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RESUMO 

 

Introdução: A fisiopatologia da arterite de Takayasu (AT) ainda é pouco 

conhecida. Apesar da inflamação granulomatosa rica em macrófagos ser a 

principal característica do infiltrado vascular da doença, nenhum estudo prévio 

avaliou o papel dos monócitos na patogênese da AT.  

Objetivos: Avaliar a distribuição das subpopulações de monócitos no sangue 

periférico e o perfil das quimiocinas séricas relacionadas à migração dos 

monócitos em pacientes com AT versus controles, comparando também 

pacientes com atividade e em remissão. Avaliar associações entre a 

distribuição das subpopulações de monócitos, as concentrações séricas das 

quimiocinas e as variáveis clínicas na AT. Analisar as correlações entre as 

concentrações séricas das quimiocinas e as subpopulações de monócitos no 

sangue periférico de pacientes com AT. 

Métodos: Foi realizado estudo transversal com grupo controle e os pacientes 

com AT foram avaliados quanto à atividade da doença e tratamento atual. Os 

monócitos no sangue periférico foram analisados por citometria de fluxo e, com 

base na expressão de CD14 e CD16, foram divididos em clássicos 

(CD14++CD16-), intermediários (CD14+CD16dim) e não clássicos 

(CD14dimCD16high). A dosagem das quimiocinas CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, 

CCL7, CXCL10 e CX3CL1 foi realizada pela técnica de multiplex. Um subgrupo 

de pacientes com doença ativa foi reavaliado de forma longitudinal, quanto à 

distribuição das subpopulações de monócitos, após a remissão de doença ter 

sido alcançada.  

Resultados: Trinta e dois pacientes e trinta controles, controlados para sexo e 

idade, foram incluídos no estudo. Os pacientes com AT apresentaram um 

maior número de monócitos intermediários quando comparados aos controles 

[25,0 células x 106/L (16,7-52,0) vs. 17,2 células x 106/L (9,2-25,3); p = 0,014]. 

Doença em atividade se associou à monocitose (p = 0,005) por aumento das 

subpopulações de clássicos (p = 0,005) e de intermediários (p = 0,001), na 

comparação com controles. O uso de prednisona reduziu a porcentagem de 

monócitos não-clássicos [3,7% (1,3-4,1) vs. 6,9% (3,9-8,5); p = 0,011]. 
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Pacientes com AT apresentaram concentrações mais baixas de CCL3 [6,2 

pg/mL (5,0-8,1) vs. 9,3 pg/mL (5,7-14,7); p = 0,009] e CCL4 [37,4 pg/mL (24,5-

47,9 vs. 45,4 pg/mL (37,8-63,7); p = 0,008] em comparação a controles, 

enquanto os valores de CCL22 foram mais altos em pacientes ativos quando 

comparados aos pacientes que estavam em remissão (1.865,5 ± 967,2 pg/mL 

vs. 1.229,3 ± 562,4 pg/mL; p = 0,033). A terapia com imunossupressores 

sintéticos ou biológicos não impactou nas concentrações das quimiocinas 

séricas, mas o uso de glicocorticoides se associou com valores mais baixos de 

CXCL10 (p = 0,012). Nos pacientes com AT, a concentração de CCL4 se 

correlacionou com o número de monócitos totais (Rho = 0,489; p = 0,005), de 

intermediários (Rho = 0,448; p = 0,010) e de clássicos (Rho = 0,412; p = 

0,019).  A presença de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, eventos isquêmicos 

prévios e o uso de estatinas não afetou a distribuição das subpopulações dos 

monócitos na AT. Longitudinalmente, há uma aparente redução das 

subpopulações de monócitos clássicos e intermediários, quando os pacientes 

em atividade de doença entram em remissão, mas esse resultado não 

alcançou significância estatística.  

Conclusões: A distribuição das subpopulações de monócitos está alterada no 

sangue periférico dos pacientes com AT e a quimiocina CCL22 foi a mais 

associada à atividade de doença.  

Descritores: arterite de Takayasu, monócitos, quimiocinas, vasculite sistêmica, 

biomarcadores. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The pathogenesis of Takayasu arteritis (TAK) is poorly 

understood. Although a macrophage-rich vessel wall granulomatous 

inflammation is a hallmark of TAK pathology, no previous studies have analyzed 

the monocytes’ role in the pathogenesis of the disease. 

Aims: To evaluate the distribution of monocytes subsets and the monocyte-

related chemokines´ profile in the peripheral blood of TAK patients and healthy 

controls (HC). In addition, associations between monocyte subsets and serum 

chemokines were analyzed regarding disease status, disease activity, and 

therapy. 

Methods: We performed a cross-sectional study with a control group to assess 

monocytes and relevant chemokines in TAK. Patients were evaluated for 

current disease activity and therapy. Monocyte subsets were identified by flow 

cytometry according to the surface expression of CD14 and CD16 as classical 

(CD14+CD16-), intermediate (CD14+CD16dim), and non-classical 

(CD14dimCD16high) subtypes in the peripheral blood. Multiplex was used to 

measure serum monocytes-related chemokines including CCL2, CCL3, CCL4, 

CCL5, CCL7, CXCL10 and CX3CL1. A subgroup of TAK patients with active 

disease was reassessed for monocyte subsets in the peripheral blood when 

achieving remission. 

Results: Thirty-two consecutive TAK patients and 30 HC were evaluated. TAK 

patients presented a higher number of circulating intermediate monocytes 

compared to HC [25.0 cells x 106/L (16.7-52.0) vs. 17.2 cells x 106/L (9.2-25.3); 

p = 0.014]. Active disease was associated with monocytosis (p = 0.005) along 

with the increase of the classical (p = 0.005) and intermediate (p = 0.001) 

subtypes compared to HC. Prednisone use reduced the percentage of non-

classical monocytes [3.7% (1.3-4.1) vs. 6.9% (3.9-8.5); p = 0.011]. TAK patients 

had lower CCL3 [6.2 pg/mL (5.0-8.1) vs. 9.3 pg/mL (5.7-14.7); p = 0.009] and 

CCL4 [37.4 pg/mL (24.5-47.9 vs. 45.4 pg/mL (37.8-63.7); p = 0.008] levels than 

HC, whereas CCL22 levels were higher in active TAK compared to the 
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remission state (1,865.5 ± 967.2 pg/mL vs. 1,229.3 ± 562.4 pg/mL; p = 0.033). 

Therapy with immunosuppressive agents or biologics did not impact serum 

chemokines, but glucocorticoids were associated with lower CXCL10 levels (p = 

0.012). In TAK patients, CCL4 concentration correlated with the number of total 

monocytes (Rho = 0.489; p = 0.005), intermediate (Rho = 0.448; p = 0.010) and 

classical monocytes (Rho = 0.412; p = 0.019) in the peripheral blood.  

Hypertension, type 2 diabetes, ischemic events, and the use of statins did not 

affect the numbers or the distribution of monocytes´ subpopulations in TAK. 

Despite the low number of patients assessed longitudinally, an apparent 

decrease in the median number of cells in the peripheral blood was observed 

between active disease and remission in TAK in paired analyses of total 

monocytes.  

