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RESUMO 
 

 

Introdução: A leucemia aguda (LA) é a neoplasia mais comum na infância, sendo a 

leucemia linfoblástica de células precursoras B (LLAcpB) a de maior incidência. O 

sistema imune é importante na eliminação dos clones leucêmicos, como demonstrado na 

literatura. Entretanto, os tumores exercem efeitos supressivos sobre o sistema imune, com 

a indução da expressão de moléculas imunossupressoras. Este processo induz a exaustão 

celular nos Linfócitos T, caracterizada pela expressão de moléculas inibitórias como 

CTLA-4 e PD-1 e pela perda da função efetora, podendo estar correlacionado com a 

resposta ao tratamento. Objetivo: Avaliar a associação entre os perfis de ativação e 

exaustão de Linfócitos T e a sua correlação com o tratamento dos pacientes com LLAcpB.  

Materiais  e  métodos:  Foram  avaliadas  amostras  de  medula  óssea  de pacientes 

diagnosticados com LLAcpB, 28 amostras ao diagnóstico e 16 amostras coletadas 

posteriormente no dia 78 do tratamento, recebidas pelo Programa de Hematologia-

Oncologia Pediátrico (PHOP) do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Para análise da 

expressão de antígenos de membrana dos Linfócitos T, foi utilizado um painel  de  

anticorpos  monoclonais:  CD4-FITC,  CD8-PE,  CD45RA  PE-Cy7,  CD279-

PerCPCy5.5, CD3-APC e CD28 APC-H7. Adquirimos 1,000,000 de eventos em 

citômetro de fluxo FACSCanto II e os dados foram analisados no software Infinicyt. As 

análises estatísticas foram feitas no software GraphPad Prism e foram considerados 

significativos resultados com valor de p <0,05. Resultados: Observamos no D78 dos 

pacientes LLAcpB uma inversão na proporção de linfócitos T CD4+/CD8+ comparados 

aos controles e pacientes ao diagnóstico (p=0,01). Também no D78 encontramos uma 

diminuição das células T CD4+ Naive (p=0,04) em contraste a um aumento das Early 

Memory (p=0,01), além de um aumento na subpopulação Naive nos linfócitos T CD8+ 

(p=0,01). Em relação à expressão de PD-1, observamos a expressão de altos níveis nas 

células  T CD4+  e CD8+  dos pacientes ao  diagnóstico,  o  que  se manteve  no D78 

(p=0,001).  Concomitante  a  isso,  vimos que  pacientes que  foram  DRM+  durante  o 

tratamento tinham maior expressão de PD-1 intermediário ao diagnóstico, comparados a 

pacientes DRM- (p=0,01) e que os pacientes com risco NCI alto apresentaram um maior 

percentual de  células T expressando altos níveis de PD-1, quando comparados aos 

pacientes risco NCI padrão (p=0,04). Conclusão: Podemos concluir que há indícios que 

as alterações no sistema imunológico, em especial no perfil de exaustão de Linfócitos T 

estão associados com a resposta ao tratamento de pacientes pediátricos com LLAcpB. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leucemia em crianças; Imunologia; Linfócitos T; 
Imunossupressão. 
 

 



ABSTRACT 
 

Introduction: Acute leukemia (AL) is the most common cancer in childhood, while B- 

cell precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP-ALL) presents the highest incidence 

rate. The immune system is important in the elimination of leukemic cells as demonstrated 

in the literature. However, tumors have suppressive effects on the immune system,  by  

inducing the expression  of immunosuppressive  molecules.  This process induces cell 

exhaustion in T lymphocytes, characterized by the expression of inhibitory molecules 

such as CTLA-4 and PD-1 and the loss of effector function, which may be correlated with 

the response to treatment. Objective: Evaluate the association between T lymphocyte 

activation and exhaustion profiles and their correlation with BCP-ALL treatment. 

Methods: We have analyzed bone marrow samples from patients diagnosed with BCP-

ALL, 28 samples at diagnosis, and 16 samples collected subsequently on day 

78 of treatment. Such material was received by the Pediatric Hematology-Oncology 

Program of the National Cancer Institute. To analyze the expression of T lymphocyte 

membrane antigens, a panel of monoclonal antibodies was used: CD4-FITC, CD8-PE, 

CD45RA   PE-Cy7,   CD279   PerCPCy5.5,   CD3-APC,   and   CD28   APC-H7.   The 

acquisition of 1,000,000 events was performed in the flow cytometer FACSCanto II and 

the data analyzed using Infinicyt software. Statistical analyzes were performed using the 

GraphPad Prism software and results with p-value <0.05 were considered statistically 

significant.  Results:  We  observed  at  D78  an  inversion  on  the  proportion  of 

CD4+/CD8+ T cells (p = 0.01) and a decrease in CD4+ Naive T cells (p = 0.04) in contrast 

to an increase in Early Memory (p = 0,01). In addition, we observed an increase in CD8+ 

Naive T cells at D78 (p = 0.01). Regarding PD-1 expression, we observed that CD4+ and 

CD8+ T cells from patients evaluated at diagnosis expressed high levels of PD-1, which 

remained high at D78 (p = 0.001). Simultaneously, we saw that patients with MRD+ 

results presented at diagnosis higher percentages of cells expressing PD-1 at intermediate 

levels than patients with MRD- results (p = 0.01) and that patients with high-risk NCI 

presented a higher percentage of T cells expressing high levels of PD-1 compared to 

standard risk (p = 0.04). Conclusion: We conclude that there is evidence that changes in 

the immune system, especially in the T-lymphocyte exhaustion profile, are associated 

with the response to the treatment of pediatric patients with BCP-ALL. 

Keywords: Leukemia in child; Immunology; Lymphocytes T; Immunesupression.  

 
 
 
 
 
 

 



ÍNDICE 
 
 
 
 

1.    INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 
 
2.    JUSTIFICATIVA.................................................................................................... 19 

 

3.    RELEVÂNCIA DO ESTUDO................................................................................ 20 
 
4.    OBJETIVO PRINCIPAL ........................................................................................ 20 

 

5.    MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................... 20 
 
6.    RESULTADOS ....................................................................................................... 31 

 

7.    DISCUSSÃO........................................................................................................... 40 
 
8.    CONCLUSÃO ........................................................................................................ 45 

 

9.    PERSPECTIVAS .................................................................................................... 46 
 
10.      MATERIAIS SUPLEMENTARES..................................................................... 47 

 

11.      REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 
 

 
 

Tabela 1. Marcadores imunofenotípicos dos subtipos de  LLAcpB..................................6 
 

Tabela 2. Classificação da Organização Mundial da Saúde para as LLAcpB (2016).......8 
 

Tabela 3. Anticorpos Monoclonais..................................................................................24 
 

Tabela 4. Titulação de anticorpos monoclonais..............................................................25 
 

Tabela 5. Anticorpos utilizados para avaliação da ativação e exaustão em linfócitos T ao 

diagnóstico.......................................................................................................................25 

Tabela 6. Anticorpos utilizados para definição da ativação e exaustão em linfócitos T e 

para avaliação da DRM ao D78.......................................................................................26 

Tabela 7. Características clínico demográficas dos pacientes.........................................32 
 

Tabela 8. Características individuais dos pacientes pediátricos com LLAcpB...............33 
 

Tabela 9. Características clínico-demográfica dos controles..........................................34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

 
 

Figura 1. Morfologia dos Linfoblastos..............................................................................4 
 

Figura 2. A ativação dos Linfócitos T.............................................................................13 
 

Figura 3. Subpopulações de Linfócitos T........................................................................15 
 

Figura 4. Mecanismo de exaustão em linfócitos T CD4+ e CD8+..................................17 
 

Figura 5. Fluxograma do estudo......................................................................................21 
 

Figura 6. Estratégia de análise de DRM..........................................................................27 
 

Figura 7. Estratégia de análise de Linfócitos T...............................................................28 
 

Figura 8. Estratégia de análise das subpopulações de Naive e de Memória em Linfócitos 
 

T CD4+ e CD8+..............................................................................................................29 
 

Figura 9. Estratégia de análise de PD1 (CD279).............................................................31 
 

Figura 10. Análises da distribuição de Linfócitos T CD4+ e CD8+ na Medula Óssea de 

pacientes pediátricos com LLAcpB.................................................................................35 

Figura 11. Análises da distribuição de Linfócitos T CD4+ e CD8+ na Medula Óssea de 

pacientes pediátricos com LLAcpB classificados pelo risco NCI...................................35 

Figura 12. Distribuição das subpopulações Naive e de Memória em Linfócitos T CD4+ 
 

e CD8+ na Medula Óssea de pacientes pediátricos com LLAcpB..................................37 
 

Figura 13. Distribuição das subpopulações Naive e de Memória em Linfócitos T CD4+ 

e CD8+ na Medula Óssea de pacientes pediátricos com LLAcpB classificados pelo risco 

NCI..................................................................................................................................38 

Figura 14. Perfil de Exaustão nos Linfócitos T CD4+ e CD8+ na Medula Óssea de 

pacientes pediátricos com LLAcpB.................................................................................39 

Figura 15. Perfil de Exaustão nos Linfócitos T CD4+ e CD8+ na Medula Óssea de 
 

pacientes pediátricos com LLAcpB classificados pelo risco NCI...................................40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABREVIATURAS 
 

 
 

AcMo: anticorpo monoclonal 

BFM: Berlin-Frankfurt-Munique 

BITE: Bispecific T-Cell Engagers 

CART cells: células T quiméricas do receptor de antígeno 
 

CD: cluster of didderentiation (grupamentos de diferenciação) 

CTLA-4: proteína T-linfócito-associada citotóxico 4 

CTRL.: controle 
 

DRM: doença residual mínima 
 

EGIL: European Group for Immunological Characterization of Acute Leukemias 
 

FAB: French-American-British 
 

FSC: forward scater 
 

GBTLI: Grupo Brasileiro para Tratamento da Leucemia Linfóide na Infância 
 

HLA: sistema antígeno leucocitário humano 
 

IFN: interferon 
 

IgM: imunoglobulina M 

IL: interleucina 

LA: leucemia aguda 
 

LLA: leucemia linfoblástica aguda 
 

LLAcpB: leucemia linfoblástica aguda de células precursoras B 

LLA-T: leucemia linfoblástica aguda de células T 

LT: linfócito T 
 

MHC: complexo principal de histocompatibilidade 
 

MO: medula óssea 
 

NCI: Nacional Cancer Institute 
 

NK: natural killer 
 

OMS: Organização Mundial da Saúde 
 

PBS: tampão fosfato-salino 
 

PD-1: proteína de morte celular programada 1 
 

PE: ficoeritrina 
 

PerCP: proteína piridina clorofila 
 

RT-PCR: reação em cadeia da polimerase em tempo real 
 

S.I: sem informação 
 

 

 

 



 

SFB: soro fetal bovino 
 

SNC: sistema nervoso central 
 

SSC: side scater 
 

TCLE: termo de consentimento livre esclarecido 
 

TdT: desoxinucleotidil-transferase terminal 
 

TIM-3: munoglobulina de célula T 

TNF: fator de necrose tumoral 

Treg: linfócito T regulatório 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

1.  INTRODUÇÃO 
 

As Leucemias Agudas (LA) são neoplasias primárias de medula óssea (MO), 

caracterizadas por formarem um grupo heterogêneo de doenças, nas quais existe a 

expansão clonal de progenitores hematopoiéticos denominados blastos, bem como 

acúmulo destas células em outros tecidos, com bloqueio de maturação celular, diminuição 

da apoptose e proliferação descontrolada. As leucemias agudas podem ser divididas de 

acordo com a origem do precursor hematopoiético que está alterado, as que são originadas 

dos precursores mieloides são denominadas leucemias mieloides agudas (LMAs) e as 

originadas de precursores linfoides são as leucemias linfoblásticas agudas (LLAs). 

(ELMAN; PINTO E SILVA, 2007). 

A LA pediátrica é uma doença multifatorial, alterações genéticas adquiridas como a 

síndrome de Down e herdadas como a ataxia-telangiectasia são fatores predisponentes, 

junto com a exposição à radiação ionizante e pesticidas (SCHÜZ; ERDMANN, 2016). 

Apesar desses fatores influenciarem a leucemogênese, grande parte dos pacientes não se 

encaixam nessas alterações e a partir disso diversas hipóteses foram levantadas acerca 

da etiologia das leucemias agudas pediátricas. A hipótese mais aceita baseia-se no fato 

de   que   as   principais   alterações   moleculares,   como   as   dos   genes   KMT2A   e 

ETV6/RUNX1, que ainda serão abordadas neste trabalho, tem origem durante a vida 

intrauterina. As evidências que justificam essa hipótese vêm de estudos que analisaram 

o perfil mutacional de gêmeos monocoriônicos que tiveram LLA com a mesma origem 

clonal, mas que apresentaram alterações secundárias diferentes. Corroborando com esse 

resultado,  também  foram  vistas alterações moleculares presentes nas leucemias em 

amostras ao nascimento, obtidas a partir de sangue seco em papel de filtro e sangue de 

cordão  umbilical  (GREAVES;  WIEMELS,  2003).  Apesar  das  alterações 

cromossômicas serem necessárias para a evolução da doença, elas não são suficientes 

para causar a leucemia, pois cerca de 1% da população apresenta clones pré-leucêmicos 

ao nascimento, mas não desenvolvem a doença (MORI et al., 2002). Dessa forma, foi 

visto que é necessária a aquisição de mutações secundárias para o desenvolvimento da 

LLA, e há evidências de que essas mutações são adquiridas após o nascimento. Esses 

achados indicam que fatores relacionados à vida materna contribuem com a aquisição 

das primeiras alterações moleculares, enquanto que as exposições pós-natais contribuem 

para a aquisição de alterações adicionais (GREAVES, 2018; HUNGER; MULLIGHAN, 

2015).  Outra  teoria  para  a  etiopatologia  da  Leucemia  Linfoblástica  de  células 
 

precursoras B (LLAcpB), a “Hipótese Adrenal”, baseia-se em evidências biológicas e
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epidemiológicas geradas a partir de estudos de base populacional com dados de vários 

países.  A hipótese adrenal  associa  o papel  do  sistema  imune com as infecções na 

patogênese da LLAcpB. Os autores do estudo argumentam que a elevada higienização 

favorece através de mecanismos imunes uma vantagem proliferativa para os clones com 

fenótipo leucêmico, enquanto a exposição a infecções virais estimulam o eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal a produzir cortisol que elimina os blastos leucêmicos 

originados na vida intrauterina (SCHMIEGELOW et al., 2008). 

