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Resumo 

A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante autoimune crônica que leva à 

incapacidade severa. Embora sua patogenicidade não tenha sido esclarecida, estudos prévios 

revelam um papel importante das células T CD4 Th17 no mecanismo da doença. Há tratamento 

para EM, mas os resultados variam e a falta de um marcador confiável da atividade da doença 

obriga os pacientes a serem continuamente expostos a drogas tóxicas cujos efeitos colaterais 

comprometem a aderência, os custos médicos e a eficácia. Descobertas recentes indicam  que 

antes de se comprometer definitivamente com a diferenciação para o fenótipo Th17, células 

CD4 expressam CD161, o que oferece uma oportunidade para quantificar de modo confiável, o 

compartimento de células T CD4 Th17 anti-mielina. Uma vez ser esta a subpopulação de 

células T CD4 que se suspeita envolvida na exacerbação da EM, é razoável presumir que 

variações neste compartimento poderiam preceder e, portanto, anunciar exacerbações vindouras 

de EM. Essas informações podem ser usadas para limitar o tratamento agressivo aos períodos de 

"risco", reduzindo os efeitos colaterais e os custos, ao mesmo tempo em que maximiza a adesão 

e a eficácia do tratamento. Com base nisso, este trabalho propõe verificar se as variações do 

compartimento das células T CD4 CD161 anti-mielina podem ser usadas como preditores de 

exacerbação na EM. 

Abstract 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune demyelinating disease that leads to 

severe disability. Although its pathogenicity has not been clarified, previous studies, reveal an 

important role of anti-myelin Th17 CD4+ T cells in the mechanism of disease. Treatment for 

MS is available, but results vary and the lack of a reliable marker of disease activity forces 

patients to be continually exposed to toxic drugs whose side effects jeopardize adherence, 

medical costs and efficacy. Recent discoveries indicate that expression of CD161 reflects the 

commitment of  CD4 T cells towards a Th17 phenotype. Since this is the type of T cells 

suspected to be involved in the exacerbation of MS, it is reasonable to presume that variations 

on this compartment could precede and therefore, herald coming exacerbations of MS. Such 

information could be used to limit aggressive treatment to “at risk” periods, reducing side 

effects and costs, while maximizing adherence and treatment efficacy. Based on that, this work 

proposes to verify if variations of the anti-myelin CD4 CD161+ T cell compartment can be used 

as a predictor of exacerbation in MS. 

1. Introdução 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica, autoimune, que se caracteriza pelo 

aparecimento de focos de desmielinização de origem inflamatória no sistema nervoso central 

(SNC), produzindo disfunção neurológica cumulativa que comumente leva a incapacidade 

motora grave[1, 2].  É a mais comum das doenças desmielinizantes com taxa de prevalência de 

1,48 a 17 por 100000 habitantes na América Sul[3]. Epidemiologicamente, a EM acomete 

preferencialmente mulheres brancas entre 20 e 40 anos, em regiões mais distantes do Equador e 

apresenta um significativo impacto psicossocial[4]. Sua progressão é imprevisível, mas 
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frequentemente inexorável, sendo comum a incapacitação para atividades profissionais ou 

diárias[5-7].  

A recente introdução dos imunomoduladores na prática clínica melhorou a frequência e 

severidade dos surtos desmielinizantes[8], porém seus efeitos adversos que vão desde um estado 

gripal crônico ao aumento do número e/ou gravidade das infecções, comprometem a aderência e 

o sucesso do tratamento[2, 9]. 

Apesar da patogenia da EM não ser plenamente compreendida, estudos nos últimos 20 

anos identificaram o papel central dos linfócitos T CD4
+
 na orquestração de uma resposta imune 

combinada tipo Th1 e Th17 específica contra antígenos da bainha de mielina, cuja instalação 

correlaciona diretamente com a atividade desmielinizante da doença[10, 11].  

Em 2005, Frentsch e Chattopadhyay independentemente descreveram uma técnica 

baseada na expressão de CD154, um marcador secundário de ativação de CD4s, que é capaz de 

identificar e quantificar populações de CD4s ativadas por antígenos específicos[12]. Em 2008, 

Cosmi et al. demonstraram que a diferenciação de um CD4 ativado tipo Th0 para o tipo Th17 

passa por um aumento significativo da expressão do marcador CD161, o que permite identificar 

e quantificar precocemente CD4s comprometidos com esta via de diferenciação[13]. 

Sabendo que a mielina é um possível antígeno dominante na EM e que a resposta 

patogênica é uma resposta CD4 combinada tipo Th1 e Th17, podemos pressupor que 

exacerbações desta doença sejam precedidas por variações quantitativas do compartimento 

CD4+ CD161+ CD45R0+, algo que se tornou detectável pelos protocolos acima mencionados. 