Conclusions: TAK is associated with altered distribution of monocytes 

subtypes in the peripheral blood compared to HC and CCL22 is the chemokine 

with the strongest association with active disease in TAK. 

Keywords: Takayasu arteritis, monocytes, chemokines, systemic vasculitis, 

biomarkers. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 Epidemiologia, Clínica e Diagnóstico 
 

A arterite de Takayasu (AT) é uma vasculite granulomatosa crônica que 

acomete vasos de grande calibre, preferencialmente aorta e seus principais 

ramos. É mais frequente em mulheres jovens, com sintomas que se iniciam 

entre a 2ª e 3ª décadas de vida (1, 2). A AT é uma vasculite de manejo 

complexo, tanto pela dificuldade na realização precoce do diagnóstico quanto 

pela ausência de marcadores confiáveis que reflitam atividade de doença (3, 

4). 

Embora a AT seja mais frequente em algumas regiões geográficas, 

como o Extremo Oriente, Oriente Médio, Índia e América do Sul, ela é 

considerada uma vasculite sistêmica rara, com características demográficas 

diferentes em cada país (5, 6). No Brasil, um estudo realizado com 73 

pacientes, observou predomínio da AT no gênero feminino (5 vezes superior ao 

masculino) e média de idade ao diagnóstico de 27 anos (7). Outro estudo 

recente, realizado em centros de referência no tratamento de vasculites na 

região Sudeste do Brasil, demonstrou que a AT é o segundo diagnóstico mais 

prevalente, contribuindo com 26,4% de todos os casos de vasculite em 

acompanhamento (8). A AT está associada à importante morbidade (9, 10), 

especialmente na presença de complicações como insuficiência cardíaca e 

retinopatia hipertensiva. As taxas de mortalidade na doença variam entre 3 e 

15% (11), com sobrevida de aproximadamente 86% em 15 anos (12). 

A AT possui um espectro heterogêneo de manifestações clínicas e 

evolui com períodos de exacerbação e remissão. Classicamente, a doença se 

divide em duas fases clínicas: inflamatória e oclusiva. Contudo, até 20% dos 

pacientes com AT podem ser assintomáticos ao diagnóstico e a fase 

inflamatória pode estar ausente em 60-80% dos casos (1, 13). 

As manifestações da fase inflamatória da AT incluem febre, sudorese 

noturna, adinamia, perda de peso, artralgias e mialgias, além de dor nos 

trajetos vasculares. Os sintomas da fase oclusiva costumam acontecer mais 

tardiamente e variam de acordo com a topografia do vaso acometido: 
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diminuição ou ausência de pulsos arteriais periféricos, claudicação de 

membros, sopros arteriais, diferença de pressão arterial entre os membros, 

além de manifestações isquêmicas abdominais, cardíacas e neurológicas (2). 

Os achados laboratoriais da doença refletem, de forma inespecífica, a 

presença do processo inflamatório subjacente. Além do aumento da velocidade 

de hemossedimentação (VHS) e da proteína C reativa (PCR), podem estar 

presentes anemia normocítica-normocrômica, trombocitose e leucocitose (3). 

Os primeiros critérios de diagnóstico da AT foram desenvolvidos por 

Ishikawa em 1988 (14) e modificados posteriormente por Sharma (15). O 

Consenso da Conferência de Chapel Hill de 1994, revisado em 2012, incluiu a 

AT na categoria de vasculite de grandes vasos (16). Atualmente, os critérios de 

classificação do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) (13) são os mais 

utilizados para a inclusão de pacientes com AT em estudos científicos (Quadro 

1). 

 

Quadro 1. Critérios de classificação do ACR para arterite de Takayasu (1990) 

Idade de início da doença ≤ 40 anos 

Claudicação de extremidades 

Diminuição do pulso da artéria braquial 

Diferença de pressão arterial > 10mmHg nos membros superiores 

Sopro nas artérias subclávias ou na aorta  

Alterações arteriográficas típicas 

A presença de 3 ou mais dos 6 critérios permite classificar o paciente com arterite de Takayasu. 

 

Devido à baixa especificidade dos exames laboratoriais e à dificuldade 

na realização de biópsia arterial, o diagnóstico de AT é feito com base na 

presença de manifestações clínicas sugestivas e exames de imagem 

evidenciando espessamento arterial concêntrico, estenoses, oclusões ou 

aneurismas envolvendo a aorta e seus principais ramos, além das artérias 

pulmonares. 

Do ponto de vista de distribuição das lesões arteriais, a classificação 

proposta na Conferência Internacional sobre arterite de Takayasu, em 1994, 

baseada em achados arteriográficos, é a mais utilizada na prática clínica e em 

estudos (Figura 1)  (17).  
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1.2 Definição de atividade de doença 
 

A definição de remissão e de atividade na AT é um grande desafio, pois 

alguns pacientes podem apresentar novos acometimentos arteriais, mesmo 

quando não há sinais de inflamação sistêmica ou aumento de provas 

inflamatórias.  

Em estudo que avaliou 34 pacientes com AT, mais de 61% dos casos 

considerados em remissão desenvolveram novas lesões arteriais, em territórios 

previamente normais. Além disso, dos nove pacientes que foram submetidos a 

procedimento de revascularização, com doença aparentemente quiescente, 

44% apresentaram evidência de inflamação vascular ao exame 

anatomopatológico (1). Em outro estudo longitudinal, com 75 pacientes com 

AT, não houve aumento de provas inflamatórias em 19% das recidivas (18). 

Mais recentemente, um estudo de coorte retrospectivo que utilizou PET-TC 

18F-FDG (fluordeoxiglicose) para seguimento dos pacientes ao longo de 83,5 

meses evidenciou novas lesões arteriais em 43,5% dos casos. Esses pacientes 

recebiam terapia imunossupressora otimizada, não apenas pelo uso de 

glicocorticoides, mas também, agentes anti-TNFα e tocilizumabe (19). 

 

Figura 1. Classificação arteriográfica da arterite de Takayasu 
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Na prática clínica, os critérios para avaliação de atividade mais usados 

são os do National Institute of Health (NIH) de 1994, modificados em 2004 (20) 

(Quadro 2).  

 

Quadro 2. Critérios para avaliação de atividade na arterite de Takayasu (2004) 

1. Nova lesão arterial em território vascular previamente livre de lesões   

OU dois critérios dos seguintes: 

2. Nova carotidínea ou dor em trajeto vascular 

3. Episódios isquêmicos transitórios não atribuídos a outras causas 

4. Novo sopro ou nova assimetria de pulso ou de pressão arterial 

5. Febre na ausência de infecção 

6. Elevação da velocidade de hemossedimentação (> 40 mm/1ª hora) ou da 

proteína C reativa (> 10 mg/ dL) 

Doença em atividade: a presença isolada do critério 1 já define atividade ou a presença de dois dos critérios 2 a 6.  