As LAs correspondem a 25-35% de todos os cânceres entre crianças e adolescentes, 

possuindo uma taxa de incidência média por milhão em crianças de até 19 anos de 40,9 

em países de elevado grau de desenvolvimento, enquanto os de médio e baixo apresentam 

respectivamente 36,5 e 16,4 (HOWARD et al., 2008). No Brasil, estudos epidemiológicos 

identificaram taxas de 53,3 casos por milhão entre crianças de até 14 anos de idade e de 

61 casos por milhão na faixa etária de 0-5 anos (REIS et al., 2016). Em pacientes 

pediátricos, o subtipo mais frequente é a LLA, que corresponde a cerca de 

75% dos casos, sendo as crianças do sexo masculino as mais acometidas, pois apresentam 

risco 20% maior de desenvolver LLA quando comparadas às do sexo feminino (LINET 

et al., 2016). Há também diferenças na incidência de LLA em grupos étnicos, em nível 

mundial as populações brancas de origem europeia apresentam as maiores taxas de 

incidência, enquanto que as asiáticas apresentam taxas intermediárias, e as africanas, as 

menores taxas (LINET et al., 2016; SCHÜZ; ERDMANN, 2016). A LLA apresenta  um  

pico de  incidência na  faixa  de  2-5 anos de  idade,  que é mais acentuado em países 

desenvolvidos. No Brasil, a maior incidência foi identificada entre o segundo e o quarto 

ano de vida, e um segundo pico ocorre aos 6 anos de idade (REIS et al., 2011; 

STEWART; WILD, 2014). A LLA pode originar-se de precursores hematopoiéticos de 

ambas as linhagens linfoides (B e T), e apesar de terem a mesma origem hematopoiética, 

as neoplasias originadas de cada subtipo apresentam biologia e características clínicas 

distintas. As LLA de células precursoras B (LLAcpB) são mais frequentes e são as 

responsáveis pelo pico de incidência da LLA entre 2-5 anos de idade e possuem melhor 

prognóstico, enquanto as LLA-T são menos frequentes (15% dos casos) e possuem 

prognóstico mais reservado (GREAVES, 2018). 

As manifestações clínicas iniciais das LAs são muito parecidas entre os subtipos, sendo 

de difícil diagnóstico apenas pela anamnese do paciente. A fisiopatologia da doença está 

diretamente relacionada com os principais sintomas clínicos nos pacientes, pois a 

expansão clonal do blasto leucêmico faz com que haja uma supressão da hematopoiese
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normal, impedindo a produção de glóbulos vermelhos, resultando em anemia. Além disso, 

a ausência de produção dos glóbulos brancos leva a recorrência de infecções e a 

diminuição da produção de plaquetas pode causar fenômenos hemorrágicos, como 

petéquias e equimoses (GRANERO, et al., 2004). Os sintomas clínicos mais frequentes 

são fadiga, letargia e perda de peso e 53% dos pacientes apresentam febre. Outro 

sintoma muito frequente é a dor óssea, difusa ou localizada, manifestada por cerca de 

40% dos pacientes. Além disso, podem ocorrer infiltrações no fígado, baço, linfonodos, 

testículos e sistema nervoso central (SNC) (GRANERO, et al., 2004;KEBRIAEI; 

ANASTASI; LARSON, 2002) 

Os achados laboratoriais podem mostrar diferentes alterações, refletindo diretamente o 

estágio de infiltração medular. O hemograma geralmente apresenta-se com neutropenia 

e trombocitopenia com 75% dos pacientes evidenciando uma anemia normocrômica e 

normocítica, com baixa contagem de reticulócitos. A contagem leucocitária pode variar, 

assim como a presença ou não de blastos no sangue periférico (GRANERO, et al., 

2004). O reconhecimento morfológico dos blastos no sangue periférico e medula óssea 

são de grande importância para o diagnóstico das leucemias. Através da preparação de 

lâminas de sangue periférico e aspirado de medula óssea é feita a visualização dos 

blastos e a descrição morfológica (KEBRIAEI; ANASTASI; LARSON, 2002). 

A classificação das LAs é baseada em aspectos citomorfológicos, imunofenotípicos, 

citogenéticos e genético-moleculares. A primeira tentativa de classificação das LLAs foi 

através da morfologia com o grupo French-American-British (FAB), que as subdividiu 

em três subtipos (L1, L2 e L3). Os critérios da classificação levavam em conta o 

tamanho da célula, citoplasma, nucléolo, vacuolização e basofilia e a contagem de 30% 

de blastos na medula óssea (BENNETT et al., 1976; FARIAS; CASTRO, 2004). Como 

mostrado na Figura 1, os linfoblastos L1 em sua maioria são pequenos, com alta relação 

núcleo/citoplasma (N/C), cromatina moderadamente delicada, borda regular, sem 

nucléolos  evidentes  e  com  citoplasma  discretamente  basofílico  e  sem  grânulos 

azurófilos. Os Linfoblastos do tipo 2 (L2) possuem tamanho heterogêneo, variada relação 

N/C, núcleo com cromatina delicada, borda irregular e nucléolos marcados, citoplasma 

moderadamente basofílico e sem grânulos, podendo ser frequentemente confundidos com 

blastos mieloides do tipo 1. Já os Linfoblastos do tipo 3 (L3), conhecidos como células 

de Burkitt, possuem tamanho heterogêneo e em sua maioria são médios ou grandes, 

moderada relação N/C, núcleo com cromatina delicada, borda regular, com um ou dois 

nucléolos marcados, citoplasma profundamente basofílico, sem
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grânulos, com inúmeras vacuolizações. Nessa classificação não é feita a distinção entre 

os subtipos, pois apenas pela morfologia é impossível diferenciar LLAcpB de LLA-T, 

pois os blastos linfoides apresentam características morfológicas semelhantes entre os 

subtipos B e T (OLIVEIRA et al., 2015). 

 

 

 
 

Figura 1. Morfologia dos Linfoblastos. Em (a) estão representados os Linfoblastos tipo 1, caracterizados 

pela cromatina ligeiramente delicada e pela alta razão núcleo/citoplasma. Já em (b) temos os Linfoblastos 

tipo 2, com nucléolos bem evidentes e citoplasma basofílico e com bordas irregulares e (c) Linfoblasto 

tipo 3, demonstrando inúmeras vacuolizações no citoplasma e formato mais regular. 

 
 

A partir disso, com a necessidade de classificar melhor as LLAs, foram criadas 

classificações que utilizam diferentes fatores para subdividi-las. As principais 

classificações  para  as  LLAcpBs  são  a  do  Grupo  Europeu  para  Caracterização
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Imunológica das Leucemias (European Group for the Immunological Characterization of 

Leukemias – EGIL) e a da Organização Mundial da Saúde (OMS).  A classificação EGIL 

propõe uma divisão de acordo com a expressão de marcadores imunofenotípicos de  

maturação e  diferenciação  das células B.    Através da citometria de  fluxo e  da 

combinação de diferentes marcadores celulares em painéis de anticorpos monoclonais, foi 

possível diferenciar os blastos leucêmicos das células saudáveis e assim definir 

quatro subtipos de LLAcpB (Tabela 1). Os subtipos classificados pela EGIL são: LLA- 

pró B (B-I), LLA-B comum (B-II), LLA-pré B (B-III) e LLA-B madura (IV) (BENE et 

al., 1995). 

A LLA-pró B é caracterizada pela ausência da expressão do marcador CD10 e de IgM 

intracitoplasmática e presença de marcadores de imaturidade como CD34, além da 

expressão de CD19 e CD79a intracitoplasmático. Esse subtipo representa cerca de 5% 

das LLAs e é mais frequente em pacientes menores que 12 meses.  Além disso, esse 

subtipo está associado a uma alta incidência do rearranjo no gene KMT2A, que é um 

marcador de mau prognóstico (BENE et al., 1999; WINTERS; BERNT, 2017). 

A LLA-B comum ou B-II é marcada pela expressão de CD10 nos blastos e ausência de 

IgM intracitoplasmático ou de membrana, além da expressão de CD19, CD79a 

intracitoplasmático, CD22, Terminal Desoxinucleotidil Transferase (TdT) nuclear e CD45 

que pode ser de baixa intensidade. Esse é o subtipo mais frequente entre as LLAcpB, 

representando cerca de 60% dos casos. A fusão gênica ETV6-RUNX1 e a alta 

hiperdiploidia,  que  estão  associados  a  um  bom  prognóstico,  são  frequentes  neste 

subtipo, representando até 85% dos casos em remissão (BENE et al., 1999; BÉNÉ, 

2005). 
 

A LLA pré-B ou B-III é a segunda mais frequente entre os subtipos, representando 25% 

dos casos. Ela é caracterizada pelo início da expressão de IgM intracitoplasmático, o 

que indica o início do amadurecimento da célula B. Possui alta expressão de CD10 e 

também  é  positiva  para  os  marcadores  CD79a  intracitoplasmático,  CD22  e  CD19 

(BENE et al., 1999; BÉNÉ, 2005) 

A   LLA-B   madura   ou   B-IV   possui   um   perfil   imunofenotípico   mais   maduro, 

caracterizado  pela  expressão  das cadeias leves de  imunoglobulina  na  superfície  da 

membrana (mIgM) e a ausência do marcador de imaturidade CD34. Ela pode ou não 

expressar CD10. Pela classificação da OMS, esse subtipo é classificado como linfoma 

de  Burkitt,  que  está  associado  a  translocação  cromossômica  t(8;14)(q24;q32),  que 

ocorre em 80% dos casos. Esse  subtipo representa de 2 a 4% dos casos e  possui
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prognóstico  desfavorável,  com  frequente  envolvimento  do  sistema  nervoso  central 
 

(SNC), baixa resposta ao tratamento e menor sobrevida (ALVES et al., 2012). 
 

 
 

Tabela 1. Marcadores imunofenotípicos dos subtipos de  LLAcpB 
 

  
cCD79, CD19, c ou s CD22 
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cµ 

 
sIg 

 
B-I 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
B-II 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
B-III 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
B-IV 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

Já a classificação da OMS é baseada prioritariamente nas alterações nos genes ou 

cromossomos, como ploidia e translocações, e necessita a contagem de no mínimo 20% 

de blastos na MO. Segundo a classificação de 2016, as LLAcpB são divididas em dois 

grandes grupos: LLAcpB com anormalidades genéticas recorrentes e LLAcpB não 

especificadas  anteriormente. A  LLAcpB  com  anormalidades  genéticas  recorrentes  é 

delineada com base no rearranjo cromossômico que os blastos apresentam, podendo ser 

de até 7 diferentes alterações, com duas novas entidades provisórias adicionadas (Tabela 

2) (ARBER et al., 2016; VARDIMAN et al., 2009). 
 

As alterações moleculares além de auxiliarem no diagnóstico das LLAcpB também são 

importante fator prognóstico. Aproximadamente 75% dos pacientes pediátricos com 

LLAcpB apresentam alguma alteração genética, como aneuploidia ou rearranjos 

cromossômicos. A alta hiperdiploidia, caracterizada pelo cariótipo contendo de 51 a 67 

cromossomos ou índice de DNA maior ou igual a 1,16, representa cerca de 35% dos 

pacientes pediátricos com LLAcpB, sendo descrita como de bom prognóstico 

(PAULSSON; JOHANSSON, 2009). Em contraste, a hipodiploidia (30-39 

cromossomos), a near-haploidia (<30 cromossomos) e near-triploidia (60-78 

cromossomos) estão relacionados a um pior prognóstico e ocorrem em cerca de 6% dos 

pacientes (HARRISON et al., 2004; MULLIGHAN et al., 2015).   O rearranjo mais 

comum em pacientes pediátricos com LLAcpB é o t(12;21) (p13;q22), que dá origem a 

fusão gênica ETV6/RUNX1, que tem frequência de 25% dos pacientes com LLAcpB. Essa 

fusão está associada a um bom prognóstico, com cerca de 94% dos pacientes com
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boa  resposta  ao  tratamento  (FORESTIER  et  al.,  2008;  RUBNITZ et  al.,  2008).  O 

cromossomo Philadelphia, que é a translocação  t (9; 22)(q34; q11.2)/BCR-ABL1, é rara 

em crianças, porém pode estar presente em pacientes com LLAcpB que acabam sendo 

classificados como grupo de mau prognóstico (SCHULTZ et al., 2007). 

Translocações envolvendo o gene KMT2A (anteriormente denominado MLL) são 

detectadas em 66% dos casos de lactentes com até 12 meses, sendo menos frequentes 

em crianças mais velhas. O KMT2A pode ter vários parceiros, o mais comum entre os 

rearranjos é o t(4; 11)(q21; q23)/KMT2A-AFF1 (AF4), que é encontrado em mais de 

50%  dos  pacientes.  O  segundo  rearranjo  mais  encontrado  é  o  t(11;19)(q23;p13.3) 
 

/KMT2A-MLLT1  (ENL),  seguido  de  t(9;11)(p22;q23)KMT2A-MLLT3  (AF9)   e  t(10; 
 

11)(p13-15;q14-21)/KMT2A- MLLT10 (AF10). O KMT2A-AFF1A é associado a um 

mau  prognóstico  em  crianças,  com  baixa  resposta  à  prednisona.  O  resultado  de 

pacientes com t (11; 19) geralmente é ruim, especialmente em bebês menores que 1 

ano. As LLAcpB com a translocação t(5; 14)(q31; q32) IGH/IL3 também é conhecida 

pela associação com a hipereosinofilia. Há uma hiperexpressão de IL-3 o que causa a 

elevação da produção de eosinófilos. É rara e possui prognóstico ruim (FOURNIER et al., 

2019) 

A translocação (1;19)(q23; p13.3)/TCF3(E2A)-PBX1 ocorre em 1 a 6% de LLAcpB 

pediátricas e foi considerado um fator de risco independente para recaída isolada do 

SNC em crianças (WINTERS; BERNT, 2017). 

A amplificação intracromossômica do cromossomo 21 (iAMP21), já categorizada pela 

OMS como uma nova entidade provisória, é encontrada em aproximadamente 2% das 

crianças com LLAcpB. Esses pacientes têm idade mais avançada (mediana de 9 anos), 

apresentam um imunofenótipo de B-II ou B-III e têm baixa contagem de plaquetas e de 

leucócitos e estão associados a prognóstico desfavorável (HAREWOOD et al., 2003; 

MOORMAN et al., 2007). Outra entidade provisória adicionada na Classificação da OMS 

de 2016 foi a tipo BCR-ABL1. Ela é caracterizada por um perfil de expressão gênica 

semelhante ao da LLAcpB BCR-ABL1 positiva, apresentando alterações nos genes de 

receptores tirosino-quinases ou receptores de citocinas, e um desfecho ruim 

(CHIARETTI; MESSINA; FOÀ, 2019). 

Até recentemente, aproximadamente 30% dos pacientes com LLAcpB permaneciam 

não classificados em relação ao grupo genético, sem apresentar nenhuma das alterações 

citogenéticas descritas. Sendo assim, esses pacientes foram agrupados dentro do grupo 

chamado B-others. Estudos recentes conseguiram identificar novas alterações genéticas
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entre os B-others e entender um pouco melhor a classificação de risco dessas alterações. 