Caso esta conexão se prove verdadeira, ela constituiria o primeiro marcador precoce confiável 

de atividade desmielinizante na EM. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

Propomos investigar o valor preditivo positivo das variações quantitativas do 

compartimento CD4+ CD161+ CD45R0 anti-mielina como marcador e preditor da exacerbação 

da EM. 

2.2 Objetivos específicos 

a) Estabelecer uma correlação entre a quantificação do compartimento CD4+ CD161+ 

CD45R0 anti-mielina e a incidência de exacerbações da EM. 

b) Utilizar este marcador para permitir a concentração do uso das terapias aprovadas 

em períodos nos quais o paciente demonstre risco de exacerbação da doença. 

c) Reduzir a morbidade e o custo do tratamento. 

d) Melhorar a aderência e novos meios de controle e acompanhamento. 

3. Materiais e métodos 

3.1 Seleção de pacientes 
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Os candidatos serão recrutados através de contatos com clínicas e neurologistas 

especializados nesta doença. Baseados na experiência destes contatos, um paciente apresenta em 

média, 0,75 novos surtos de exacerbação da EM por ano. Para analisar um total de 50 surtos de 

exacerbação, calculamos, portanto, ser necessário recrutar 35 pacientes com diagnóstico de EM 

confirmado pelos critérios de Mcdonald[14], e que estejam em remissão da doença no momento 

do recrutamento. Como controles, recrutaremos 10 pacientes saudáveis e 10 pacientes com 

acometimento neurológico não autoimune pareados em sexo e idade com os pacientes 

portadores de EM.  

Após leitura e assinatura do termo de consentimento livre e informado, todos os 

candidatos serão submetidos a exame clínico e neurológico sendo excluídos aqueles com sinais 

ou sintomas de outras comorbidades. Para certificar esta observação, incluir-se-ão nesta análise 

todos os exames rotineiramente coletados durante acompanhamento médico (Tab.1) 

Uma vez arrolado, o voluntário será acompanhado mensalmente para exame clínico e 

neurológico, aplicação da Escala Expandida do Estado de Incapacidade de Kurtzke (EDSS) e 

coleta de sangue heparinizado para quantificação do compartimento CD4+ CD161+ CD45R0+.  

3.2 Amostra 

 

            Serão coletados um mínimo de 20 e um máximo de 30 mL de sangue periférico 

heparinizado. Este será centrifugado em centrífuga refrigerada a 1000 rpm por 15 minutos para 

isolamento do creme leucocitário, que será transferido para novo tubo e submetido à hemólise 

com 5 volumes de buffer ACK. Os leucócitos obtidos serão colocados em cultura, após 3 

lavagens com meio RPMI sem soro, 2x10⁶ a 5x10
6
 leucócitos serão colocados em cultura com 

meio RPMI suplementado com 10% de soro AB humano. O plasma resultante da centrifugação 

será identificado e armazenado para estudos futuros. 

 

3.3 Cultura de células para quantificação de CD161+ por estímulo de mielina 

 

             As suspensões celulares serão colocadas em cRPMI [RPMI 1640 (Hyclone 

Laboratories, Logan, UT), suplementado com 10% FCS (Hyclone), 4 mM L-glutamina, 80 

U/mL penicilina e 80 ug/mL de estreptomicina (Hyclone), 1 mM de piruvato de sódio 

(Hyclone), 10 mM HEPES, 1x aminoácidos não-essenciais (Sigma, St. Louis, MO) e 6x10
-5

m β- 

ME]. Serão colocadas 2x10⁶ a 5x10⁶ células com a concentração de 5uM de mielina humana 

(sigma M0689) onde será analisada a expressão do CD161. 

3.4 Quantificação do compartimento CD4+ CD161+ CD45R0+ 

As células serão coletadas, lavadas com buffer FACS e marcadas em gelo por 30 

minutos com um coquetel contendo anticorpo anti-CD4 marcado com ficoeritrina (PE), 

anticorpo anti-CD161 marcado com fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC) e 

anticorpo anti-CD45R0 marcado com aloficocianina (APC). Após a marcação, as amostras 

serão novamente lavadas, resuspendidas em 500 l de buffer FACS e analisadas em citômetro 

de fluxo FacsCalibur de 4 cores (BD bioscience) para quantificação do compartimento CD4+ 

CD161+ CD45R0+ 
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3.5 Análise dos resultados 

Todos os voluntários serão individualmente acompanhados pelo período de 2 anos com 

liberdade total de tratamento. Ao final deste período, o estudo será encerrado e os dados 

analisados para estabelecimento de correlação entre a variação quantitativa percentual do 

compartimento CD4+ CD161+ CD45R0+, a frequência e cronologia dos surtos de 

desmielinização, o agravamento da incapacidade representada pelo valor da escala EDSS e o 

número de novas imagens de focos desmielinizantes contabilizados na RMN contrastada. 