 

Existem outros instrumentos que podem ser utilizados para avaliar 

atividade de doença: o Disease Extent Index para AT (DEI.Tak) (21), que foi 

desenvolvido a partir do Birmingham Vasculitis Activity Score (BVAS) (22), e o 

Indian Takayasu’s Arteritis Score (ITAS2010) (23). O ITAS2010 é um método 

de avaliação de atividade de doença validado, que inclui 44 itens em seis 

órgãos/sistemas e fornece uma pontuação numérica, que quando maior ou 

igual a dois é sugestiva de atividade. O ITAS.A incorpora os valores de VHS e 

PCR ao ITAS2010, somando 1 a 3 pontos extras ao escore final (ponto de 

corte para atividade ≥ 5 pontos). Na validação do ITAS2010, o Physician’s 

Global Assessment (PGA) foi usado como padrão-ouro na definição de 

atividade e ele representa a opinião do médico ao considerar os achados 

clínicos, laboratoriais e de imagem, bem como a necessidade de mudança 

recente na terapia. O PGA diferencia três categorias: doença francamente 

ativa, doença ativa em baixo grau e doença inativa (24).   

O motivo das medidas de inflamação sistêmica na AT nem sempre 

refletirem a inflamação do vaso ainda não é conhecido (25). Nos últimos anos, 

estudos vêm focando na busca por biomarcadores de diagnóstico e de 

atividade da doença (26). Alguns estudos associaram maiores concentrações 

de HLA-E (Human Leukocyte Antigen-E) solúvel, substância sérica amiloide A, 

interleucina (IL)-6 e receptor solúvel de IL-6 à atividade da doença (27-29). 
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Concentrações séricas de pentraxina-3 (PTX3) distinguiram doença ativa de 

inativa melhor do que a elevação de PCR e da VHS (30-32). Apesar desses 

pequenos avanços, até o momento, não existem biomarcadores que avaliem 

com acurácia a presença de atividade de doença ou que possam predizer 

resposta terapêutica ou risco de recidiva na AT (26).  

Os critérios de Kerr et al, amplamente utilizados em estudos para avaliar 

atividade de doença, se mostraram pouco sensíveis para predizer progressão 

de doença, enquanto o ITAS2010 foca apenas em manifestações clínicas e 

alterações evolutivas do exame clínico, sem levar em conta alterações de 

exames de imagem vascular não invasivos (1, 23). Dessa forma, muitos 

trabalhos usam definições de atividade de doença que contemplam de forma 

global e simultânea a presença de sintomas sistêmicos, aumento de provas 

inflamatórias, alterações angiográficas novas, além de sinais/ sintomas 

vasculares e isquêmicos. Em contrapartida, a remissão é considerada em 

pacientes que não apresentam queixas sistêmicas ou novas manifestações 

vasculares, apresentam VHS e PCR normais e não evoluem com novas lesões 

angiográficas nos exames de imagem realizados em até 3 meses da avaliação 

(33, 34) (Anexo 1).  

 

1.3 Fisiopatologia 
 

A imunopatogênese da AT ainda é pouco conhecida e a dificuldade para 

obtenção de material da parede arterial, para avaliação histopatológica, impede 

uma elucidação mais ampla dos mecanismos patogênicos da doença (35).  

Em relação aos genes do HLA, variantes alélicas parecem ser fatores de 

risco para AT, especialmente no lócus B. O principal alelo de susceptibilidade 

para AT é HLA-B*52:01 e essa associação se manteve significante em estudos 

de GWAS (Genome Wide Asssociation Studies) em diferentes países e etnias. 

Ainda no HLA, outros alelos do lócus B, como o HLA-B*67:01 e HLA-B*13:02, 

no lócus C (por exemplo HLA-Cw12:02) e o HLA-DRB1*07 são relatados como 

de susceptibilidade para AT (36). Em outro recente estudo de GWAS, foram 

detectados quatro loci não-HLA que conferem susceptibilidade genética à AT: 

SVEP1, CFL2, VPS8 e chr13q21. Desses, o que apresentou associação mais 

forte foi o SVEP1, que codifica uma molécula de adesão celular. O 
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silenciamento do SVEP1 em linhagens de células endoteliais aumentou a 

expressão de IL-8, CCL2 e CCL7. Além disso, padrões epigenéticos dentro dos 

loci de risco sugerem um papel dos monócitos e células B na AT (37). 

Sabe-se que a imunidade celular está implicada diretamente na 

patogênese da AT, especialmente pela presença de macrófagos, linfócitos T 

CD4+ e CD8+, células natural killers (NK) e linfócitos Tγδ no infiltrado vascular 

(38, 39). Cada artéria expressa um padrão específico de receptores Toll-like 

(TLR) e essa assinatura pode ser determinante no padrão de envolvimento 

vascular na AT (40). Os TLR reconhecem padrões moleculares compartilhados 

por vários patógenos e promovem, assim, ativação das células dendríticas 

(CD). A reação imune contra um antígeno ainda desconhecido parece ser o 

evento inicial na cascata inflamatória da doença (41). A inflamação da AT se 

inicia na vasa vasorum e na junção média-adventícia dos grandes vasos e, 

posteriormente, evolui para uma pan-arterite (42). O processo inflamatório 

granulomatoso se distribui na forma de lesões focais ou “skip lesions”(43).  

Quando as células mononucleares dos pacientes com AT são 

estimuladas, há predomínio das respostas Th1 e Th17 in vitro (44). Células T 

ativadas liberam fator de necrose tumoral alfa (TNFα) e interferon gama (IFNγ), 

que promovem ativação persistente dos monócitos/ macrófagos e a formação 

do granuloma. O aumento da expressão das moléculas de adesão e do 

Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) promove intenso recrutamento de 

células inflamatórias e neovascularização da camada média (45). Pacientes 

com AT apresentam concentrações séricas aumentadas de IL-6, IL-8, IL-9, IL-

17, IL-18, além de aumento na expressão gênica do RNAm de IL-2, IL-3, IL-4 

(46-50). As duas primeiras citocinas aumentam a produção de 

metaloproteinases (MMP), especialmente MMP-2, MMP-3 e MMP-9, que levam 

à destruição das fibras elásticas da parede do vaso (51).  

Quanto à participação da imunidade humoral, a produção de alguns 

autoanticorpos como anticélulas endoteliais, antiferritina, antiaorta e 

antifosfolípides já foi descrita na doença (52-56). Recentemente, um estudo 

descreveu a presença de dois autoantígenos nas células endoteliais de 

pacientes com AT: o receptor da proteína C endotelial (EPCR) e o receptor 

scavenger classe B tipo 1 (SR-BI) (57). Pacientes em atividade apresentam um 

aumento no número de plasmablastos secretores recém-formados no sangue 
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periférico. Esses achados, associados à boa resposta clínica ao tratamento 

com o anticorpo monoclonal anti-CD20 (rituximabe) observada em alguns 

pacientes com doença refratária, indicam que as células B também podem ter 

um papel na patogênese da doença (35, 58).  

 

1.4 Subpopulações de monócitos no sangue periférico 
 

Os monócitos são leucócitos derivados da medula óssea, que circulam 

no sangue periférico e funcionam como uma ponte entre a imunidade inata e a 

adaptativa, pois conseguem se diferenciar em macrófagos e células dendríticas 

nos tecidos (59). São células heterogêneas e com múltiplas funções, 

exercendo papel tanto na homeostasia e reparo tecidual, quanto na 

patogênese de infecções e de doenças inflamatórias crônicas (60-62).  