Dentro dessas alterações estão rearranjo do DUX4, ZNF384r, MEF2Dr, ETV6-RUNX1- 

like, CRLF2, NRAS e KRAS.  No entanto, um grande número de pacientes continua sem 

a identificação de alterações moleculares que levaram a leucemogênese. (Revisado em 

ZALIOVA et al., 2019). 

 
 

Tabela 2. Classificação da Organização Mundial da Saúde para as LLAcpB (2016) 
 

Classificação Citogenética-molecular da OMS 

LLAcpB com hiperdiploidia 

LLAcpB com hipodiploidia 

LLAcpB com t(9;22) (q34.1; q11.2); BCR-ABL1 

LLAcpB com t(v; 11q23.3); KMT2A rearranjado 

LLAcpB com t(12;21) (p13.2; q22.1); ETV6-RUNX1 

LLAcpB t(5;14) (q31.1; q32.3) IL3-IGH 

LLAcpB com t (1;19) (q23; p13.3); TCF3-PBX1 

Entidade provisória: LLAcpB tipo BCR-ABL1 

Entidade provisória: LLAcpB com iAMP21 

 
 

A LLAcpB possui bom prognóstico, com 95% de remissão completa em países 

desenvolvidos, chegando a 80% no Brasil (PEDROSA; LINS, 2002; PUI et al., 2015). 

O tratamento das LLAcpB tem como base quimioterápicos que controlam a proliferação 

celular e imunossupressores, sendo divididos em três fases: indução da remissão, 

consolidação e manutenção. A indução consiste no uso de glicocorticoides, vincristina e 

L-asparaginase, podendo também incluir outros fármacos como as antraciclinas 

(daunorrubicina ou doxorrubicina) e dura entre quatro e seis semanas. Nessa etapa é 

feita uma profilaxia do sistema nervoso central com aplicação intratecal do antifolato 

metotrexato.  Nessa  fase  do  tratamento,  o  objetivo  é  induzir  remissão  completa  da 

doença, ou seja, a ausência de blastos na medula óssea e sangue periférico, o que ocorre 

em cerca de 95% dos pacientes. A fase posterior a indução é a consolidação, com duração 

de seis a nove meses, e tem como objetivo eliminar doença residual submicroscópica. Para 

minimizar o risco de resistência aos fármacos utilizados na indução e maximizar seu efeito 

terapêutico, essa etapa inclui fármacos como mercaptopurina,  tioguanina,  metotrexato, 

ciclofosfamida,  etoposídeo  e  citarabina.  A
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terceira etapa é a manutenção, que é menos intensa e mais prolongada, sendo o tempo 

total do tratamento de dois  anos. O objetivo dessa fase é reduzir o risco de recaída da 

doença, com a administração de antimetabólitos como metotrexato e mercaptopurina 

(COOPER; BROWN, 2015) 

A divisão em fases de tratamento foi definida e recomendada por grupos de liderança e 

experiência reconhecida como o grupo Berlim-Frankfurt-Munique (BFM) e o Grupo 

Brasileiro para Tratamento da Leucemia Linfoide na Infância (GBTLI). Nos esquemas 

atuais, a intensidade do tratamento inicial é estratificada com base em fatores 

prognósticos, com o objetivo de melhorar as taxas de cura para aqueles com maior risco 

de recaída e minimizar a morbidade relacionada ao tratamento para pacientes de baixo 

risco.  Atualmente, os critérios mais utilizados para definição de risco são do Nacional 

Cancer Institute (NCI) que se baseia na contagem total de leucócitos no sangue e na idade 

do paciente ao diagnóstico. São classificados como risco padrão pacientes que têm 

contagem de leucócitos ao diagnóstico menor que 50.000/µL e que possuem entre 1 a 9 

anos de idade. Já os pacientes que são classificados como alto risco, apresentam 

leucometria maior que 50.000/µL e são menores que 1 ano e maiores ou iguais a 10 

anos (COOPER;  BROWN,  2015).  Além  do  risco NCI,  outros  fatores também  são 

utilizados na estratificação para LLAcpB, como o acometimento do SNC, que é um 

indicador de mau prognóstico. Anormalidades citogenéticas recorrentes nas leucêmicas 

também permitem uma classificação molecular de risco, com certas alterações 

demonstrando estar associados a resultados favoráveis ou desfavoráveis. As duas 

alterações mais bem estabelecidas como sendo de bom prognóstico são a alta 

hiperdiploidia e a translocação  ETV6-RUNX1.   Já as alterações que conferem mau 

prognóstico     são     a     hipodiploidia,     a     fusão     BCR/ABL1,     rearranjos     do 

gene KMT2A envolvendo 11q23   e,   mais   recentemente   identificada,   amplificação 

intracromossômica do cromossomo 21 (iAMP21) (MOORMAN et al., 2010). 

Além  da leucometria, idade  e alterações moleculares, a  análise da  doença residual 

mínima (DRM) também é um importante fator prognóstico para as LLAcpB (DONGEN 

et al., 1998). Durante o tratamento é necessário avaliar a resposta à terapia para que seja 

possível tomar a decisão clínica de manter o curso inicial ou intensificá-lo a fim de 

alcançar a remissão completa a longo prazo e reduzir os efeitos nocivos dos 

quimioterápicos (ALVES et al., 2012; CAMPANA, 2010). 

Atualmente, essa decisão é tomada com base no resultado da DRM, que é definida 

como positiva quando detectada a presença de 0,01% ou mais de blastos na MO. A
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prevalência  de  DRM  durante  o  tratamento  difere  entre  os  subtipos  genéticos  e 

biológicos de LLAcpB. Apesar disso, por ser uma medida de avaliação de resistência ao 

tratamento e refletindo múltiplas variáveis que são inerentes ao paciente, a DRM é um 

fator prognóstico independente (CAMPANA, 2010). 

Os dias mais indicados para a análise variam de acordo com o protocolo utilizado. A 

resposta a prednisona é avaliada em sangue periférico no D8, após esses dias as avaliações 

são feitas em MO nas seguintes fases: após a indução no D33, na fase pós consolidação  

(D78),  após  re-indução  e  durante  a  primeira  parte  da  terapia  de manutenção 

(ATHALE et al., 2016). O Grupo de Estudo BFM relatou que cerca de 75% dos pacientes 

que recaíram apresentaram DRM > 0,1% no D33 e D78, mostrando que esses dois 

momentos possuem maior valor preditivo para a estratificação de risco (FLOHR et al., 

2008) 

As técnicas mais utilizadas para detecção da DRM são a citometria de fluxo e o Reação 

em  Cadeia  da  Polimerase  em  Tempo  Real  (RT-PCR)  (ATHALE  et  al.,  2016).  A 

detecção dos blastos leucêmicos por RT-PCR baseia-se nos rearranjos de genes receptores 

de antígenos. Os rearranjos de genes da imunoglobulina e do receptor de células T são 

eventos fisiológicos que não são diretamente ligados à patogênese da leucemia. Durante 

a ontogenia dos Linfócitos B e T, os genes IG e TCR são montados por  um  processo  

de  rearranjo  somático.  Os  segmentos  genéticos  separados  que codificam as regiões 

V, D, J são combinados para formar um único éxon que codifica a região  variável. Nesse  

processo,  alguns  nucleotídeos  são  deletados  ou  inseridos aleatoriamente nos locais 

juncionais de cada segmento, levando a sequências exclusivas dos receptores de cada 

linfócito B ou T (CAZZANIGA; BIONDI, 2005). No caso das leucemias  linfoides,  em  

que  há  uma  hiper  proliferação  clonal,  todas  as  células leucêmicas  possuem  os  

mesmos  genes  clonais  IG  e/ou  TCR  reorganizados.  Dessa forma, é possível detectar 

quantidades muito baixas de células neoplásicas entre um número  expressivo  de  células  

normais  que  expressam  rearranjos  de  genes  com diferentes sequências. O protocolo 

de utilização do RT-PCR combinado com sondas marcadas com fluorescência permite a 

detecção de até uma célula leucêmica em 100.000 células linfoides normais, 

demonstrando grande sensibilidade (CAMPANA, 2009). Entretanto,   é   importante   

salientar   que   uma   pequena   porcentagem   de   LLA, principalmente os subtipos mais 

imaturos, não possuem rearranjos gênicos de IG/TCR e, ocasionalmente, falhas técnicas 

podem prejudicar a identificação dos blastos leucêmicos. Assim, cerca de 5 a 10% dos 

casos de LLA não podem ter a DRM avaliada
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por RT-PCR. Outra limitação dessa técnica é representada pela evolução clonal dos 

padrões de rearranjo de IG/TCR durante o curso da doença e na recaída, em decorrência 

de rearranjos oligoclonais que levam a resultados falsos negativos de DRM.   Além disso, 

o RT-PCR não é capaz de definir exatamente a quantidade de doença residual nos casos 

em que a carga da doença é muito baixa. Esses casos com baixos níveis de DRM são 

definidos como “positivos não quantificáveis” e sua identificação representa hoje um 

problema para a prática clínica, pois as decisões do tratamento são tomadas de acordo 

com o monitoramento da DRM (DELLA STARZA et al., 2019). 

A citometria de fluxo pode ser aplicada com sucesso na maioria dos casos (> 90%) e pode 

atingir uma sensibilidade de uma célula leucêmica em 1.000 a 10.000 células normais 

(DENYS  et  al.,  2013). A  análise  por  citometria  de  fluxo  é  rápida,  pode  liberar 

avaliações de DRM em poucas horas e, portanto, também é útil para avaliar a resposta 

terapêutica durante o tratamento (BASSO et al., 2009). As vantagens da utilização da 

citometria de fluxo são várias, incluindo a avaliação precisa e a quantificação da DRM, 

importante  para  a  tomada  de  decisão  clínica.  Além  disso,  é  possível  avaliar  a 

recuperação medular e  observar o  status da  maturação  das células hematopoiéticas 

simultaneamente (DELLA STARZA et al., 2019). Entretanto, existem algumas 

limitações, como o fato de que as amostras devem ser processadas rapidamente para evitar 

a morte celular. Além disso, a regeneração da MO  conta com a presença de 

hematogônias, que possuem marcadores expressos nas LLAcpB e por isso podem 

acarretar em resultados falso-positivos. Outra limitação é a hipocelularidade da amostra 

da medula óssea, que ocorre nos pacientes na fase inicial do tratamento, tornando difícil 

o  manuseio  da  amostra  e a  análise  (DELLA STARZA et  al.,  2019).  O EuroFlow 

Consortium, que é uma entidade reconhecida internacionalmente pelo trabalho com 

citometria de fluxo em neoplasias hematológicas, possui protocolos e painéis de 

anticorpos monoclonais otimizados e padronizados para o diagnóstico, classificação e 

subclassificação  prognóstica  das  leucemias,  assim  como  para  a  detecção  de  DRM 

durante o acompanhamento clínico. Dessa forma, é possível assegurar um controle de 

qualidade e a confiabilidade do resultado. Mesmo com esse controle de qualidade, ainda 

é necessário profissionais treinados para avaliar a maturação da MO e diferenciar as 

hematogônias dos blastos residuais das leucemias (KALINA et al., 2012). 

Há vários anos os cientistas têm se desdobrado em entender a função e a interação do 

sistema  imune  com  o  câncer.  Hoje,  sabe-se  que  o  sistema  imunológico  tem papel 

fundamental  no  desenvolvimento  e  na  resposta  contra  os  tumores,  através  da
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imunovigilância e da imunoedição. A imunovigilância é o conceito de que o sistema 

imunológico está em constante reconhecimento e eliminação de células neoplásicas, 

evitando o desenvolvimento do câncer. Já a imunoedição é dividida em três etapas, a 

eliminação, o equilíbrio e o escape (SWANN; SMYTH, 2007). A eliminação baseia-se 

no  conceito  da  imunovigilância,  onde  o  sistema  imune  elimina  as  células  que 

apresentam fenótipo aberrante, causando uma seleção dos clones menos imunogênicos. 

A partir dessa fase ocorre o equilíbrio, fase em que os clones malignos menos 

imunogênicos  que  não  foram  eliminados  permanecem  dormentes  ou  continuam  a 

evoluir, acumulando outras alterações genéticas. A pressão exercida pelo sistema 

imunológico durante esta fase é suficiente para controlar a progressão do tumor, mas 

eventualmente, se a resposta imunológica não conseguir eliminar completamente as 

células aberrantes, o processo resultará na seleção de variantes de células tumorais 

capazes de resistir, evitar, ou suprimir a resposta imune antitumoral, levando à fase de 

escape. A fase de escape é a última fase, quando o sistema imunológico não é mais 

capaz de conter o desenvolvimento e há o crescimento exponencial do tumor. Nessa 

fase, as células neoplásicas já adquiriram mecanismos para evadir do sistema 

imunológico, por exemplo através da diminuição da apresentação de antígenos, e pelo 

aumento na expressão de receptores que suprimem o sistema imunológico, como  a 

proteína  de  morte  celular  programada-1  (PD-1),  a  proteína T-linfócito-associada 

citotóxico 4 (CTLA-4), domínios de mucina e imunoglobulina de célula T (TIM-3) e 

outros. Além disso, há o estabelecimento do microambiente tumoral, que consiste no 

infiltrado de células hospedeiras residentes e infiltrantes que secretam fatores de 

crescimento, citocinas e outros componentes que podem aumentar a resistência e a 

sobrevivência das células tumorais (DUNN et al., 2002; SHANKARAN et al., 2001) 

A principal resposta antitumoral da imunidade adaptativa são os Linfócitos T, 

especialmente os Linfócitos T CD8+ que possuem função citotóxica. Durante a resposta 

imunológica, as células T Naive, que são as células que não tiveram contato anterior 

com antígenos, são ativadas através de três sinais de ligação, que ocorrem na chamada 

“sinapse imunológica” (Figura 2) (HANSON et al., 2000). O primeiro sinal é o sinal de 

ativação, quando há a ligação com o MHC da célula apresentadora de antígeno com o 

TCR dos Linfócitos T CD4+ ou CD8+.  O segundo sinal da “sinapse imunológica, é o 

de sobrevivência, sinal coestimulatório que indica que a célula pode continuar com a 

ativação e que envolve moléculas como o CD28. O terceiro sinal e último sinal é de 

diferenciação, induzido pelas citocinas secretadas pela própria célula apresentadora de
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antígeno  ou  por  outras  células  do  sistema  imunológico  (DUSTIN,  2014).  Após  a 

ativação concluída, as células T se diferenciam em células T efetoras e a diferenciação é 

acompanhada de proliferação intensa, reprogramação transcricional, epigenética, 

metabólica  e aquisição  de características fundamentais das células T  efetoras, com 

aumento de enzimas como a perforina e a granzima B (MAHNKE et al., 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura de autoria própria 

Figura 2. A ativação dos Linfócitos T. A ativação dos Linfócitos T ocorre através da chamada “sinapse 

imunológica”, onde ocorrem os três sinais necessários para a ativação celular completa. A célula 

apresentadora de antígeno liga o Complexo Principal de Histocompatibilidade (MCH) II ao TCR do LT 

CD4+ ativando-o. O sinal de sobrevivência é dado quando há a ligação entre as moléculas da família 

coestimulatória de imunoglobulinas B7 CD80/CD86, presente nas células apresentadoras de antígeno 

com CD28, presente nos Linfócitos T. O sinal de diferenciação é dado através da liberação de citocinas 

pelas células apresentadoras de antígeno que se ligam aos receptores dos Linfócitos T, que se diferencia 

de acordo com os tipos de citocinas secretadas. 