Para estabelecimento de uma correlação entre as variações do compartimento CD4+ 

CD161+ CD45R0+ e a exacerbação da EM o valor percentual absoluto do primeiro será 

correlacionado aos valores da escala EDSS assumindo-se como positiva correlações cujo 

p<0,05. Posteriormente, o mesmo procedimento será realizado com ambas as variáveis acima e 

o número de novas lesões gadolínio positivas na RNM. 

Numa segunda abordagem, o valor absoluto do compartimento CD4+ CD161+ 

CD45R0+ será superposto cronologicamente às variações clínicas, laboratoriais e 

imaginológicas documentadas, para determinar se variações do primeiro precedem e anunciam 

exacerbação da EM.  

4. Resultados Antecipados 

Segundo nossa hipótese, antecipamos que surtos de exacerbação de EM serão 

precedidos por uma expansão significativa e detectável do compartimento CD4+ CD161+ 

CD45R0+. Eventualmente, a magnitude e velocidade desta expansão poderão informar sobre a 

intensidade da exacerbação permitindo um ajuste proporcional da agressividade da terapia.  

 

5. Conclusão  

Este estudo se propõe pela primeira vez, a correlacionar ex vivo variações de 

subpopulações de linfócitos T CD4 tipo Th17 com a atividade da EM e sua progressão. Se bem-

sucedido, ele poderá oferecer o primeiro marcador confiável de atividade da EM e permitirá que 

a terapia seja ajustada à atividade da doença, poupando o paciente da exposição contínua a 

drogas tóxicas e seus efeitos colaterais, com impacto positivo na aderência, custo e efetividade 

do tratamento.  

 

6. Cronograma 

Atividades 
Mês 2017/2018 

11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Projeto de Pesquisa   

Elaboração do Projeto X X  -   - -  -  -  -  -  -  -  -    - 

Pesquisa Bibliográfica X  X -     - -  -  -  -  -  -  -  -    - 
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Entrega do Projeto -  X -   - -  -   - -  -  -  -  -    -  

Observação   

Pré-teste  - -  X X  -  -  -  -  -  -  -  -   - 

Recrutamento de Pacientes  - -  X X X X X X X X X X   -  

Coleta de Dados -  -  X X X X X X X X X X   - 

Descrição   

Descrição das Análises  - -  -  X X X X X X X X X   - 

Interpretação   

Análises dos Resultados -  - -  -  -  -  -  -  -   - X X   - 

Conclusão   

Redação do artigo   - -  -   -   -   -   -  -  -  - -  X X 

 

 

7. Plano de orçamento 

Itens Produto Quantidade Preço  

1 CD4 PE Human 100 tests R$ 359,00 

2 CD3 APC Human 100 tests R$ 418,00 

3 CD161 FITC Human 100 tests R$ 1.344,00 

4 CD45RA PERCP 100 tests R$ 1.434,00 

5 CD45RO APC 100 tests R$ 806,00 

6 Tubo com fundo cônico (Falcon) -  15 mL 100 R$ 30,90 

7 Tubo para citometria  1000 R$ 214,00 

8 Microtubo (Eppendorf) - 2 mL 500 R$ 105,00 

9 Placa para cultura (48 poços) 100 R$ 656,00 

10 Ponteiras de 0,5 - 10 uL 1000 R$ 80,00 

11 Ponteiras de 1 - 200 uL 500 R$ 19,00 

12 Pipeta Pasteur descartável 500 R$ 28,18 

13 Seringa 20 mL  100 R$ 37,00 

14 Agulha para seringa 100 R$ 5,15 

15 Heparina sódica  1 R$ 11,79 

TOTAL  R$ 5.548,02 
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9.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Voluntário (a): ____________________________________________________ 

  

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo que visa ajudar os médicos a 

anteciparem surtos de piora da doença esclerose múltipla. Você está recebendo este convite 

porque sua história médica indica que você é portador desta doença ou porque, apresenta 

características adequadas para ser estudado como paciente saudável (controle). Este estudo está 

sendo financiado exclusivamente por fundos do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento 

vinculado a Universidade Anhembi Morumbi e SalomãoZoppi Diagnósticos, os pesquisadores 

responsáveis não têm interesse financeiro nos resultados. 