Em humanos, os avanços no emprego da citometria de fluxo permitiram 

a identificação de três diferentes subtipos de monócitos, com base na 

expressão de marcadores de superfície celular: o correceptor para 

lipopolissacarídeo bacteriano (CD14) e o receptor Fcᵧ-III de baixa afinidade 

(CD16) (63). De acordo com essa metodologia, as subpopulações de 

monócitos e os percentuais encontrados em indivíduos saudáveis estão 

descritos no Quadro 3 (60, 63-66).  

 

Quadro 3. Subpopulações de monócitos no sangue periférico e proporções encontradas 

em indivíduos saudáveis 

Subpopulações de 

monócitos 
Fenótipos % 

Clássicos CD14+CD16- 80-95 

Intermediários CD14+CD16dim 2-11 

Não clássicos CD14dimCD16high 2-8 

 

               A identificação de monócitos circulantes pela técnica de citometria de 

fluxo, além da detecção de CD14 e CD16, requer a exclusão de células que 

expressam a molécula de superfície CD66b, presentes em células 

polimorfonucleares que podem apresentar tamanho semelhante ao dos 

monócitos, especialmente os neutrófilos de baixa densidade (63).   
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              As subpopulações de monócitos no sangue periférico apresentam 

diferentes funções. Os monócitos clássicos têm grande capacidade de 

fagocitose, facilidade de migração transendotelial pela expressão aumentada 

de receptores de quimiocinas, produzem espécies reativas de oxigênio e atuam 

como sentinelas da reposta imune inata principalmente contra antígenos 

bacterianos. Monócitos intermediários são o único subtipo que expressa CCR5 

(CC-receptor chemokine tipo 5), estando relacionados à apresentação de 

antígenos, secreção de citocinas e regulação de apoptose. Monócitos não 

clássicos estão envolvidos na fagocitose mediada por complemento-Fcγ, sendo 

importantes na resposta antiviral, adesão e patrulhamento da parede do vaso 

(60, 61). Os monócitos CD16+ são células mais maduras que os monócitos 

clássicos e seu número aumenta com a idade. Também se caracterizam pela 

expressão do complexo de histocompatibilidade maior (MHC) classe II e maior 

produção de TNFα (64, 67).  

             Durante os processos infecciosos e inflamatórios, há alteração na 

proporção das subpopulações dos monócitos no sangue periférico (68). Nas 

reações inflamatórias agudas, acredita-se que há um recrutamento inicial de 

monócitos clássicos (68), importantes na fagocitose, na produção de moléculas 

pró-inflamatórias e que podem ser convertidos em células dendríticas (69). 

Monócitos intermediários participariam da apresentação de antígenos e 

secretam as maiores concentrações de TNFα, IL-1β, IL-6 e CCL3 (CC-

chemokine ligand tipo 3) (67, 69, 70). Os monócitos não clássicos, que também 

têm potencial de apresentação de antígenos, atuam predominantemente nos 

mecanismos de reparo tecidual (68). Na infecção crônica por Mycobacterium 

tuberculosis, há uma expansão de células CD16 + no sangue periférico, que 

também já foi descrita em outras doenças infecciosas (62, 71, 72).  

               Cada subpopulação de monócitos também parece ter um padrão 

específico de deslocamento no sangue periférico, sendo que os monócitos 

clássicos aderem preferencialmente ao endotélio macrovascular, enquanto as 

células CD16+ estão mais próximas ao endotélio da microvasculatura. Os 

monócitos clássicos e os não clássicos são capazes de “rastejar” por longas 

distâncias, enquanto os monócitos intermediários estão mais aderidos ao 

endotélio (73).  
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1.4.1 Monócitos e doenças crônicas 
 

Os monócitos têm papel central na patogênese da doença 

aterosclerótica, contribuindo para inflamação vascular e participando desde a 

formação da placa até sua ruptura (74, 75). Entretanto, estudos que 

investigaram a relação entre as subpopulações de monócitos e a ocorrência de 

eventos cardiovasculares ou aterosclerose encontraram resultados 

contrastantes, apesar da correlação positiva entre monocitose e eventos 

cardiovasculares já ter sido relatada (76). Um estudo longitudinal evidenciou 

uma associação positiva entre percentagem e frequência de monócitos 

clássicos no sangue periférico e eventos cardiovasculares (77), enquanto outro 

estudo tipo coorte, realizado na mesma época, observou que o aumento dos 

monócitos intermediários era preditor independente de risco de pior desfecho 

clínico em pacientes submetidos à cinecoronariografia eletiva (78). Outros 

estudos mostram que os monócitos CD16+ estão relacionados à vulnerabilidade 

de placas ateroscleróticas e progressão da doença arterial coronariana (79-81). 

Nos pacientes com doença renal crônica não-dialítica, maior número de 

monócitos intermediários no sangue periférico também foi preditor de desfecho 

cardiovascular desfavorável (78, 82).  

São escassos os estudos que avaliam a distribuição de subpopulações 

de monócitos no sangue periférico de pacientes diabéticos. No diabetes 

mellitus (DM) tipo 1, um estudo demonstrou aumento na contagem absoluta de 

monócitos, com redução no número de células CD16+ naqueles que 

desenvolveram complicações da doença (83). Outro estudo, que incluiu apenas 

pacientes pré-diabéticos, não observou diferença na distribuição das 

subpopulações de monócitos, quando comparados a pacientes com índice 

glicêmico normal (84).   

 

1.4.2 Monócitos e doenças reumatológicas 
 

A expansão de monócitos CD16+ já foi demonstrada na artrite 

reumatoide (AR) (85, 86) e a subpopulação de monócitos intermediários 

desempenha um papel central na inflamação da sinóvia (85). Em pacientes não 
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respondedores ao metotrexato, o aumento das contagens de monócitos totais 

foi preditora de resposta clínica ao uso de agentes anti-TNFα (87).  

No lúpus eritematoso sistêmico (LES), a investigação sobre monócitos 

no sangue periférico apresenta resultados conflitantes (88). Um grupo 

encontrou aumento no número absoluto de monócitos intermediários no 

sangue periférico de pacientes que apresentam atividade de doença, com 

redução subsequente desse número após início da corticoterapia (89). Todavia, 

outro estudo evidenciou redução no número absoluto de monócitos nos 

pacientes com LES comparados a indivíduos do grupo controle, sem diferença 

na distribuição das subpopulações e sem modificações desse padrão na 

doença em atividade (90).  

Em pacientes recém-diagnosticados com polimialgia reumática e arterite 

de células gigantes (ACG), foi descrita uma redução no número de monócitos 

não clássicos no sangue periférico, com o achado concomitante de aumento de 

macrófagos com esse fenótipo na biópsia de artéria temporal (91). Este mesmo 

grupo avaliou as contagens de monócitos CD16+ ao diagnóstico de polimialgia 

reumática e concluiu que pacientes com valores reduzidos dessa subpopulação 

têm seis vezes mais chance de recidivarem ao longo do seguimento (92).  

Nas vasculites associadas aos anticorpos anticitoplasma de neutrófilos 

(ANCA) (VAA), a subpopulação de monócitos intermediários está aumentada 

em pacientes quando comparados aos controles e tanto mieloperoxidase 

quanto proteinase-3 foram preferencialmente expressas por essas células (93). 

