

pacientes com ES, incluindo também períodos mais precoces após o transplante. 

Nossa hipótese é que os pacientes com ES apresentam, logo após o transplante, 

uma diminuição dos números de células B de memória e um aumento do número e 
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função de subpopulações de células B reguladoras, levando à involução do 

acometimento fibrótico cutâneo e melhora clínica dos pacientes após o TACTH. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar o imunofenótipo, expressão gênica e função de subpopulações de 

células B reconstituídas em pacientes com esclerose sistêmica tratados com 

transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar nos pacientes com esclerose sistêmica, antes e sequencialmente após 

o transplante: 

 O imunofenótipo das subpopulações de células B periféricas; 

 A produção de IL-6 e TGF-β por células B efetoras; 

 A produção de IL-10 por células B reguladoras; 

 A expressão de diversos genes envolvidos em processos inflamatórios 

em células mononucleares do sangue periférico;  

 A concentração plasmática de BAFF e APRIL. 

 

Realizar a correlação entre os parâmetros imunológicos e laboratoriais com a 

resposta clínica dos pacientes esclerose sistêmica tratados pelo transplante 

autólogo de células tronco hematopoiéticas. 
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4. Delineamento experimental 

 

 Amostras de sangue periférico dos pacientes com ES submetidos ao TACTH 

foram colhidas antes e em cinco períodos (30, 60, 120, 180, 360 dias) após o 

tratamento.  Foram colhidos antes do transplante e nos períodos de 180 e 360 dias 

após o transplante, 40 mL de sangue periférico em tubos com EDTA (para o 

isolamento de células mononucleares e posterior extração de DNA e RNA,  

realização de ensaios de produção de citocinas por células B e de proliferação de 

células T in vitro), 5 mL de sangue periférico em tubos com heparina (para 

realização de imunofenotipagem a fresco por citometria de fluxo) e 5 mL em tubo 

sem anticoagulante para separação de soro (para dosagem de citocinas). 

Nos períodos de 30, 60 e 120 dias após o transplante foram colhidos 5 mL de 

sangue periférico em tubos com heparina para realização de imunofenotipagem a 

fresco por citometria de fluxo e 5 mL em tubos sem anticoagulante para a separação 

de soro. Além disso, nos períodos de 60 e 120 dias após o transplante foram 

colhidos 10 mL de sangue periférico em tubos com EDTA, para o isolamento de 

células mononucleares.  

Foram feitas as seguintes avaliações antes e até 360 dias após o transplante: 

determinação da porcentagem e do número absoluto das células B; análise da 

expressão diferencial de genes envolvidos com a resposta inflamatória; 

quantificação dos níveis séricos das citocinas BAFF e APRIL. 

Inicialmente, foi feita uma análise global com todos os pacientes 

transplantados, independente da resposta clínica ao tratamento, comparando o 

período pré-TACTH com todos os períodos pós-TACTH. Posteriormente, os 

pacientes foram retrospectivamente divididos em dois grupos, sendo classificados 

como "respondedores" e "reativados", de acordo com a resposta clínica ao 

tratamento. 
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9. Conclusão  

 

Os resultados obtidos nesse trabalho confirmaram nossa hipótese inicial de 

que os pacientes com ES apresentam, logo após o TACTH, uma diminuição do 

número de células B de memória e um aumento do número e função de 

subpopulações de células B reguladoras. Além disso, as Bregs transicionais 

readquiriram a capacidade de suprimir a proliferação de células T CD4+, bem como 

a produção de citocinas pró-inflamatórias por estas células. Por outro lado, a 

produção de citocinas pró-fibróticas por células B maduras diminuiu após o 

transplante. Observamos também uma modulação da expressão de 13 genes 

relacionados a resposta inflamatória e autoimunidade 360 dias pós-TACTH, em 

comparação ao período pré-transplante. Em conjunto, sugerimos que todos esses 

mecanismos atuam sinergicamente no restabelecimento da autotolerância 

imunológica e diminuição da inflamação e fibrose nos pacientes com ES que 

respondem satisfatoriamente ao TACTH. Os resultados obtidos nesse trabalho 

contribuíram para aumentar o conhecimento sobre a reconstituição numérica e 

funcional do compartimento de células B após o TACTH em pacientes com ES. Este 

conhecimento poderá futuramente contribuir para melhorias do protocolo clínico de 

TACTH para ES e outras doenças autoimunes. 
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