Sua participação é totalmente voluntária e não remunerada. Você tem o direito e é 

encorajado (a) a perguntar todas as suas dúvidas sobre quaisquer aspectos deste estudo que 

reflitam sua participação, até se sentir confiante para concluir de forma voluntária e esclarecida 

se deseja ou não tomar parte. Sua recusa em participar não afetará nenhum tratamento médico 

que você esteja realizando ou venha a realizar. 

Caso aceite participar, você pode questionar quaisquer aspectos de sua interação com a 

equipe a qualquer momento desta pesquisa e decidir encerrar sua participação pela razão que 

for, sem prejuízo para seu tratamento. Será fornecido atestado médico de presença para todos os 

comparecimentos referentes a procedimentos do estudo. 

Os benefícios gerais de sua participação serão ajudar médicos e cientistas do mundo 

todo a entender melhor como a esclerose múltipla se desenvolve e a partir disto, desenvolver 

estratégias mais seguras e eficazes para tratamento desta doença.  

Os benefícios para você são uma avaliação detalhada e moderna de sua saúde por um 

time de médicos pesquisadores especializados, e contato direto com uma equipe médica 

especializada durante toda a duração do estudo. Como benefício adicional, seu entrosamento 

com a equipe de pesquisadores poderá facilitar seu acesso a futuros estudos de novos 

tratamentos caso você esteja interessado (a). 

Após receber todas as explicações necessárias, se você concordar em dar seu 

consentimento para participar, a primeira coisa que acontecerá é a verificação de que você 

preenche todos os pré-requisitos para participação. Isto será feito através de uma entrevista onde 

o médico colherá detalhes específicos de sua história médica e solicitará exames de sangue (3 

tubos de sangue), urina (um frasco de urina). Os exames de sangue e urina servirão para avaliar 

sua saúde de forma geral e determinar detalhes do funcionamento do seu sistema imune 

relacionados à doença. 

Caso vosso teste de HIV/Hepatites resulte positivo, não será possível inclui-lo (a) neste 

estudo, mas você será informado (a) quanto ao significado deste resultado e encaminhado (a) 

para tratamento em serviço adequado da comunidade. Os resultados dos outros testes serão 

avaliados caso a caso e sempre que necessário, será providenciando atendimento adequado para 

quaisquer condições que venhamos a diagnostica utilizando os recursos disponíveis na 

comunidade. Sob nenhuma condição será negado tratamento adequado e imediato para qualquer 
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doença que venhamos a diagnosticar em qualquer fase deste estudo e também, o diagnóstico de 

uma doença neste período não obrigatoriamente significará sua exclusão.  

Sua privacidade está garantida pelas mesmas leis que regem a confidencialidade médica 

no Brasil. Não será fornecida qualquer informação sobre sua pessoa para ninguém que não 

pertença à equipe diretamente envolvida na pesquisa ou sem vossa expressa autorização por 

escrito, sendo você ou seu responsável legal os únicos que podem autorizar o acesso a seus 

dados. Também seguindo a legislação que normatiza a pesquisa com Seres Humanos, no 

momento da publicação deste estudo em revistas científicas especializadas, serão omitidos 

nomes e quaisquer outras informações que permitam identificar a identidade dos participantes. 

 Recebi todas as explicações que solicitei referentes à minha participação neste estudo e 

é, portanto, de forma voluntária e esclarecida que forneço meu consentimento para ser incluído 

(a) no mesmo. Entendo também que posso a qualquer momento solicitar novas informações ou 

retirar este consentimento sem que isto traga qualquer tipo de prejuízo ao meu acompanhamento 

médico.  

 

São Paulo, ______ de _____________ de _______  

 

 Voluntário: ____________________________________________________________ 

 

 Pesquisador: ___________________________________________________________ 

 

 Testemunha: ___________________________________________________________  

 

Pesquisador Responsável: 

Prof. Dr. Eduardo Finger  

Médico e pesquisador CRM 72161 

Co-orientadora do Projeto: Profa. Ma. Alessandra Finardi  

Acadêmica: Alessandra Tornay 

Rua Dr. Almeida Lima, 1134 

Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento - UAM/SZD 

São Paulo - SP / Tel. Fixo: (11) 2790-4554 

 

9.2 Tabela 1 

Tab.1 – Exames de rotina solicitados  

a) Sangue 
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- Fator anti-núcleo (FAN) 

- Hemograma 

- Velocidade de hemossedimentação 

- Eletroforese de proteínas 

- Creatinina 

- Complemento e frações (C3/C4) 

- Transaminase glutâmica oxalacética (TGO) 

- Transaminase glutâmica pirúvica (TGP) 

- Sorologia para HIV/Hepatite 

b) Urina: 

- Urina tipo I 

 