Na AT não existem estudos, até o momento, que tenham avaliado a 

distribuição das subpopulações de monócitos no sangue periférico dos 

pacientes.  

 

1.4.3 Monócitos e quimiocinas 
 

O sistema de quimiocinas é o principal regulador do tráfego de 

leucócitos durante a reposta imune e inflamatória (94). As quimiocinas são 

nomeadas de acordo com a sua estrutura química, sendo subdivididas em 

quatro famílias: CC, C, CXC e CX3C (95). 

O recrutamento de monócitos do sangue periférico para áreas de 

inflamação é um fenômeno complexo, orquestrado por quimiocinas. Após 
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deixarem a medula óssea, os monócitos clássicos expressam principalmente o 

CC-receptor chemokine tipo 2 (CCR2), enquanto os monócitos intermediários e 

os não-clássicos expressam o CX3C-receptor chemokine tipo 1 (CX3CR1) (96).   

A quimiocina CC-chemokine ligand tipo 2 (CCL2) é o ligante mais 

potente e seletivo do CCR2, que também pode se ligar a CCL7, CCL8, CCL12 

e CCL13 (97). Monócitos CD16- e macrófagos são as principais fontes de 

CCL2. Além dos monócitos clássicos, o CCR2 está presente nas células NK e 

células T e, em condições inflamatórias, esse receptor de quimiocinas pode ser 

expresso por outros tipos celulares (94). A produção de CCL7 pode ser 

induzida por infecções, principalmente as bacterianas, e também contribui na 

migração de monócitos do tipo clássico (98, 99).  

A maturação do monócito humano em macrófago é acompanhada pela 

perda na expressão de CCR2 e um aumento na expressão de CCR1 e CCR5 

(100). Esses dois receptores podem se ligar a outras quimiocinas CC, como a 

CCL3, CCL4 e a CCL5 (96, 101). Essas quimiocinas também estão 

relacionadas ao tráfego e recrutamento de monócitos aos tecidos inflamados e 

estudos prévios evidenciaram participação dessas quimiocinas na patogênese 

da aterosclerose, esclerose múltipla e AR (101).   

O receptor CX3CR1 é um marcador bem estabelecido dos monócitos 

CD16+ e desempenha um papel importante na promoção da adesão mediada 

por integrina, permitindo a função de patrulhamento exercida principalmente 

pelos monócitos não clássicos (102). A CX3C-ligand do tipo 1 (CX3CL1), 

também conhecida como fractalquina, é expressa pelo endotélio de vários 

tecidos em condições de homeostase. Além de recrutar monócitos em estágios 

muito precoces de infecção bacteriana, o bloqueio dessa quimiocina, num 

estudo experimental, foi capaz de interromper a migração dos monócitos 

CD16+, sem nenhum impacto na mobilidade de monócitos clássicos (73).  

O Quadro 4 descreve de forma simplificada as principais quimiocinas 

relacionadas à migração dos monócitos, seus receptores preferenciais e a 

expressão desses receptores em cada subpopulação monocitária (103, 104).  
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Quadro 4. Expressão dos receptores de quimiocinas nas diferentes subpopulações de 

monócitos 

Quimiocinas Receptores Clássicos Intermediários Não clássicos 

CX3CL1 CX3CR1 +/- ++ +++ 

CCL2 CCR2 +++ +/- - 

CCL7 CCR2 +++ +/- - 

CCL3 CCR1 +++ + +/- 

CCL4 CCR5 ++ +++ +/- 

CCL5 CCR5 ++ +++ +/- 

CCL22 CCR4 + +++ - 

CXCL10 CXCR3 + ++ ++ 

 

Nos pacientes com AR, foram descritas altas concentrações de CCL2 no 

líquido sinovial (LS) e o bloqueio isolado do eixo CCR2/CCL2 já foi avaliado em 

estudo randomizado, mas com resultados frustrantes (105).  

Pacientes com LES apresentam concentrações séricas mais elevadas 

de CX3CL1 quando comparados a controles saudáveis, e há associação entre 

essa quimiocina e o desenvolvimento de manifestações renais (106) e 

neuropsiquiátricas (107). A CX3CL1 também participa da patogênese da 

síndrome de Sjögren (108)  e da esclerose sistêmica (109).  

Em relação ao envolvimento da fractalquina nas vasculites sistêmicas, 

um estudo realizado em pacientes com poliangiíte microscópica revelou 

maiores concentrações séricas dessa quimiocina quando comparados a 

controles saudáveis e a pacientes com vasculites de grandes vasos (110).  

Na artéria temporal de indivíduos com ACG, há uma forte expressão de 

CX3CL1, bem como do seu receptor CX3CR1, o que corrobora com a hipótese 

de que haja uma migração de monócitos CD16+ para o tecido inflamado 

através desse eixo (91). 

O Quadro 5 descreve resumidamente os estudos que abordaram a 

participação das quimiocinas na AT. 
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Quadro 5. Quimiocinas relacionadas à migração de monócitos na arterite de Takayasu 

AT – Arterite de Takayasu; ref – Referências.  

Quimiocinas Efeitos AT vs. controles 
Atividade vs. 

remissão 
Ref 

CCL2 

Recrutamento de 

monócitos CD16- da 

medula 

Aumentada em 

pacientes com AT 

Aumentada na 

atividade de 

doença 

(44, 49, 

111, 112) 

CCL3 

Recrutamento de 

monócitos CD14+ para os 

tecidos inflamados 

Aumentada em 

pacientes com AT 

Sem 

diferenças 

entre os 

grupos 

(44, 112) 

CCL4 

Induz a produção de 

espécies reativas de 

oxigênio e promove a 

adesão dos monócitos às 

células endoteliais 

Aumentada em 

pacientes com AT 

Aumentada na 

atividade de 

doença 

(44) 

CCL5 

Adesão dos monócitos e 

linfócitos às células 

endoteliais da parede 

vascular inflamada 

Aumentada em 

pacientes com AT 

Aumentada na 

atividade de 

doença 

(47, 113) 

CCL22 

Produzida por 

macrófagos M2, estimula 

resposta Th2 

Aumentada em 

pacientes com AT 

Sem estudos 

prévios 

(113) 

CCL7 

Pode ser induzida por 

infecções, principalmente 

as bacterianas, e 

contribui na migração dos 

monócitos CD16- 

 

Sem diferença 

entre os grupos 

 

Sem estudos 

prévios 

(113) 

CX3CL1 

Recrutamento dos 

monócitos CD16+ para os 

tecidos inflamados 

Sem diferença 

entre os grupos 

Sem estudos 

prévios 

(113) 

CXCL10 

Atrai monócitos, células T 

e células NK para os 

tecidos inflamados. 

Também estimula a 

produção de citocinas por 

monócitos CD16+ 

Aumentada em 

pacientes com AT 

em um estudo 

Aumentada na 

atividade de 

doença em um 

estudo, mas 

sem 

diferenças nos 

outros 

(44, 112, 

114) 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Até o momento, não há estudos que tenham avaliado os monócitos e 

suas subpopulações no sangue periférico de pacientes com AT. Todavia, 

considerando que os monócitos são precursores dos macrófagos, células 

frequentes no infiltrado inflamatório da parede de artérias acometidas na AT, 

acredita-se que esse grupo celular tenha participação fundamental na 

fisiopatologia da doença. A migração das subpopulações de monócitos da 

medula óssea para o sangue periférico e do sangue periférico para o tecido 

inflamado é orquestrada por quimiocinas. Dessa forma, hipotetiza-se que na AT 

exista uma alteração qualitativa e quantitativa dos monócitos em sangue 

periférico e que essa alteração tenha relação com atividade da doença. 