 

 

Após o pico da expansão efetora a maioria das células T ativadas morre, mas um 

subconjunto persiste, se diferenciando em células T de memória. Funcionalmente, as 

células T da memória têm várias características que as distinguem das  Naive. Elas 

possuem a capacidade de responder mais eficientemente aos antígenos e quando 

comparadas às células Naive, as células T de memória também têm requisitos menos 

rigorosos  de  ativação  e  têm  o  potencial  de  secretar  um  conjunto  mais extenso  de
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citocinas (HAMANN et al., 1997). As subpopulações de memória, tanto de Linfócitos T 

CD4+ e CD8+, podem ser diferenciados através da expressão de diversas moléculas, 

como CCR7, CD45RA, CD45RO, CD27, que permitem identificar e classificar células 

não ativadas e as células de memória. Entretanto, na literatura, não há um consenso 

sobre a nomenclatura e os marcadores utilizados para subdividir essas subpopulações, 

porém a forma mais utilizada é a subdivisão em quatro populações: Naive (CCR7 +, CD27 

++, CD28 ++, CD45RA +), Memória Central (CCR7 +, CD27 +++, CD28 +++, 

CD45RA−), Memória Efetora (CCR7−,CD27 +/−, CD28 +/−, CD45RA−) e TEMRA 

(CCR7−,  CD27−,  CD28−,  CD45RA  +)   (APPAY  et  al.,  2008).  Larbi  e  Fulop 

propuseram uma classificação utilizando apenas a coexpressão de dois marcadores já 

amplamente utilizados, o CD45RA e o CD28 (Figura 3). A divisão proposta se assemelha  

a  divisão  clássica  utilizada  pela  comunidade  científica,  sendo  também dividida em 

quatro subpopulações: Naive (CD28+ CD45RA+), Memória Inicial (Early Memory - EM) 

(CD28+ CD45RA‐), Memória Tardia (Late Memory – LM)   (CD28‐ CD45RA‐)  e  

Efetoras  Terminais  (TEMRA)  (CD28‐  CD45RA+)  (LARBI;  FULOP, 

2014). Os Linfócitos T CD8+ Early Memory expressam nulo ou nível muito baixo de 

perforina, mas possuem alta capacidade de produzir citocinas como Interferon-gama 

(IFN-γ) e Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF-α) e de realizar expansão clonal. As 

células Late Memory, que seriam o segundo estágio de diferenciação das EM expressam 

um nível médio de perforina e acredita-se que essas células sejam intermediárias entre 

as células T Early Memory e memória efetoras, que são as TEMRA, ou seja, células T 

memória/efetoras. O último estágio de diferenciação das células T de memória são as 

TEMRA, que são as células de memória reexpressando o CD45RA, e por serem células 

ativadas   possuem alta expressão de perforina, porém uma capacidade reduzida de 

produção de citocinas como Interleucina 4 (IL-4) e Interleucina 2 (IL-2) e potencial 

proliferativo limitado (HAMANN; ROOS; LIER, 1999; SOBAO et al., 2001).
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Figura de autoria própria 

 

 

 
 
 
 

Figura 3. Subpopulações de Linfócitos T. Diferenciação das subpopulações de memória de Linfócitos T 

a partir dos Linfócitos T Naive (CD45RA+CD28+) que são ativados. Os LT Early Memory são os primeiros 

da diferenciação, perdendo a expressão de CD45RA. Posteriormente, há a perda do CD28, caracterizando 

os Late Memory como duplos negativos (CD45RA-CD28-). Já os Linfócitos TEMRA, são os de memória 

ativados, reexpressando o CD45RA. 

 
 

Expresso durante a ativação em células T, o receptor PD-1 (CD279), que faz parte de 

um ponto de verificação inibitório (checkpoint inibitório), possui dois ligantes: PD-L1 

(B7-H1, CD274) e PD-L2 (B7-DC, CD273), ambos pertencentes à superfamília da 

imunoglobulina B7 (LATCHMAN et al., 2001). O papel do PD-1 é limitar as respostas 

inflamatórias que ocorrem na periferia, quando as células T efetoras reconhecem os 

antígenos alvo presentes nas células dos tecidos, impedindo que haja uma resposta 

exacerbada ou autoimune. Quando o receptor PD-1 interage com seus ligantes PD-L1, 

que é expresso na maioria dos tecidos e PD-L2, que é expresso em macrófagos e células 

dendríticas, é iniciada uma cascata de sinalização que inibe várias das vias de ativação 

de células T. Além das células T efetoras ativadas, o PD-1 é altamente expresso  em 

células T reguladoras (Treg), células B e células natural killer (NK). Quando o PD- 1 é 

expresso em Treg e se liga ao seu ligante, há um aumento da indução de funções 

supressoras mediadas por essa célula. Além disso, a via PD-1 diminui a capacidade 

lítica das células NK e a produção de anticorpos das células B, juntamente com a 

diminuição da capacidade efetora das células T e também promove a estabilidade e as
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funções das Treg, dessa forma contribui para a manutenção da supressão imunológica 

no microambiente (SWANN; SMYTH, 2007). 

Os tumores convertem as vias dos checkpoints inibitórios, que deveriam ter função 

protetora contra lesão tecidual induzida por inflamação, para uma que agora protege o 

tumor da resposta imune. A superexpressão de PD-L1 já foi descrita em tumores sólidos 

e hematológicos diferentes e é causada em parte pela exposição crônica a citocina pró- 

inflamatória IFN-γ (WHITESIDE, 2014). Além disso, já foi relatado que a expressão de 

PD-L1  em  células tumorais  está  associada  a  mau  prognóstico  em  muitos  tipos  de 

tumores, demonstrando que a ausência de resposta imune mediada pela via PD-1/PD-L1 

tem significado clínico (SUN et al., 2020). 

Ademais, no câncer, devido a constante exposição aos antígenos tumorais e a citocinas 

inflamatórias provenientes do microambiente tumoral, o que ocorre é um estado imune 

alterado, denominado exaustão. A exaustão celular dos Linfócitos T é um processo que 

se  manifesta  com  várias  características,  como  perda  progressiva  e  hierárquica  de 

funções efetoras, regulação positiva e coexpressão de múltiplos receptores inibitórios, já 

citados como PD-1 e CTLA-4. Outra característica da exaustão celular nos Linfócitos T 

é a resposta ineficiente à estimulação do TCR mediada por antígeno, diminuição da 

expressão de CD28, o que interfere diretamente na ativação das células T. Com o aumento 

da expressão de CTLA-4, que compete pelo mesmo ligante que o CD28, o que ocorre é 

uma resposta inibitória ao invés de uma coestimulatória quando há a ligação do CD80/86 

ao CTLA-4 (Figura 4). A expressão do PD-1 também é participante do processo de 

inibição, pois mesmo havendo a ligação com TCR a via PD-/PD-L1 é capaz de inibir a 

ativação de células T, tanto em CD4+ quando CD8+. Assim, através da superexpressão 

de moléculas inibitórias, característico da exaustão, a resposta antitumoral é inibida, pois 

os Linfócitos T CD4+ auxiliares são inibidos, interferindo também na resposta T CD8+ 

citotóxica, junto com a inibição pelo ligante PD-L1 que é superexpresso nos blastos, 

quando encontram o linfócito T  CD8+.   Além disso, as células T em exaustão tem 

expansão clonal defeituosa quando ativadas, ausência de atividade citotóxica e baixa 

secreção de citocinas efetoras, como o TNFα. Os distúrbios metabólicos nas células T e a 

falha na transição para a quiescência também são frequentes (LARBI; FULOP, 2014; 

WHERRY; KURACHI, 2015).
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Figura 4. Mecanismo de exaustão em Linfócitos T CD4+ e CD8+. A célula neoplásica/blasto leucêmico 

a todo  momento  secreta mediadores inflamatórios e tem  seus antígenos tumorais processados  pelas 

células apresentadoras de antígenos. Os Linfócitos T CD4+ em exaustão, expressando níveis altos de PD- 

1 e CTLA-4, quando encontram a célula apresentadora de antígeno para a formação da sinapse imunológica 

acabam não sendo ativados devido a competição do CTLA-4 e CD28 pelo mesmo ligante presente na célula 

apresentadora de antígeno. Além disso, mesmo que o CD28 consiga se ligar ao seu receptor,  a  via  inibitória  

PD-1/PD-L1  que  está  surperexpressa  na  exaustão  acaba  dando  um  sinal inibitório, que impede a 

ativação. Dessa forma, os LT CD4+ deixam de ser ativados e também interferem no seu papel de auxiliar 

a resposta dos LT  CD8+, principal resposta antitumoral, que também está alterada. Os LT CD8+ 

ativados com poder citotóxico, ao encontrarem a célula neoplásica, também não conseguem ser ativados 

devido a superexpressão do PD-1 em decorrência da exaustão e da expressão de seu ligante PD-L1 pelas 

células tumorais. 

 
 

 
A importância da resposta imune nas leucemias agudas já foi amplamente demonstrada, 

principalmente através dos transplantes de células tronco hematopoiéticas, onde a resposta 

imune frente às células tumorais é a principal responsável pela erradicação da doença. 

Nesses pacientes foi demonstrada a capacidade de células NK, Linfócitos T γδ e Linfócitos 

T CD8+ citotóxicos de doadores, em matar células leucêmicas do paciente após 

transplante (AVERSA et al., 2005; WARREN; DEEG, 2013). Já na literatura de
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tumores sólidos, foi demonstrado por diversos estudos que a quantidade de Linfócitos 

infiltrantes no tumor está diretamente associado ao prognóstico (VESALAINEN et al., 

1994). 
 

Em LLAcpB foi demonstrado que a resposta T ineficiente pode estar ligada a fatores 

como  baixa  expressão  antigênica  e  de  moléculas  de  MHC,  além  da  redução  da 

expressão de moléculas coestimulatórias como o CD28 (YOTNDA et al., 1999). Já em 

LMA são descritos vários mecanismos que diminuem a efetividade do sistema imune 

como,  por  exemplo,  a  expressão  de  moléculas inibitórias coestimulatórias,  a  baixa 

expressão  de  MHC  I/II  e  outros  artifícios  que  fazem  com  que  o  ambiente  seja 

permissivo para o desenvolvimento tumoral (TEAGUE; KLINE, 2013). 

Além   disso,   grande   avanço   tem   sido   alcançado   no   tratamento   de   doenças 

hematológicas, incluindo LLA e LMA, através da utilização de imunoterapias, as quais 

utilizam  estratégias  imunológicas  para  o  combate  aos  tumores.     Os  anticorpos 

monoclonais  bi-específicos  (BITE),  mais  especificamente  o  Blinatumomab  para 

LLAcpB refratária, que é um anticorpo monoclonal específico para CD3 e CD19, faz 

com que as células T reconheçam o CD19+ como antígeno e dessa forma blastos 

leucêmicos B são eliminados. Outra imunoterapia utilizando as células T são as células 

T  com  receptores  antigênicos  quiméricos  (CART  cells).  Essa  terapia  consiste  na 

manipulação ex vivo de células T coletadas do próprio paciente para que elas respondam 

especificamente as células tumorais e posteriormente a edição e a expansão clonal, as 

CART cells são injetadas no paciente (ALLEGRA et al., 2016; MAUDE et al., 2014). 

Apesar  do  avanço  dessas  imunoterapias  direcionadas  para  eliminação  dos  clones 

leucêmicos, os estudos ainda apresentam grande número de pacientes refratários ao 

tratamento ou que apresentam recaídas. Dessa forma, tem ficado cada vez mais evidente 

a importância em se utilizar terapias que ao mesmo tempo direcionam uma resposta T 

eficiente, e que inibam moléculas imunossupressoras, que estão superexpressas nas 

neoplasias  hematológicas,  como  PD-1/PD-L1,  CTLA-4  e  TIM-3  (FEUCHT  et  al., 

2016).  Os  anticorpos  monoclonais  anti-PD-1  e  anti-CTLA-4  já  são  estudados  em 

ensaios clínicos e liberados para alguns tipos de câncer, inclusive neoplasias 

hematológicas como o linfoma de Hodgkin (XU-MONETTE; ZHOU; YOUNG, 2018). 

Esses anticorpos funcionam ligando-se a receptores inibitórios e assim bloqueando a 

imunossupressão exercida pelos tumores e restaurando a resposta imunológica 

antitumoral, revertendo quadros graves para recidiva completa da doença (SUN et al., 

2020).  Entretanto,  os  estudos  clínicos  com  esses  anticorpos  monoclonais  possuem
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muitos  efeitos  colaterais,  como  tempestade  de  citocinas  e  efeitos  neurológicos 
 

(ESFAHANI et al., 2020). 
 

Dessa forma, é essencial que novos trabalhos busquem desvendar os mecanismos de 

escape utilizados nos diferentes tipos de leucemias, descrevendo o perfil imunológico e 

marcadores de “checkpoints inibitórios” expressos nos Linfócitos T nas LLAcpB, para 

que se possa buscar formas de ultrapassar tais barreiras durante o decorrer da doença ou 

mesmo durante tratamentos mais limiares como transplante de células tronco de medula 

óssea ou imunoterapias como CART cells ou BITEs. Além disso, é importante entender 

a expressão dessas moléculas inibitórias para evitar efeitos tóxicos durante o tratamento 

com anticorpos monoclonais. 

2.  JUSTIFICATIVA 
 

Os   trabalhos   discutidos   neste   projeto   demonstram   a   importância   do   Sistema 

Imunológico no prognóstico das leucemias agudas infantis, no entanto, poucas 

informações estão disponíveis em LLA, e mais especificamente em LLAcpB. As novas 

abordagens   imunológicas,   como   BITE   e   CART   cells   demandam   um   amplo 

conhecimento da expressão de moléculas que podem comprometer a eficiência desses 

tratamentos, o que evidencia a importância desse estudo. 