Portanto, o estudo dessas células e da sua dinâmica de migração tecidual 

através de quimiocinas, além de colaborar na construção do conhecimento 

sobre a fisiopatologia da doença, pode trazer à tona novos marcadores de 

atividade/remissão e novos alvos terapêuticos na AT. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo primário 
 

• Avaliar a distribuição das subpopulações de monócitos no sangue 

periférico em pacientes com AT e comparar a controles saudáveis. 

 

2.2 Objetivos secundários 
 

• Avaliar a distribuição das subpopulações de monócitos no sangue 

periférico entre pacientes com AT em atividade de doença e em 

remissão.  

• Avaliar associações entre a distribuição das subpopulações de 

monócitos no sangue periférico e variáveis clínicas e terapia na AT. 

• Avaliar as concentrações séricas de quimiocinas relacionadas à 

quimiotaxia de monócitos em pacientes com AT e comparar a controles 

saudáveis. 

• Avaliar as concentrações séricas de quimiocinas relacionadas à 

quimiotaxia de monócitos entre os pacientes com AT em atividade e em 

remissão.  

• Avaliar associações entre concentrações séricas de quimiocinas 

relacionadas à quimiotaxia de monócitos e variáveis clínicas e terapia na 

AT.  

• Analisar correlações entre as concentrações séricas das quimiocinas e 

as subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com 

AT. 

• Reavaliar a distribuição das subpopulações de monócitos no sangue 

periférico nos pacientes com AT em atividade após alcançarem a 

remissão.  
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3. PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 
 

O estudo tem desenho transversal com grupo controle e incluiu trinta e 

dois pacientes com AT acompanhados no Ambulatório de Vasculites da 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (Unifesp-

EPM), que foram selecionados segundo os critérios de inclusão e exclusão 

descritos abaixo. A inclusão dos pacientes foi realizada entre fevereiro/2018 e 

agosto/2019. 

Um subgrupo de pacientes com AT com doença ativa foi reavaliado de 

forma longitudinal, após a remissão de doença ter sido obtida com mudança na 

terapia imunossupressora e aumento na dose de glicocorticoides. A segunda 

avaliação foi realizada com intervalo mínimo de 6 meses da primeira, no 

paciente já assintomático e com doses de prednisona ≤ 10 mg/dia.  

 

Critérios de inclusão: 

• Preencher os critérios de classificação de 1990 para AT do Colégio 

Americano de Reumatologia (ACR) (Quadro 1)(13); 

• Idade ≥ 18 anos; 

• Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 

1). 

 

Critérios de exclusão: 

• Doença renal crônica terminal (clearance de creatinina < 15 mL/min/ 

1,73 m2)  

• Transplante de órgãos; 

• Síndrome coronariana aguda há < 6 meses; 

• DM tipo 1; 

• Presença de outras doenças granulomatosas ou reumáticas autoimunes; 

• Neoplasia não-cutânea atual ou há < 5 anos;  

• Gestação; 

• Obesidade (IMC > 30 kg/m2);  
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• Infecção aguda ou crônica. 

 

No grupo controle, foram incluídos indivíduos com idade ≥ 18 anos e que 

assinaram o TCLE. Esse grupo foi constituído por trinta indivíduos com idade e 

sexo semelhantes aos pacientes com AT. Foram recrutados funcionários e 

alunos de pós-graduação do hospital universitário para o grupo controle, que foi 

submetido aos mesmos critérios de exclusão aplicados ao grupo de pacientes. 

A presença de hipertensão arterial sistêmica (HAS), DM tipo 2 e/ou tabagismo 

foi aceita em ambos os grupos. Pacientes com AT incluídos no estudo têm sua 

indicação, por conduta da equipe, quando níveis séricos de LDL-c ultrapassam 

100mg/dL associado ao não à redução do HDL-c (<40mg/dL). 

Todos os participantes do estudo assinaram o TCLE no momento da 

inclusão do estudo. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Unifesp-EPM (Projeto nr. 0787/2016 e CAAE: 

56926416.9.0000.5505). 

 

3.2  Cálculo do tamanho da amostra 
 

A base para o cálculo do tamanho da amostra foi a diferença entre as 

médias do número de monócitos clássicos no sangue periférico de pacientes 

com arterite de células gigantes e controles (400 ± 300 célulasx106/L) (91). 

Visando um poder de 80% e com uma estimativa de erro tipo I em 0,05, eram 

necessários pelo menos 24 indivíduos em cada grupo. 

 

3.3  Avaliação dos pacientes 
 

Todos os pacientes com AT incluídos no estudo foram submetidos à 

avaliação clínica para determinar atividade da doença, extensão do 

acometimento arterial e terapia atual (Anexo 3). A avaliação de atividade de 

doença foi baseada na anamnese, exame físico, reagentes de fase aguda e 

exame de imagem vascular, sendo realizada por reumatologista experiente no 

seguimento de pacientes com AT (MFA). Atividade de doença foi definida a 

partir da presença de alteração nova ou em piora, ao longo dos últimos 3 

meses, em dois dos cinco domínios detalhados no Anexo 1. O valor de 
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referência de normalidade para PCR ultrassensível foi < 1,0 mg/L e para VHS < 

30 mm/h.  

A extensão da doença foi avaliada pela classificação angiográfica de 

Hata et al (17), através de angiotomografia e/ ou angiorresonância magnética 

de aorta e seus ramos e de USG Doppler de vasos cervicais, realizados até 3 

meses antes da coleta. Os eventos isquêmicos considerados foram: acidente 

vascular cerebral isquêmico (AVCi), ataque isquêmico transitório, angina do 

peito, infarto agudo do miocárdio e angina mesentérica, de acordo com critérios 

estabelecidos na literatura (115-119). Foram levantados todos os eventos 

isquêmicos arteriais que aconteceram ao diagnóstico e durante o seguimento 

da doença. Não foi feita distinção entre eventos secundários à AT propriamente 

dita ou à aterosclerose/ trombose, devido à dificuldade em se caracterizar a 

etiologia desses fenômenos.  

A avaliação do ITAS2010 também foi feita no momento da inclusão, mas 

não foi utilizada para definição de atividade neste trabalho. 

A coleta de sangue foi realizada no período da tarde, durante o 

ambulatório de Vasculites da Disciplina de Reumatologia da Unifesp-EPM. A 

separação do soro para análise de quimiocinas foi realizada em até 2h após a 

coleta. Os experimentos de citometria de fluxo foram executados em até 24h 

após a coleta e as amostras permaneceram acondicionadas em tubos com 

EDTA.  

O grupo controle foi avaliado apenas para quantificação/caracterização 

dos monócitos em sangue periférico e dosagem de quimiocinas. Na 

reavaliação longitudinal dos pacientes com AT que apresentavam atividade de 

doença e entraram em remissão, foram analisadas as subpopulações de 

monócitos no sangue periférico. Remissão foi considerada em pacientes que 

não apresentaram queixas sistêmicas ou novas manifestações vasculares, sem 

alterações na VHS e PCR ou novas lesões angiográficas em pacientes que 

realizaram exames nos últimos 3 meses da avaliação (33, 34).  

 

3.4 Citometria de fluxo 
 

Para a realização de experimentos de citometria de fluxo, 3mL de 

sangue foram coletados de veia periférica de pacientes e controles em tubos 
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de EDTA e 50μL de sangue total foram adicionados em TrucountTM Tubes (Cat 

N. 340334) juntamente com 8μL de anti-CD14 FITC (clone M5E2) (Cat N. 

555397), 2μL de anti-CD16 PECy7 (clone 3G8) (Cat N. 557744) e 2μL de anti-

CD66b AF647 (clone G10F5) (Cat N. 561645). A amostra foi homogeneizada e 

incubada no escuro por 15 minutos. Após esse período, os glóbulos vermelhos 

foram lisados com 450μL de solução de lise BD FACS Lysing Buffer (Cat N. 

349202) e, após 15 minutos, a amostra foi submetida à citometria de fluxo, 

utilizando o aparelho BD AccuriTM C6 (Becton, Dickinson and Company, 

Franklin Lake, NJ, Estados Unidos). O software Accuri C6TM foi utilizado para 

aquisição de dados e o software FlowJo (versão 8.5.3) foi utilizado para a 

análise (Becton, Dickinson and Company, Franklin Lake, NJ, Estados Unidos). 

A correção de coloração não específica foi realizada através da fluorescence 

minus one (FMO). Após a aquisição da amostra pelo citômetro com 100.000 

eventos totais, monócitos foram caracterizados com base na granularidade e 

tamanho das células de plotagem Forward Scattered (FSC) contra a área de 

Side Scattered (SSC). Em seguida, os monócitos foram identificados como 

células CD14 positivas e CD66b negativas. Os resultados foram expressos em 

percentagem de cada subpopulação de monócitos em relação aos monócitos 

totais, além de número absoluto de células x 106/L, com base na expressão de 

CD14 e CD16: clássicos (CD14+CD16-), intermediários (CD14+CD16dim) e não 

clássicos (CD14dimCD16high), de acordo com técnica previamente descrita (63, 

120). Foram utilizados TrucountTM Tubes (Cat N. 340334) para quantificar o 

número absoluto de monócitos. Para o cálculo desse valor, foi considerado o 

número de eventos de cada subpopulação celular, o número de eventos das 

beads de cada tubo, o número total de beads presentes em cada tubo e o 

volume de sangue utilizado na amostra.  

Todos os reagentes e anticorpos monoclonais utilizados na citometria de 

fluxo foram fornecidos pela Becton, Dickinson and Company, Franklin Lake, NJ, 

Estados Unidos. 
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A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do número absoluto de células: 

 

𝐴 =  
𝑋

𝑌
 𝑥 

𝑁

𝑉
 

 

A – Número absoluto de células da subpopulação de interesse 

X – Número de eventos das células positivas 

Y – Número de eventos das beads 

N – Número total de beads em cada tubo 

V – Volume de sangue da amostra  
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Clássicos 

A B 

C D 

Intermediários 

Não clássicos 

Figura 2. Estratégia de gating de subpopulações de monócitos utilizada no estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estratégia de gating baseada na expressão de CD14 e CD16 para distinguir monócitos clássicos, não 

clássicos e intermediários. Os gráficos acima ilustram uma amostra adquirida de um controle saudável. 

Monócitos são selecionados no gráfico de pontos pelo seu tamanho e granulosidade de acordo com SSC 

e FSC (Figuras 2A e 2B). Células negativas para o CD66b são selecionadas (Figura 2C) e as 

subpopulações de monócitos são divididas de acordo com a expressão dos marcadores de CD14 e CD16 

(Figura 2D). FL1-A = FITC (expressão de CD14); FL3-A = PECy7 (expressão de CD16); FL4-A = AF647 

(expressão de CD66b).  
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4.4 Avaliação das quimiocinas séricas 
 

Para a dosagem das concentrações séricas das quimiocinas CCL2, 

CCL3, CCL4, CCL5, CCL7, CXCL10 e CX3CL1, foram coletados 5mL de 

sangue periférico na veia antecubital, utilizando tubos secos a vácuo com gel 

separador. O sangue foi centrifugado a 3500rpm durante 6 minutos e o soro foi 

separado e armazenado a -80ºC com coquetel de inibidor de proteases 

(Calbiochem – Cat N. 539131) (EMD Millipore Corp., Billerica, MA, Estados 

Unidos). A dosagem das concentrações séricas de quimiocinas foi realizada 

pela técnica de multiplex com o kit Milliplex Human Cytokine Chemokine I (Cat 

N. HCYTOMAG-60K) (Merck Millipore, Billerica, MA, Estados Unidos), no 

aparelho Luminex® 200TM System (Austin, Tx, Estados Unidos) sob supervisão 

da professora Maria Luiza Vilela OIiva, no Laboratório do Departamento de 

Bioquímica do INFAR (Instituto de Farmacologia e Biologia Molecular). As 

amostras de soro ficaram armazenadas por um tempo médio de 20 meses até 

serem processadas.  

Resumidamente, após a preparação dos reagentes e de amostras para 

o experimento, foram adicionados 200L da solução tampão de lavagem aos 

poços da placa, a qual foi mantida em agitador por 10 minutos, em temperatura 

ambiente (20-25ºC). Em seguida, a solução tampão de lavagem foi retirada e 

foram adicionados 25L da curva padrão e de controles aos poços da placa, 

em duplicata. Depois, a solução tampão do ensaio foi adicionada aos poços 

que receberam as amostras de soro. O volume de 25L de solução matriz foi 

acrescentado aos poços em branco, da curva padrão e dos controles, enquanto 

25L das amostras de soro foram acrescentados aos respectivos poços. A 

solução contendo beads eletromagnéticas foi submetida à mistura por agitação 

e à sonificação, sendo adicionados 25L dessa solução a todos os poços da 

placa, que foi selada, protegida da luz e incubada a 4ºC em agitador, durante 

18 horas. Após esse período de incubação, o conteúdo dos poços foi removido 

e a placa foi submetida à lavagem, por duas vezes, com 200L de solução 

tampão de lavagem.  

No passo seguinte, foram adicionados 25L de anticorpos de detecção 

para cada poço, a placa foi então selada e incubada em temperatura ambiente, 

com agitador, durante uma hora. Após essa fase, foram acrescentados aos 
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poços da placa 25L de solução com estreptoavidina-ficoeritrina e anticorpos 

de detecção, esta foi selada, incubada em temperatura ambiente e com 

agitador, durante 30 minutos. O conteúdo dos poços foi descartado e os poços 

da placa foram novamente lavados com 200L de solução tampão de lavagem. 