O conhecimento da biologia de células T tem sido acelerado pela utilização de novas 

tecnologias, particularmente através dos avanços em citometria de fluxo. A avaliação 

simultânea de vários marcadores permite a caracterização de diferentes populações de 

células T, em diferentes estágios de diferenciação e funcionalidade (LARBI; FULOP, 

2014). A citometria de fluxo é utilizada em ampla escala para o diagnóstico das leucemias  

agudas,  principalmente  das  LLAcpB.  Dessa  forma,  este  trabalho  busca utilizar uma 

metodologia já aplicada ao diagnóstico para descrever as populações de Linfócitos T 

presentes ao diagnóstico e durante o tratamento (D78) nas LLAcpB pediátricas, sendo 

definidas populações não ativadas, ativadas e de memória, além da avaliação de células 

com perfil de exaustão. Além disso, essa pesquisa pode contribuir com o conhecimento 

acerca da presença de diferentes populações de Linfócitos T, que possuem diferentes 

capacidades de resposta aos clones leucêmicos, avaliando-se características intrínsecas e 

individuais dos pacientes. O fenótipo das populações de Linfócitos T poderia estar 

relacionado ao prognóstico desses pacientes, interferindo diretamente na prática clínica, 

além de  trazer luz a novas terapias que busquem a reativação de Linfócitos T em 

exaustão.
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3.  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
 
 

Este trabalho pode contribuir com dados para avaliação de fatores de prognóstico e relação 

com o tratamento de pacientes pediátricos com LLAcpB, já que as informações de 

constituição das subpopulações de Linfócitos T e expressão de PD-1 serão 

correlacionadas com resposta ao tratamento através da avaliação de doença residual 

mínima e com informações clínicas destes pacientes. Além disso, será a primeira 

abordagem da população brasileira quanto a esses perfis em leucemia aguda infantil. 

 
 

 
4.  OBJETIVO PRINCIPAL 

 

• Avaliar a associação entre os perfis de ativação e exaustão de Linfócitos T com a 

resposta ao tratamento dos pacientes com LLAcpB 

4.1. Objetivos secundários 
 

• Avaliar a correlação entre as populações Naive, de memória e em exaustão ao 

diagnóstico com a presença ou não de doença residual mínima durante o 

tratamento de pacientes pediátricos com LLAcpB 

• Avaliar o perfil de ativação e exaustão em Linfócitos T em pacientes pediátricos 

com LLAcpB ao diagnóstico e no D78 do tratamento 

• Avaliar a associação de risco NCI dos pacientes com os perfis de ativação e 

exaustão em Linfócitos T dos pacientes pediátricos com LLAcpB 

 
 

 
5.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Desenho do estudo 
 

Trata-se de um estudo prospectivo analítico em que foram incluídos pacientes de 0 a 18 

anos com LLAcpB ao diagnóstico e uma parte desses pacientes foi avaliada no D78 do 

tratamento. As amostras utilizadas nesse projeto foram enviadas para o Programa de 

Hematologia-Oncologia Pediátrico (PHOP) do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 

como esquematizado no fluxograma (Figura 5), no período de março de 2019 a janeiro de  

2020.  Também  foram  analisados  indivíduos  saudáveis  ou  que  não  possuem neoplasias 

hematológicas, doenças que envolvam o sistema imunológico ou síndromes genéticas 

congênitas na mesma  faixa etária dos pacientes.  Os critérios de inclusão utilizados 

para os pacientes foram: terem de 0-18 anos e serem diagnosticado com LLAcpB pelos 

critérios descritos no item 5.3. Critérios de diagnóstico para LLAcpB. A
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medula óssea dos pacientes ao diagnóstico e no D78 foi marcada com painel de 

imunofenotipagem para memória e exaustão de Linfócitos T, da mesma forma que os 

controles. Os dados de citometria foram analisados, e posteriormente foi feito o 

seguimento  dos  pacientes  e  as  análises  estatísticas.  Todas  as informações  pessoais 

foram mantidas em sigilo e utilizadas apenas pelos investigadores envolvidos no estudo. 

 

 
 
 

Figura 5. Fluxograma do estudo. Fluxograma indicando os pacientes e controles incluídos e excluídos, os 

momentos de avaliação através do painel de imunofenotipagem e as análises feitas. 

 
5.2. Ética 

 

O presente estudo faz parte de projeto aprovado no comitê de ética em pesquisa (CEP) 

do INCA e na CONEP, sob o número de certificado 33243214.7.0000.5274. O 

responsável legal do paciente assinou o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) para que as amostras pudessem fazer parte do estudo. Todas as informações sobre 

os pacientes foram mantidas em  sigilo e somente os participantes do estudo
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tiveram  acesso  a  elas.  O  TCLE  pode  ser  visto  em  10.  MATERIAIS 

SUPLEMENTARES. 

5.3. Critérios de diagnóstico para LLAcpB 
 

As amostras recebidas foram analisadas por morfologia, citometria de fluxo 

multiparamétrica e técnicas de citogenética-molecular, dentro da rotina do PHOP, e o 

diagnóstico de leucemias agudas definido de acordo com o preconizado pela OMS 

(CAMPO et al., 2011). O perfil imunofenotípico de LLAcpB foi avaliado através de um 

painel de 6 cores de anticorpos monoclonais modificados a partir do protocolo do 

consórcio EuroFlow, como previamente descrito (DWORZAK et al., 2018). Foram 

classificadas como LLAcpB amostras que tiveram a partir de 20% de blastos na MO 

expressando CD19 forte com pelo menos 1 dos seguintes marcadores expressos 

fortemente: CD79a, CD22 citoplasmático, CD10 ou CD19 fraco com pelo menos 2 dos 

seguintes marcadores expressos fortemente: CD79a, CD22 citoplasmático, CD10 

(VARDIMAN et al., 2009). 

5.4. Pacientes e amostras 
 

Foram utilizadas amostras de MO coletas em tubo contendo EDTA. Os critérios de 

inclusão dos pacientes foram: ter de 0 a 18 anos de idade e serem diagnosticados com 

LLAcpB com os critérios descritos no item 5. 3. Critérios de diagnóstico para LLAcpB. 

Os critérios de exclusão foram: síndrome de Down e outras síndromes genéticas 

congênitas. Os critérios de inclusão para os controles foram: não possuírem neoplasias 

hematológicas e terem distribuição normal das populações hematopoiéticas da medula 

óssea. Os critérios de exclusão para os controles foram: possuir doença que leve a 

alteração do sistema imunológico, como neoplasias, imunodeficiências e infecções agudas  

e  crônicas  e  Síndrome  de  Down.  O  estudo  conta  com  as  amostras  de  28 pacientes 

com LLAcpB e 16 amostras subsequentes do D78. Ao total, foram 5 controles obtidos, 

sendo três amostras de doadores de medula óssea e dois pacientes que tiveram a medula 

coletada para diagnóstico diferencial. Os dois pacientes realizaram imunofenotipagem  

para  leucemia  e  não  apresentaram  alterações  imunofenotípicas. Antes de serem 

incluídos como controles para o estudo, verificamos o diagnóstico final e um dos 

pacientes foi diagnosticado com aplasia de medula e o outro com anemia megaloblástica 

por carência de B12. A distribuição de populações celulares da medula óssea desses 

pacientes estava normal. As amostras analisadas neste estudo são enviadas por diferentes 

centros nas cinco regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste
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e Sul). A lista de centros e do estado referente a cada um pode ser observada em 10. 

MATERIAIS SUPLEMENTARES. 

5.6. Soluções utilizadas 
 

Tampão fosfato-salino (PBS) [10x] 
 

Pesar 80g de Cloreto de sódio (NaCl), 2g de Fosfato de Potássio Monobásico (KH 2 PO 
 

4), 14,5g de Fosfato de Sódio Dibásico Heptahidratado (Na 2 HPO 4. 7H 2 O) 2g de 

Cloreto de Potássio (KCl) e acrescentar 900mL de água tridestilada em um béquer. 

Aferir o pH e controlar com HCl e/ou NaOH, para que fique a 7,4. Completar o volume 

até 1L com água tridestilada em balão volumétrico, filtrar, identificar e armazenar a 

4ºC. 
 

PBS [1x] 
 

Adicionar 100mL de PBS [10x] em 800mL de água tridestilada e aferir e acertar o pH 

para 7,4. Após isso, completar com água tridestilada em balão volumétrico  de 1L. 

Identificar e armazenar a 4ºC. 

PBS/Azida sódica 0,1% 
 

Adicionar 1,0g de Azida sódica em 1L de PBS[1x], homogeneizar, identificar e armazenar 

a 4ºC. 

PBS + 5% de Soro Fetal Bovino (SFB) 
 

Adicionar 50mL de SFB em 950mL de PBS [1x], homogeneizar e filtrar. Identificar e 

armazenar a 4ºC. Manter em condições de esterilidade. 

Solução de Lise para Imunofenotipagem 
 

Em um tubo de 50 mL adicionar 45mL de água tridestilada e 5mL de Solução de Lise 

(BD Bioscience  FACS LYSING 349202),  homogeneizar, identificar  e  armazenar  à 

temperatura ambiente. 

Azul de Trypan 0,2% 
 

Adicionar 200 mg de Azul de Trypan em volume final de 100mL de PBS [1x]. 

Homogeneizar até diluir completamente, filtrar, identificar e armazenar a temperatura 

ambiente. 

Solução de Lise RBC (Red Blood Cell) 
 

Adicionar 10mM de Bicarbonato de Potássio - KHCO3 (PM=100,12g/mol), 155mM de 

Cloreto de Amônio - NH4Cl (PM= 53,49g/mol), 0,1mM de EDTA – (PM= 372,2g/mol) 

e diluir em 1L de água tridestilada. Filtrar, identificar e armazenar a temperatura ambiente, 

dentro do fluxo laminar.
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5.7. Anticorpos 
 

Para a definição das populações de Linfócitos T e avaliação de exaustão celular foram 

utilizados os anticorpos monoclonais indicados na Tabela 3. 

Tabela 3. Anticorpos Monoclonais 
 

 
AcMo 

 
Fluorocromo 

 
Clone 

 
Fabricante 

 
CD3 

 
APC 

 
UCHT1 

 
BD Biosciences 

 
CD4 

 
FITC 

 
MEM214 

 
EXBIO 

 
CD8 

 
PE 

 
B9838 

 
BD Biosciences 

 
CD10 

 
PE 

 
LT10 

 
EXBIO 

 
CD19 

 
PE-Cy7 

 
4G7 

 
EXBIO 

 
CD20 

 
FITC 

 
LT20 

 
EXBIO 

 
CD28 

 
APC-H7 

 
CD28.2 

 
BD Biosciences 

 
CD34 

 
APC 

 
581 

 
EXBIO 

 
CD38 

 
APC-H7 

 
HB7 

 
BD Biosciences 

 
CD45 

 
PerCP 

 
MEM-28 

 
EXBIO 

 
CD45RA 

 
PE-Cy7 

 
L45 

 
BD Biosciences 

 
CD279 

 
PerCPCy5.5 

 
EH12.1 

 
BD Biosciences 

 
 

5.8. Titulação dos anticorpos monoclonais 
 

Os anticorpos monoclonais utilizados para a imunofenotipagem dos Linfócitos T foram 

titulados a fim de se encontrar a melhor concentração de uso. Para isso, amostras não 

leucêmicas foram marcadas com três concentrações diferentes de anticorpos monoclonais, 

seguindo o protocolo de marcação utilizado nas amostras dos pacientes, descrito no item 

5.9. Marcação com anticorpos monoclonais ao diagnóstico. Os resultados podem ser 

observados na Tabela 4. O volume selecionado foi de 1 uL para CD279-PerCPCy5.5, 

CD45RA-PE-Cy7 e CD28-APC-H7. Os AcMo CD3-APC, CD4- FITC, CD8-PE, CD10-

PE, CD20-FITC, CD19-PE-Cy7, CD34-APC, CD38-APC-H7 e
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CD45-PerCP são da rotina do diagnóstico e por isso foram utilizadas as concentrações 

de uso pré-estabelecidas pelos técnicos do laboratório. 

 
Tabela 4. Titulação de anticorpos monoclonais. 

 
 

 
CD279 PerCPCy5.5 

 
% 

 
CD45RA PE-Cy7 

 
% 

 
CD28-APC- 

H7 

 
% 

 
1µL 

 
27,70% 

 
1µL 

 
1,50% 

 
1µL 

 
7,40% 

 
2µL 

 
28,60% 

 
2µL 

 
4,90% 

 
2µL 

 
6,20% 

 
5µL 

 
30,40% 

 
5µL 

 
6,20% 

 
5µL 

 
12,50% 

 
 
 

 

5.9. Marcação com anticorpos monoclonais ao diagnóstico 
 

Foram utilizados 100µL de MO em cada tubo para a marcação com os AcMo seguindo 

os volumes estabelecidos no item 5.8. Titulação dos anticorpos monoclonais. Após a 

marcação,  permaneceram  em  repouso  durante  20  minutos,  protegidos da  luz  e em 

temperatura  ambiente.  Posteriormente,  foi  adicionado  1  mL  da  solução  BD  FACS 

Lysing para a lise osmótica de hemácias. A amostra permaneceu protegida da luz e em 

temperatura ambiente por 10 minutos. Após a lise, a amostra foi centrifugada por 5 

minutos  a  400 g.  O  sobrenadante  foi  descartado,  o  resíduo  agitado  e  foi adicionado 

1 mL de PBS/Azida 0,1% para lavagem, seguida por centrifugação por 5 minutos a 400 

g e descarte do sobrenadante. A lavagem foi repetida duas vezes. Após a última 

lavagem, as células foram ressuspensas em 200 uL de PBS/Azida 0,1% e foram adquiridos 

1.000.000 eventos por tubo em citômetro de fluxo FACS Canto II (BD Biosciences). 

Tabela 5. Anticorpos utilizados para avaliação da ativação e exaustão em Linfócitos T 
 

ao diagnóstico 
 

 
Fluorocromo 

 
FITC 

 
PE 

 
PerCPCy5.5 

 
PE-Cy7 

 
APC 

 
APC-H7 

 
Controle 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Exaustão e Memória 

 
CD4 

 
CD8 

 
CD279 

 
CD45RA 

 
CD3 

 
CD28 
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5.10. Marcação com anticorpos monoclonais ao D78 
 

As amostras de MO em EDTA no D78 do tratamento foram lisadas e contadas antes de 

serem marcadas com anticorpos monoclonais, devido à baixa celularidade da medula 

óssea dos pacientes durante o tratamento, conforme é indicado nos protocolos de 

citometria de fluxo (IKOMA et al., 2015). O conteúdo do tubo de EDTA foi transferido 

para um tubo de 15 mL, e foi adicionado 3 vezes o volume inicial da amostra com 

solução de lise de hemácias RBC a temperatura ambiente e incubado por 15 minutos. A 

amostra foi centrifugada a 400 g por 5 minutos, então o sobrenadante foi desprezado e o 

pellet ressuspenso em 5mL de solução de lise RBC. A amostra foi novamente 

centrifugada, descartado o sobrenadante e o pellet foi ressuspenso em 5 mL de  PBS+  5%  

SFB  e  centrifugado  por  5  minutos a  400 g.  O sobrenadante foi desprezado e amostra 

ressuspensa entre 1 mL a 3mL de PBS+ 5% SFB, de acordo com o tamanho do pellet 

formado. A contagem de células e a verificação da viabilidade celular foi feita em câmara 

de Neubauer, com exclusão de células mortas por Azul de Tripan. Após a definição da 

concentração de células, foram retirados 2 x 106 de células para a marcação por tubo, com 

os anticorpos monoclonais como descrito para amostras de  MO ao  diagnóstico.  Além  

do  painel para  avaliação  da  ativação e  exaustão em Linfócitos T, nas amostras de 

D78 foi feito um tubo adicional (Tabela 6) para definição das populações de hematogônias 

e da doença residual mínima. 
 

Tabela 6. Anticorpos utilizados para definição da ativação e exaustão em Linfócitos T e 

para avaliação da DRM ao D78 
 
 

 
Fluorocromo 

 
FITC 

 
PE 

 
PerCPCy5.5 

 
PE-Cy7 

 
APC 

 
APC-H7 

 
Controle 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Exaustão e Memória 

 
CD4 

 
CD8 

 
CD279 

 
CD45RA 

 
CD3 

 
CD28 

 
DRM D78 

 
CD20 

 
CD19 

 
CD45 

 
CD10 

 
CD34 

 
CD38 

 
 

5.11. Estratégia de análise 
 

Todas as análises dos dados de citometria de fluxo foram feitas no software Infinicyt 
 

(versão 1.8).
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5.11.1 Avaliação dos resultados de DRM dos pacientes 
 

A avaliação da DRM no D78 foi realizada observando o perfil de maturação das células 

B utilizando os marcadores CD10, CD19, CD20, CD34,  CD38 e CD4+5. Sedek e 

colaboradores descrevem a expressão normal desses marcadores na diferenciação de 

hematogônias, nos baseamos nesse trabalho para fazermos as análises de DRM (Figura 

6). Além disso, observamos os marcadores expressos nos blastos ao diagnóstico para 

nos auxiliar na análise. Definimos como positivos os pacientes que apresentaram a 

partir de 0,01% de blastos na MO (SEDEK et al., 2014). 

 

 
 
 

Figura 6. Estratégia de análise de DRM. A análise da DRM é feita através de dot plot para definição das 

populações de hematogônias e blastos na avaliação da doença residual mínima. As hematogônias H1 são 

representadas pela cor rosa, H2 em amarelo e H3 em laranja e os Linfócitos B maduros em verde. As regiões 

em cinza A, B e C mostram regiões que os blastos podem aparecer no dot plot. 

 
5.11.2. Definição das populações de Linfócitos T CD4+ e CD8+ 

 

Para definir a população de células viáveis foram selecionados primeiramente singlets 

(células adquiridas individualmente, sem formar aglomerados) através do gráfico FSC- 

A  x   FSC-H  (Figura   7.a)  e  a   partir  desse   gráfico   selecionamos  a   população 

correspondente aos leucócitos pelo gráfico FSC-H x SSC-H(Figura 7.b). Em seguida 

selecionamos  a  população  CD3+  através  do  gráfico  SSC-H  x  CD3  definindo  os
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Linfócitos T (Figura 7.c). A partir da população CD3+ definimos as populações CD4+ e 
 

CD8+ através dos gráficos SSC-H x CD4 (Figura 7.d) e SSC-H x CD8 (Figura 7.e). 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 7. Estratégia de análise de Linfócitos T. Em (a) dot plot FSC-A x FSC-H para definição de 

singlets (marrom), em (b) dot plot FSC-A x SSC-A a partir dos singlets para definição dos leucócitos 

(cinza). Em (c) mostramos o dot plot   CD3 x SSC-A a partir de leucócitos para definição de Linfócitos T 

(vermelho) e em (d) o dot plot CD4+ x SSC-A a partir de CD3+ para definição de Linfócitos T CD4+ 

(rosa), enquanto em (e) temos o dot plot CD8+ x SSC-A a partir de CD3+ para definição de Linfócitos T 

CD8+(azul marinho).
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5.11.3. Definição das subpopulações de Memória em Linfócitos T CD4+ e 
 

CD8+ 
 

Avaliamos as populações Naive e de memória  nos Linfócitos T CD4+ e CD8+ através 

da expressão das moléculas CD45RA e CD28, que permite a distinção entre as 

populações: Naive (CD45RA+CD28+), Early Memory (EM) (CD45RA-CD28+), Late 

Memory (LM) (CD45RA-CD28-) e TEMRA (CD45RA+CD28-) (LARBI, et al., 2013). 

Antes da definição das subpopulações, observamos o tubo sem marcação no dot plot 

PE-Cy7 x APC-H7, ou seja, nos mesmos fluorocromos que o CD45RA x CD28 para 

definição   da   marcação   negativa   (Figura   8.a).   Após  essa   etapa,   verificamos  a 

coexpressão  dos  marcadores  nos  Linfócitos  T  CD4+  (Figura  8.b)  e  definimos  a 

marcação (Figura 8.c). O mesmo processo foi repetido para a definição nos Linfócitos T 

CD8+ (Figura 8 d,e, f). 

 

 
 
 

Figura 8. Estratégia de análise das subpopulações de Naive e de Memória em Linfócitos T CD4+ e CD8+. 

Em (a) e (d) estão representados os Dot plot dos fluorocromos PE-Cy7 x APC-H7 no tubo controle, 

sem marcação para definição do negativo (cinza). Em (b) o Dot plot CD4+5RA-PE-Cy7 x CD28-

APC-H7 nos Linfócitos T CD4+ (rosa) e em (e) os Linfócitos T CD8+. Já em (c) e (f) são os Dot plots com 

a definição das subpopulações de LT em CD4+ (c) e CD8+ (f) amarelo estão marcados os Linfócitos T 

Naive (CD45RA+CD28+), em lilás os Early Memory (EM) (CD45RA-CD28+), em azul claro os Late 

Memory (LM) (CD45RA-CD28-) e em verde os TEMRA (CD45RA+CD28-)
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5.11.4. Definição da expressão de PD-1 em Linfócitos T CD4+ e CD8+ 
 

A expressão de PD-1 foi avaliada nos Linfócitos T CD4+ e CD8+ ao diagnóstico e no 
 

D78. Observamos três populações de acordo com a intensidade da marcação (Figura 
 

9.b, g), uma que é negativa para PD-1, uma com expressão baixa a intermediária e uma 

terceira  com  alta  expressão  do  marcador.  Utilizamos  o  tubo  sem  marcação  para 

definição do negativo, tanto por histograma (Figura 9.a) quanto por dot plot (Figura 

9.c). A partir disso, definimos pelo dot plot as marcações em negativo, intermediário e 

alto (Figura 9.d, e). Realizamos o mesmo procedimento para a definição nos Linfócitos 

T CD8+ (Figura 9.f, g, h, i, j). 
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Figura 9. Estratégia de análise de PD-1 (CD279). A população de Linfócitos T CD4+ está demonstrada 

em a, b, c, d, e. Controles negativos mostrados em (a) e (c). Em (e) células PD-1 negativas em rosa claro, 

PD-1 intermediário em rosa escuro e células PD-1 alto em roxo. População de Linfócitos T CD8+ está 

demonstrada em f, g, h, i, j. Em (j) está representada a população PD-1 negativa em azul claro, a 

intermediária em azul e as células PD-1 alto em azul escuro. 

 
5.12. Seguimento dos pacientes pediátricos com LLAcpB 

 

O seguimento dos pacientes foi realizado no período de abril a maio de 2020, sendo 

solicitado aos médicos as seguintes informações: situação atual do paciente, presença ou 

ausência de recaída, resposta aos corticoides no D8 (definida como positiva ou negativa 

na presença de mais ou menos de 1000 linfoblastos no sangue periférico, 

respectivamente), e informações da avaliação de DRM dos dias D15, D33 e D78 do 

tratamento quimioterápico, realizadas por citometria de fluxo nos centros de tratamento 

ou em laboratórios conveniados aos centros. 

5.13. Análises estatísticas 
 

As variáveis estudadas apresentaram distribuição assimétrica, assim, foram utilizados 

testes não paramétricos. Utilizamos para a comparação de variáveis contínuas o teste de 

Mann-Whitney, para comparação entre pacientes DRM+ e DRM-, ou Kruskal wallis 

para comparação entre controles, diagnósticos e D78. A análise de amostras pareadas de 

diagnóstico e  D78  foi  realizada  utilizando  o  teste Wilcoxon.  Para tais análises foi 

utilizado  o  software  PRISM (PRISM,  Graphpad,  La Jolla,  CA,  USA).  Os gráficos 

mostram a média e o desvio padrão e para todos os testes foi considerado o nível 

mínimo de significância de 5% (p < 0,05). 

6.  RESULTADOS 
 

6.1. Características clínico-demográficas dos pacientes pediátricos com 
 

LLAcpB 
 

Foram analisadas 28 amostras prospectivas de MO em EDTA ao diagnóstico e  16 

amostras no D78 de pacientes de 0 a 18 anos com LLAcpB recebidas pelo PHOP, no 

período de março de 2019 a janeiro de 2020. As principais características clínico- 

demográficas estão apresentadas na Tabela 7. Foi observada a predominância de pacientes 

brancos, de 1 a 9 anos de idade, do sexo masculino. Como esperado, o subtipo mais 

frequente foi a LLA B Comum (ou LLA B-II), o que está de acordo com os dados da 

literatura (PUI et al., 2015). A maior parte dos pacientes apresenta leucometria 

menor  que  50.000/µL  e  possui  risco  NCI  (Tabela  7).  O  diagnóstico  integrado  foi



32 
 

 
 

realizado   através   de   avaliações   de   morfologia,   imunofenotipagem   e   alterações 

citogenético-moleculares, de acordo com o sugerido pela OMS (ARBER et al., 2016). 

 

Tabela 7. Características clínico demográficas dos pacientes 
 

Variáveis N (%) 

Idade (anos)  

0-1 ano 1 (2,8) 

1-9 anos 15 (53,6) 

9-18 anos 12 (43,6) 

Sexo  

Masculino 17 (60,7) 

Feminino 11 (39,3) 

Cor  

Brancos 16 (57,1) 

Não Brancos 12 (42,9) 

Subtipo de LLAcpB  

I 3 (10,7) 

II 17 (60,7) 

III 2 (7,1) 

Indefinido* 6 (21,5) 

Leucometria  

< 50. 000/µL  21 (75) 
 

≥50.000/µL 7 (25) 

Risco NCI  

Padrão 15 (53,6) 

Alto 13 (46,4) 

Alterações Moleculares  

Hiperdiploidia 5 (17,8) 

ETV6/RUNX1 4 (14,3) 

Rearranjo KMT2A 3 (10,7) 

B others 7 (25) 

Negativo** 5 (17,9) 

Sem resultados Biologia Molecular*** 4 (14,3) 

Total 28 (100) 

 

* Pacientes cuja classificação não foi possível devido à ausência de avaliação de iIgM; ** Pacientes negativos 

para as alterações moleculares recorrentes em LLAcpB; ***Pacientes que não tiveram amostras viáveis para testes 

moleculares 

Na Tabela 8 estão indicados os 28 pacientes, sendo descrito quais pacientes tiveram 

amostras de D78 recebidas e avaliadas neste trabalho, e qual o resultado da avaliação de
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DRM. Dos 28 pacientes avaliados ao diagnóstico, recebemos 16 amostras de D78, o que 

corresponde a 57,1% do n inicial. Além disso, também recebemos as informações de 

seguimento dos resultados de DRM de 22 pacientes dos 28 totais, o que corresponde a 

78,6% do n inicial. Definimos como DRM+ os pacientes que foram positivos em pelo 

menos  um  dos  momentos  de  avaliação  da  MO  (D15,  D33  e  D78).  Dentre  os  22 

pacientes que recebemos o seguimento, 4 foram DRM negativa, representando 18,2% e 

14 foram DRM positiva (81,8%). 
 

Tabela 8. Características individuais dos pacientes pediátricos com LLAcpB 
 

Paciente Risco NCI Amostra D78 DRM+ 

1 ALTO SIM NÃO 

2 PADRÃO SIM NÃO 

3 PADRÃO SIM SIM 

4 ALTO SIM SIM 

5 PADRÃO SIM SIM 

6 PADRÃO SIM SIM 

7 PADRÃO SIM SIM 

8 ALTO SIM SIM 

9 ALTO NÃO S.I* 

10 PADRÃO SIM SIM 

11 PADRÃO SIM S.I 

12 PADRÃO NÃO S.I 

13 PADRÃO NÃO S.I 

14 ALTO SIM S.I 

15 PADRÃO NÃO S.I 

16 ALTO NÃO NÃO 

17 PADRÃO NÃO NÃO 

18 ALTO NÃO SIM 

19 PADRÃO SIM SIM 

20 ALTO SIM S.I 

21 ALTO NÃO SIM 

22 ALTO NÃO S.I 

23 PADRÃO SIM SIM 

24 ALTO NÃO SIM 

25 ALTO SIM SIM 

26 PADRÃO NÃO SIM 

27 PADRÃO SIM S.I 

28 ALTO NÃO S.I 

 

* SI: sem informação.
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Como controles foram avaliadas 5 amostras de indivíduos   na mesma faixa etária 

submetidos a punção de medula óssea para diagnóstico diferencial ou para tipagem 

HLA para transplante de MO, os quais foram definidos como não-leucêmicos após 

realização de imunofenotipagem da MO e verificação do diagnóstico final, obedecendo 

os critérios de exclusão já mencionados. 

 

Tabela 9. Características clínico-demográfica dos controles 
 

N. Idade (anos) Sexo Cor Leucometria Diagnóstico final 

1 7 Masculino Branca 9.130 Doador de MO 

2 1 Feminino Branca 8.000 Anemia Megaloblástica por carência de B12 

3 13 Feminino Branca 7.400 Doador de MO 

4 13 Feminino Branca 10.580 Doador de MO 

5 2 Masculino Branca 2.650 Aplasia de MO 

 

 
 

6.2. Distribuição de Linfócitos T CD4+ e CD8+ na Medula Óssea de 

pacientes pediátricos com LLAcpB 

Inicialmente avaliamos os percentuais de Linfócitos T CD4+ e CD8+ na medula óssea 

dos controles e pacientes avaliados. Como mostrado na Figura 10 não foi encontrada 

diferença significativa entre as porcentagens de Linfócitos T CD4+ e CD8+ quando 

comparamos os controles com os pacientes ao diagnóstico. Entretanto, quando 

comparamos as porcentagens de Linfócitos T CD4+ no D78 (37,9%), observamos uma 

redução significativa em relação ao diagnóstico (46,9%) assim como em relação aos 

controles (50,2%). Além disso, observamos o contrário nos Linfócitos T CD8+, pois há 

um aumento no D78 (49,2%) estatisticamente significativo em relação ao diagnóstico 

(40,8%) e ao controle (38,2%) (Figura 10.a). Dessa forma mostrando uma inversão nos 

percentuais de CD4+/CD8+ nos pacientes avaliados no D78. 

Como já descrito, a avaliação de DRM é um importante fator prognóstico para definição 

da estratificação de risco do paciente, sendo avaliada na maioria dos protocolos no D15, 

D33 e D78 (CONTER et al., 2009). Dessa forma avaliamos os percentuais de Linfócitos 

T CD4+ e CD8+ ao diagnóstico em pacientes que apresentaram ausência ou presença de 

DRM em um dos três pontos de avaliação de DRM (D15, D33 ou D78), como forma de 

associar os dados disponíveis ao diagnóstico com os dados obtidos no decorrer do 

tratamento. A análise da distribuição ao diagnóstico foi realizada comparando os pacientes 

que foram DRM- com os DRM+ e não foi observada diferença estatística quando   

comparamos   as   porcentagens   em   Linfócitos   T   CD4+,   porém   quando
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comparamos   em   Linfócitos   T   CD8+   os   pacientes   DRM-   apresentaram   uma 

porcentagem menor, sendo 33,1% enquanto os DRM+ apresentaram 42,4% como 

apresentado na (Figura 10.b) (p=0,03). 

 

 
 
 

Figura 10. Análises da distribuição de Linfócitos T CD4+ e CD8+ na Medula Óssea de pacientes pediátricos 

com LLAcpB.   Em (a) a distribuição das porcentagens de Linfócitos T CD4+ e CD8+ nos indivíduos 

controles, nos pacientes ao diagnóstico e no D78, em (b) distribuição das porcentagens de Linfócitos T 

CD4+ e CD8+ nos pacientes DRM- e DRM+. CTRL: controle, DIAG: diagnóstico, D78: dia 

78 após início do tratamento.  DRM-: pacientes que com ausência de DRM no D15, D33 e D78. n=4; 

DRM+: pacientes com presença de DRM (acima de 0,01%) no D15, D33 ou D78. n=14. *: p ≤ 0,05. 

 
Outra forma utilizada na prática clínica para definição da estratificação de risco dos 

pacientes LLAcpB é o risco NCI (SCHULTZ et al., 2007). Avaliamos as porcentagens 

de Linfócitos T CD4+ e Linfócitos T CD8+ ao diagnóstico dos pacientes classificados 

pelo NCI como risco padrão e alto risco e não foram encontradas diferenças significativas 

entre os dois grupos de pacientes (Figura 11). 

 

 
 
 

Figura 11. Análises da distribuição de Linfócitos T CD4+ e CD8+ na Medula  Óssea de pacientes 

pediátricos com LLAcpB classificados pelo risco NCI. Distribuição de Linfócitos T CD4+ e CD8+ na 

Medula  Óssea  de  pacientes  pediátricos  com  LLAcpB  classificados  como  alto  risco  (leucometria 

≥50.000/µL, e idades < 1 ano e ≥ 10 anos) e risco padrão (leucometria <50.000/µL, e idades entre 1 e 9 

anos).
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6.3. Distribuição das subpopulações de Linfócitos T CD4+ e CD8+ quanto 

ao perfil de ativação na Medula Óssea de pacientes pediátricos com 

LLAcpB 

A avaliação do perfil de ativação dos Linfócitos T foi realizado a partir da análise da 

expressão dos marcadores CD4+5RA e CD28 nessas células, por citometria de fluxo, 

como demonstrado pela estratégia de análise em Materiais e Métodos. Examinamos a 

distribuição das subpopulações Naive, Early Memory, Late Memory e TEMRA nos 

Linfócitos T CD4+ e CD8+ dos pacientes ao diagnóstico e no D78, comparando as 

porcentagens entre  si  e entre  o controle  (Figura  12).  Comparando  os pacientes ao 

diagnóstico com os controles, não encontramos diferenças significativas em nenhuma 

das subpopulações, tanto em Linfócitos T CD4+ como em Linfócitos T CD8+. Quando 

avaliamos os Linfócitos T CD4+ dos pacientes no D78, verificamos uma menor 

porcentagem de células Naive (37,1%) em relação ao diagnóstico (50,8%), assim como 

em relação aos controles não leucêmicos (54,4%). Além disso, observamos que os 

Linfócitos T CD4+ Early Memory da medula óssea dos pacientes no D78 (41,4%) 

apresentam uma porcentagem maior em relação ao controle (25,2%) (p=0,01), no entanto, 

não houve diferença estatística entre D78 e diagnóstico nessa subpopulação. De forma 

contrária, em Linfócitos T CD8+ observamos na subpopulação Naive dos pacientes no 

D78 (49,2%) um aumento significativo em relação aos pacientes avaliados ao diagnóstico 

(40,8%) e também em relação aos controles (42,9%). 

De forma complementar, também comparamos os pacientes DRM- com os DRM+ quanto 

a distribuição dessas subpopulações ao diagnóstico e não observamos resultados 

significativos tanto em Linfócitos T CD4+ quanto em Linfócitos T CD8+ (Figura 12. c, 

d). 

E completando a avaliação de pacientes quanto ao risco, analisamos a diferença do 

perfil  das subpopulações  Naive e  de Memória em  Linfócitos  T  CD4+ e  CD8+ ao 

diagnóstico nos pacientes classificados como Risco NCI padrão e alto e não observamos 

diferenças estatisticamente significativas entre as subpopulações tanto em Linfócitos T 

CD4+ quanto em Linfócitos T CD8+ (Figura 13. a,b).
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Figura 12. Distribuição das subpopulações Naive e de Memória em Linfócitos T CD4+ e CD8+ na 

Medula Óssea de pacientes pediátricos com LLAcpB.   Em (a) distribuição das subpopulações em Linfócitos 

T CD4+ nos controles, ao diagnóstico e no D78 dos pacientes; (b) distribuição das subpopulações em 

Linfócitos T CD8+ nos controles, ao diagnóstico e no D78 dos pacientes; (c) distribuição das subpopulações 

ao diagnóstico em Linfócitos T CD4+ dos pacientes DRM- e DRM+; (d) distribuição das subpopulações 

ao diagnóstico em Linfócitos T CD8+ dos pacientes DRM- e DRM+. Naive: CD45RA+CD28+, EM: Early 

Memory, CD45RA-CD28+, LM: Late Memory, CD45RA-CD28-, TEMRA: CD45RA+CD28-.
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Figura 13. Distribuição das subpopulações Naive e de Memória em Linfócitos T CD4+ e CD8+ na 

Medula Óssea de pacientes pediátricos com LLAcpB classificados pelo risco NCI.   Em (a) as 

subpopulações Naive e de Memória nos Linfócitos T CD4+ dos pacientes risco NCI padrão vs. alto e em 

(b) as subpopulações Naive e de Memória nos Linfócitos T CD8+ dos pacientes risco NCI padrão vs. 

alto. Naive: CD45RA+CD28+, EM: Early Memory, CD45RA-CD28+, LM: Late Memory, CD45RA- 

CD28, TEMRA: CD45RA+CD28-. 

 
6.4. Perfil de Exaustão nos Linfócitos T CD4+ e CD8+ na Medula Óssea de 

pacientes pediátricos com LLAcpB 

Observamos três populações de acordo com a intensidade da marcação (Figura 9.b,g), 

uma que é negativa para PD-1, uma com expressão baixa a intermediária e uma terceira 

com alta expressão do marcador. Utilizamos o tubo sem marcação para definição do 

negativo, tanto por histograma (Figura 9.a) quanto por dot plot (Figura 9.c). A partir disso, 

definimos pelo dot plot as marcações em negativo, intermediário e alto. 

A intensidade de expressão de PD-1 é um indicativo do nível de exaustão dos Linfócitos 

T, de forma que os Linfócitos T com PD-1 alto têm maior chance de estar em exaustão, 

e Linfócitos T com expressão intermediária já iniciaram o processo de exaustão (TAN 

et al., 2017). Sendo assim, analisamos entre os Linfócitos T o percentual de células 

expressando  PD-1  em  níveis altos (PD-1  high)  ou  em  níveis intermediários (PD-1 

intermediário). Nossa primeira análise compara a expressão de PD-1 entre controles, 

pacientes ao diagnóstico e no D78 em Linfócitos T CD4+ e CD8+ (Figura 14. a,b). 

Observamos um maior percentual, estatisticamente significativo, de Linfócitos T CD4+
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PD-1 alto tanto ao diagnóstico (10,3%) quanto no D78 (12,3%) quando comparados ao 

controle (1,8%). O mesmo foi observado para os Linfócitos T CD8+, com os controles 

expressando 1,4%, os pacientes ao diagnóstico com média de 17,4% e ao D78 com 

17,2%. Além disso, comparamos as expressões de PD-1 ao diagnóstico nos pacientes 

que tiveram DRM- com os que foram DRM+ (Figura 14. c,d)e identificamos que os 

pacientes DRM+ possuíam mais Linfócitos T CD4+ PD-1 intermediário (57,9%) do que 

os pacientes DRM- (39,8%) (p=0,01). O mesmo foi observado nos Linfócitos T CD8+, 

sendo a expressão de PD-1 intermediário de 63,1% nos DRM+ e 43,1% nos DRM- 

(P=0,03). Não observamos resultados significativos nos Linfócitos T CD4+ e CD8+ 

PD-1 high entre o diagnóstico e o D78, nem quando comparamos os pacientes DRM+ 

com os DRM- Também não observamos resultados significativos quando avaliamos a 

expressão intermediária de PD-1 comparando o diagnóstico com D78 nos Linfócitos T 

CD4+ e CD8+. 

 

 
 
 

Figura  14. Perfil  de  Exaustão  nos  Linfócitos  T  CD4+  e  CD8+  na  Medula  Óssea  de  pacientes 

pediátricos com LLAcpB. Em  (a)Expressão de PD-1 alto em Linfócitos T CD4+ e CD8+ nos controles e 

pacientes ao diagnóstico e D78; (b) Expressão de PD-1 intermediário em Linfócitos T CD4+ e CD8+ nos 

controles e pacientes ao diagnóstico e D78; (c) Expressão de PD-1 alto em Linfócitos T CD4+ e CD8+ 

em pacientes DRM- e DRM+ ; (d) Expressão de PD-1 intermediário em Linfócitos T CD4+ e CD8+ em 

pacientes DRM- e DRM+. 

 
Analisamos ainda a expressão de PD-1 alto ao diagnóstico dos pacientes classificados 

como risco NCI padrão, comparados aos classificados como risco alto. Observamos que
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a porcentagem de Linfócitos T CD8+ PD-1 alto (Figura 15.a) é maior nos pacientes de 

alto risco (27,8%) do que os de risco padrão (16,8%) (p=0,04). Entretanto, quando 

comparamos a expressão de PD-1 intermediário (Figura 15.b) nos Linfócitos T CD8+ 

observamos que os pacientes de risco padrão possuem uma expressão maior (58,3%) do 

que os pacientes de alto risco (47,5%) (p=0,03). 

 

 
 
 

Figura  15. Perfil  de  Exaustão  nos  Linfócitos  T  CD4+  e  CD8+  na  Medula  Óssea  de  pacientes 

pediátricos com LLAcpB classificados pelo risco NCI. Em (a) Expressão de PD-1 alto nos Linfócitos T 

CD4+ e CD8+ de pacientes classificados pelo risco NCI como padrão e alto; (b) Expressão de PD-1 

intermediário nos Linfócitos T CD4+ e CD8+ de pacientes classificados pelo risco NCI como padrão e alto. 

 
7.  DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho lançamos como objetivo avaliar a associação entre os perfis de ativação e 

exaustão de Linfócitos T com a resposta ao tratamento dos pacientes pediátricos com 

LLAcpB, analisando a diferença entre o diagnóstico e D78, entre pacientes que foram 

DRM+ com os que foram DRM- e os que foram classificados com risco NCI padrão e 

alto. Nossos resultados relatam ausência de diferenças nas populações T CD4+ e CD8+ 

nos pacientes ao diagnóstico, comparados aos controles. Entretanto, quando analisamos 

o  D78  observamos  que  há  uma  inversão  na  proporção  de  CD4+/CD8+  e  que  os 

pacientes que foram DRM+ tinham maior percentual de Linfócitos T CD8+ ao 

diagnóstico. Além disso, observamos que a distribuição das subpopulações avaliadas 

quanto ao perfil de ativação são semelhantes entre os pacientes ao diagnóstico e os 

indivíduos  controles,  porém  no  D78  do  tratamento  há  uma  mudança  no  perfil  de 

ativação. A subpopulação de células T CD4+ Naive apresentou uma redução em relação 

ao controle, em contraste com as T CD4+ Early Memory que aumentaram. Também no 

D78 constatamos que há um aumento dos Linfócitos T CD8+ Naive, tanto em relação 

ao controle como em relação ao diagnóstico. Já em relação a expressão de PD-1 nos
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Linfócitos T, caracterizando a exaustão celular, notamos que os tanto os Linfócitos T 

CD4+ quanto os CD8+ já expressavam altos níveis de PD-1 ao diagnóstico e que se 

mantiveram no D78, quando comparados aos controles. Concomitante a esse resultado, 

verificamos que os pacientes classificados como risco NCI alto tinham mais células T 

CD8+ expressando altos níveis de PD-1 já ao diagnóstico do que os pacientes 

classificados como risco padrão. Entretanto, notamos que os pacientes risco padrão 

tinham mais células ao diagnóstico expressando níveis intermediários de PD-1 quando 

comparados aos pacientes risco alto. Já em relação a análise dos pacientes que foram 

DRM+ e os DRM-, constatamos que os DRM+ ao diagnóstico possuíam uma 

porcentagem mais alta de Linfócitos T CD4+ e CD8+ expressando níveis intermediários 

de PD-1 do que os pacientes que foram DRM-. 

Nós  observamos  em  amostras  de  pacientes  avaliados  ao  D78,  uma  redução  da 

população de Linfócitos T CD4+ em relação ao controle e ao diagnóstico, ao contrário 

dos Linfócitos  T  CD8+  que aumentaram  em  relação aos mesmos parâmetros. Isso 

mostra uma inversão da proporção de Linfócitos T CD4+/CD8+ no D78, o que já foi 

demonstrado em LLA pediátrica por Tanzilia e colaboradores, com a proporção de 

CD4+/CD8+ de 1,12 ao diagnóstico e de 0,65 após a fase de indução, o que está de acordo 

com nossos dados, já que observamos uma proporção de 1,2 ao diagnóstico e de 

0,8 no D78 (TANZILIA et al., 2017). Esse resultado correlaciona-se com o fato de que 

a principal resposta anti-leucêmica é a resposta T CD8+ citotóxica, dessa forma é 

esperado que o microambiente tumoral, que na leucemia é a medula óssea, tenha mais 

células envolvidas na resposta antitumoral. Além disso, também vimos que os pacientes 

que foram DRM+ tinham mais células T CD8+ ao diagnóstico do que os pacientes 

DRM-, que é um dado que chama atenção, pois seria esperado que pacientes com maior 

resposta anti-leucêmica, ou seja, resposta T CD8+, tivessem melhor prognóstico clínico. 

Entretanto,  corroborando com nossos resultados, Hung  e colaboradores demonstraram 

que a resposta T CD4+ auxiliar foi de extrema importância para   a ativação dos Linfócitos 

T CD8+ citotóxicos, que são fundamentais para a morte de células neoplásicas, além de 

produzirem citocinas que auxiliam a resposta antitumoral (HUNG et al., 1998). Dessa 

forma, podemos especular que a redução de Linfócitos T CD4+ contribui para uma baixa 

ativação e consequentemente uma baixa resposta T CD8+ citotóxica nos pacientes 

pediátricos com LLAcpB. Ademais, a porcentagem de Linfócitos T infiltrantes em 

tumores é amplamente conhecida como fator prognóstico. Num estudo em LMA 

envolvendo 66 pacientes foi observado que altas porcentagens de
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linfócitos totais na medula óssea (acima de 10% do total de células da medula óssea) e 

altas porcentagens de células T (>78,5% do total de Linfócitos) apresentaram correlação 

com um aumento da sobrevida global, sendo que essa associação entre sobrevivência e 

células T foi independente de alterações moleculares e citogenéticas (LAMBLE; LIND, 

2018). Dessa forma, para chegarmos a conclusões mais consistentes será necessário 

fazer uma correlação desses resultados com dados de sobrevida dos pacientes ao final 

do tratamento, o que será possível com o prosseguimento do trabalho. 

Já em relação às subpopulações de linfócitos T avaliados quanto ao perfil de ativação, 

observamos que no D78 do tratamento os pacientes pediátricos com LLAcpB 

apresentaram uma diminuição dos Linfócitos T CD4+ Naive em relação ao controle e ao 

diagnóstico. Esse  resultado está  de  acordo  com  o descrito  na literatura,  Mackall  e 

colaboradores demonstraram que a quimioterapia está associada a uma perda quase total 

de células T CD4+ Naive, que não reaparecem até vários meses após o final do tratamento 

e que pode estar associada a uma lesão tímica direta, responsável por essa falta de células 

T Naive (MACKALL et al., 2000). Além disso, estudos em murinos mostraram que a 

radioterapia e a quimioterapia levam à morte das células epiteliais do timo,  resultando  na  

redução  da  produção  de  interleucina  7  intratímica  (IL-7)  e na diminuição da formação 

de células T Naive (MIN et al., 2002). Em nosso estudo, há um aumento significativo das 

Early Memory no D78 quando comparado ao controle. Esses resultados podem indicar 

que já ao diagnóstico, as células T CD4+ sejam ativadas e permanecem sendo até o D78, 

o que explicaria o aumento das Early Memory, primeira população a aparecer após a 

ativação dos Linfócitos T. Esse dado também se correlaciona com o que Lustfeld e 

colaboradores descreveram, pois eles observaram aumento notável em células T CD4+ de 

memória com características semelhantes às Early Memory. Nosho e colaboradores 

demonstraram no infiltrado de tumores de pacientes com câncer colorretal a presença de 

níveis elevados de células de memória infiltrantes, variando de células T classificados por 

eles como memória inicial (CD45RO+CCR7-CD28+CD27+) a células T efetoras 

(CD45RO+CCR7-CD28-CD27-) que correlacionaram-se com a ausência de sinais de 

invasão metastática precoce   e sobrevida aumentada, demonstrando que as subpopulações 

de memória tem correlação com o prognóstico dos pacientes (NOSHO et al., 2010). 

Oposto a isso, vimos um aumento dos Linfócitos T CD8+ Naive no D78 em relação ao 

controle e ao diagnóstico, dados que precisam ser melhor explorados para entendermos o 

significado biológico e clínico. Dessa forma, em uma próxima etapa do estudo faremos 

uma análise do número
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absoluto de Linfócitos T CD4+ e CD8+ nas subpopulações descritas para melhor avaliar 

se está ocorrendo uma perda global de linfócitos T ou se as diferenças observadas são 

relacionadas a algumas populações específicas. 

A super expressão de PD-1 é um marcador de exaustão celular, já descrito em diversos 

tumores  inclusive  em  leucemias  agudas  (TAN  et  al.,  2017).  Nós  observamos  um 

aumento significativo de Linfócitos T CD4+ e CD8+ expressando altos níveis de PD-1 

ao diagnóstico em relação ao controle, o que se mantém no D78. Esse resultado pode 

indicar que os Linfócitos T, tanto CD4+ quanto CD8+, podem estar em exaustão nos 

pacientes pediátricos com LLAcpB já ao diagnóstico e se mantém assim no D78. Além 

disso, observamos que  os pacientes que  foram DRM+  possuíam  uma  porcentagem 

consideravelmente mais alta de Linfócitos T CD4+ e CD8+ expressando níveis 

intermediários de PD-1, que já foi descrito como sendo um estado de pré-exaustão 

(ANDO et al., 2020), e que chegou a uma diferença de 20% nos Linfócitos T CD8+ dos 

nossos pacientes. Esse resultado pode também se correlacionar com a alta porcentagem 

de Linfócitos T CD8+ ao diagnóstico dos pacientes que foram DRM+, pois mesmo 

tendo maior quantidade de células responsáveis pela atividade antitumoral, essas células 

já estavam com a função alterada, devido ao estágio de pré-exaustão. Em paralelo, 

nossos resultados avaliando pacientes ao diagnóstico quanto ao risco NCI, mostram que 

os   pacientes   com   risco   padrão   apresentaram   porcentagens   maiores   de   PD-1 

intermediário  ao  diagnóstico  do  que  os  pacientes  com  risco  alto,  mas  quando 

observamos os resultados dos pacientes que eram risco alto, vimos que eles possuíam 

mais linfócitos T CD8+ expressando altos níveis de PD-1, que caracteriza a exaustão. 

Dessa forma, podemos propor que os pacientes com risco alto já possuíam linfócitos T 

em exaustão ao diagnóstico, enquanto os pacientes com risco padrão estavam no estágio 

de pré-exaustão, com mais linfócitos T expressando níveis intermediários de PD-1. Já 

foi demonstrado que      pacientes com LMA expressando altos níveis de PD-1 e TIM-3, 

outro importante marcador de exaustão, tinham pior prognóstico (TAN et al., 2017). Da 

mesma forma, um trabalho publicado na Leukemia, revista de grande importância na 

comunidade científica, demonstra que a razão de risco da expressão de TIM-3 quase 

atingiu a razão de risco de DRM, indicando que pacientes com alta frequência de TIM-3 

em células T CD4+ na medula óssea ao diagnóstico apresentaram um risco 7,1 vezes 

maior de recair (BLAESCHKE et al., 2020). Neste sentido, podemos extrapolar esses 

estudos para os nossos resultados, quando observamos que os pacientes DRM- tinham 

menos Linfócitos T CD4+ e CD8+ expressando níveis intermediários de PD-1, o que
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nos leva a pensar que os pacientes DRM+ já tinham um estado de pré-exaustão mais 

avançado que os DRM- o que pode ter sido crucial na resposta T CD8+ contra os 

blastos, levando-se em conta que os linfócitos T dos pacientes podem responder aos 

clones leucêmicos (FEUCHT et al., 2016). 

É importante ressaltar que nossos resultados ainda são preliminares, visto que há a 

necessidade de aumentar o N de pacientes e de controles. Além disso, não avaliamos os 

fatores de risco associados às alterações moleculares, que são de extrema importância para 

a estratificação de risco dos pacientes. Entretanto, com nossos resultados observamos que 

existem alterações significativas entre os dados abordados, com características clínicas 

relevantes e que são fatores de prognóstico muito utilizados na prática clínica.  A 

associação de outro marcador de exaustão celular, como o TIM-3 ou CTLA-4 seria de 

grande valor para nosso trabalho, pois garantiria com maior assertividade que as 

populações estudadas estão de fato em exaustão. Além disso, o estudo da resposta 

imunológica em pacientes leucêmicos é cada vez mais necessário, visto  que  o  futuro  

das  terapias  antitumorais  será  baseado  no  reestabelecimento  do sistema imunológico 

dos pacientes, com terapias alvo com bloqueio de marcadores inibitórios como o PD-1, 

estudado nesse trabalho, e outros marcadores. Além disso, é fundamental analisar os 

subconjuntos de células Naive e de Memória nesses pacientes, já que foi demonstrado a 

necessidade de entender e classificar melhor essas populações para auxiliar o 

aprimoramento de terapias como as CAR T-cells, que necessitam de uma expansão clonal 

de Linfócitos T após a edição genética (DAS et al., 2019). Quanto à classificação das 

subpopulações Naive e de Memória, utilizamos uma categorização pouco utilizada com a 

coexpressão dos marcadores CD28 e CD45RA, levando a identificação de quatro 

subpopulações. No entanto, não existe um consenso na comunidade científica sobre os 

melhores marcadores para essa classificação e nem sobre a linha de diferenciação das 

células de memória. Dessa forma, nosso trabalho contribui para a comunidade científica 

demonstrando que é possível a classificação dos Linfócitos T Naive e de memória através 

da utilização desses marcadores e que podem ser obtidos resultados significativos com 

essa classificação. Além disso, a utilização de apenas dois marcadores facilita e possibilita 

que citômetros mais simples, com 1 ou dois lasers, mais comuns na prática clínica no 

Brasil, consigam fazer a análise dessas subpopulações que podem ter significado clínico. 

Outro questionamento que é inerente às leucemias é acerca da recuperação da resposta 

imunológica após o tratamento, visto que há a ablação total da medula óssea através de 

altas doses de corticoides, que afetam
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diretamente o sistema imunológico. Sendo assim, é fundamental entender como está a 

distribuição das populações celulares na medula óssea desses pacientes após o tratamento. 

Outro fator importante que abordamos é o  fato do sistema imunológico ser um fator 

relevante na  resposta tratamento e que a expressão de moléculas inibitórias como PD-1 

e TIM-3 nas células T desses pacientes, através de mais estudos, possam predizer a 

presença de DRM+ ou uma futura  recaída e fazer parte dos protocolos de estratificação 

de risco, assim como já são incluídas alterações moleculares, leucometria e idade. 

8.  CONCLUSÃO 
 

8.1. Conclusões parciais 
 

• Foi possível observar uma inversão na proporção de CD4+/CD8+ no D78 de 

tratamento; 

• Encontramos  uma  associação  entre  a  porcentagem  elevada  de  Linfócitos  T 

CD8+ ao diagnóstico com ter DRM+ durante o tratamento; 

• Não  foram  vistas  associações  entre  a  estratificação  de  risco  NCI  e  as 

porcentagens de Linfócitos T ao diagnóstico; 

• A porcentagem de células T CD4+ Naive é mais baixa nos pacientes ao D78, 

diferentemente das Early Memory que é mais alta. Além disso, houve um aumento  

da  subpopulação  de  Linfócitos  T  CD8+  Naive  no  D78,  inclusive quando 

comparado aos controles; 

• Não observamos associação entre as subpopulações Naive e de Memória com a 

resposta ao tratamento nem a estratificação de risco NCI; 

• Os  Linfócitos  T  CD4+  e  CD8+  já  estavam  em  exaustão  ao  diagnóstico, 

expressando altos níveis de PD-1, que se mantiveram ao D78; 

• Observamos  uma  associação  entre  a  exaustão  celular  ao  diagnóstico  com 

pacientes classificados como alto risco, além de um estado de pré-exaustão nos 

pacientes risco padrão; 

• Observamos uma correlação entre um estado de pré-exaustão ao diagnóstico 

com pacientes que foram DRM+ durante o tratamento. 

 
8.2. Conclusões finais 

 

• Dessa forma, evidenciamos que o sistema imunológico dos pacientes pediátricos 

com LLAcpB está alterado já ao diagnóstico, apresentando alterações no perfil 

de ativação e já apresentando altos níveis de Linfócitos T em exaustão. As
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alterações se mantêm no D78, apresentando um perfil diferente do encontrado ao 

diagnóstico; 

• Também conseguimos apontar que há uma correlação entre a falha da resposta 

ao tratamento com um perfil de pré exaustão ao diagnóstico, da mesma forma 

que os pacientes que já possuem alto risco apresentando exaustão celular já ao 

diagnóstico; 

• Podemos concluir que há indícios que as alterações no sistema imunológico, em 

especial no perfil de exaustão de Linfócitos T estão associados com a resposta 

ao tratamento de pacientes pediátricos com LLAcpB. 

 
 

 
9.  PERSPECTIVAS 

 
 

•  Aumentar o N de controles, pacientes e de amostras subsequentes de D78; 
 

• Fazer  associações  entre  os  perfis  de  ativação  e  exaustão  com  as alterações 

moleculares mais recorrentes nas LLAcpBs pediátricas; 

• Analisar os leucócitos totais e observar se há uma redução absoluta no número 

de linfócitos T ao D78; 

• Realizar a análise de sobrevida e observar se o perfil de ativação e exaustão ao 

diagnóstico pode ser considerado fator de prognóstico; 

•  Submeter o trabalho para publicação em revista científica.
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10. MATERIAIS SUPLEMENTARES 
 
 

ANEXO 1. Instituições colaboradoras participantes do estudo 
 
 

Instituições participantes do estudo UF 

CLINICA CEBROM GO 

HOSPITAL SANTA MARCELINA SP 

HOSPITAL DA CRIANCA AUGUSTA MULLER BOHNER SC 

HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA BA 

HOSPITAL SARINA ROLIN SP 

HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE RS 

HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO PA 

HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL ROSA 
 

PEDROSSIAN 

MS 

HOSPITAL ARAUJO JORGE - ASSOCIACAO DE COMBATE AO 

CANCER EM GOIAS 

GO 

HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS SP 

HOSPITAL  SAO JOSE DE CRICIUMA SC 

HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR - HCB GO 

HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ - ONCO-PEDIATRIA BA 

SANTA CASA - HOSPITAL MANOEL NOVAES (ITABUNA) BA 
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ANEXO II. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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