Foram acrescentados 150L de solução Drive Fluid a todos os poços da placa 

que foi incubada por 5 minutos, em agitador e na temperatura ambiente, para 

ressuspender as beads. A placa foi então lida no aparelho Luminex® 200TM 

System (Luminex Corporation, Austin, EUA), utilizando o programa 

xPONENT®. A mediana de intensidade de fluorescência (MFI) foi calculada 

utilizando-se curva de regressão logística de 5 parâmetros. A partir desta 

curva, foram calculadas as concentrações séricas de cada quimiocina para 

cada amostra de soro.       

 

4.5 Análise estatística 
 

A análise estatística foi realizada utilizando IBM SPSS Statistics para 

Windows, versão 21.0 (Armonk, EUA, IBM Corp.) e o GraphPad Prism para 

Windows, versão 5.00, GraphPad Software (La Jolla, CA, EUA). O teste de 

Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliação da normalidade.  

As variáveis categóricas foram apresentadas como números total e 

percentual e as variáveis contínuas como média e desvio padrão ou como 

mediana e intervalo interquartil. As comparações entre os grupos foram 

realizadas através do teste do Qui quadrado ou exato de Fisher, quando os 

dados eram categóricos, ou através do teste t de Student ou teste de Mann-

Whitney para variáveis contínuas. Para comparações entre três grupos de 

variáveis contínuas, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste 

de Mann-Whitney como análise post hoc, ou o ANOVA para um fator para as 

variáveis paramétricas.  

As correlações entre variáveis numéricas foram realizadas por 

Spearman ou pelo coeficiente de correlação de Pearson, conforme 

normalidade das variáveis. As correlações entre variáveis numéricas e 

categóricas foram feitas através das análises de correlação bisserial e ponto 

bisserial. O grau de correlação, entre duas variáveis numéricas, foi 
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categorizado de acordo com o valor de ρ em fraco (0,3 a 0,5), moderado (0,5 a 

0,7) e forte (>0,7).  

A análise longitudinal foi realizada pelos testes de McNemar para dados 

categóricos e de Wilcoxon para dados numéricos.  

O nível de significância estatística aceito foi p < 0,05 e de p < 0,016 para 

análises post hoc (ajuste de Bonferroni). 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Pacientes com arterite de Takayasu e indivíduos do grupo controle 
 

Trinta e dois pacientes com AT e trinta controles foram incluídos no 

estudo. Os grupos eram controlados para sexo e idade. A maioria era do sexo 

feminino e de cor branca. Os pacientes apresentavam maior frequência de 

HAS e de uso de estatinas em relação ao grupo controle. As características 

clínicas da avaliação basal de pacientes e controles está descrita na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Dados clínicos dos pacientes com arterite de Takayasu e controles incluídos 

no estudo 

Variáveis 
AT 

(n=32) 

Controles 

(n=30) 
p 

Idade ao estudo, anos (± DP) 45,5 ± 13,7 44,1 ± 10,8 0,659 

Gênero feminino, n (%) 30 (93,8) 28 (93,3) 1,000 

Cor da pele    

    Branca, n (%) 23 (71,9) 21 (70,0)  

    Parda, n (%) 6 (18,8) 2 (6,7) 0,163 

    Negra, n (%) 3 (9,4) 7 (23,3)  

Tabagismo, n (%) 1 (3,1) 4 (13,3) 0,189 

HAS, n (%) 24 (75,0) 6 (20,0) <0,0001 

DM2, n (%) 6 (18,8) 1 (3,3) 0,105 

Uso de estatinas, n (%) 25 (78,1) 0 (0,0) <0,0001 

AT – arterite de Takayasu, n – número de pacientes, DP – desvio-padrão, HAS – hipertensão arterial 

sistêmica, DM2 – diabetes mellitus tipo 2. 

  

O grupo de pacientes apresentou mediana de tempo de diagnóstico de 

12,5 anos (5,0-18,8 anos) e a maioria era do tipo V, segundo a classificação 

angiográfica de Hata. Pouco mais de 20% dos pacientes com AT apresentou 

doença aneurismática e manifestações isquêmicas prévias, com necessidade 

de abordagem cirúrgica em até um quarto dos casos. Oito pacientes com AT 

(25%) apresentaram atividade de doença ao estudo. A Tabela 2 descreve 

características clínicas dos pacientes com AT avaliados. Nenhum paciente 

incluído apresentava história prévia de tuberculose ou de neoplasia. Nove 
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pacientes tinham diagnóstico de fibromialgia e duas pacientes, de osteoartrite 

de joelhos. 

 

Tabela 2. Características clínicas, laboratoriais e arteriográficas dos pacientes com 

arterite de Takayasu 

Variáveis 
Resultados 

(n=32) 

Idade ao diagnóstico, anos 32,1 ± 8,4 

VHS, mm/ 1ª hora 25,0 (6,0-38,0) 

PCR, mg/L 1,52 (0,66-6,30) 

Osteoartrite, n (%) 

Fibromialgia, n (%) 

2 (6,25) 

9 (28,1) 

ITAS2010 3,0 (2,0-4,0)  

Doença em atividade, n (%) 8 (25,0) 

Tipos angiográficos  

    Tipo V, n (%) 21 (65,6) 

    Tipo I, n (%) 5 (15,6) 

    Tipo IIb, n (%) 2 (6,3) 

    Tipo IV, n (%) 2 (6,3) 

    Tipo IIa, n (%) 1 (3,1) 

    Tipo III, n (%) 1 (3,1) 

Insuficiência aórtica, n (%) 2 (6,3) 

Aneurismas, n (%) 7 (21,9) 

Manifestações isquêmicas, n (%) 7 (21,9) 

    Coronariana, n (%) 3 (9,4) 

    AVCi, n (%) 2 (6,3) 

    Periférica, n (%) 2 (6,3) 

    Mesentérica, n (%) 2 (6,3) 

Abordagens cirúrgicas, n (%) 8 (25,0) 

    Angioplastia, n (%) 5 (15,6) 

    Endoprótese, n (%) 4 (12,5) 

    Revascularização, n (%) 2 (6,3) 

AT – arterite de Takayasu, n – número de pacientes, VHS – velocidade de hemossedimentação, PCR – 
proteína C reativa, ITAS2010 – Indian Takayasu´s Arteritis Score, AVCi – Acidente vascular cerebral 
isquêmico. Variáveis numéricas são apresentadas como média e desvio padrão ou como mediana e 
intervalo interquartil. O valor de referência da proteína C reativa é < 1,0 mg/L. 

 

A maioria dos pacientes com AT estava sob terapia no momento do 

estudo, incluindo uso de prednisona, imunossupressores sintéticos e agentes 
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imunobiológicos. Na Tabela 3 estão resumidas as informações relacionadas à 

terapia. A dose de prednisona descrita se refere àquela em uso no dia da 

inclusão. Cinco pacientes com AT utilizavam prednisona em dose diária inferior 

a 5mg e um deles foi incluído no grupo de pacientes sem terapia, pois recebia 

apenas 2,5mg/dia, sem uso concomitante de agentes imunossupressores ou 

imunobiológicos. Quatro pacientes com AT utilizavam adalimumabe associado 

ao metotrexato (n=2) ou à leflunomida (n=2). Não houve associação de 

agentes imunossupressores para pacientes com AT que utilizaram infliximabe 

ou tocilizumabe ao estudo.  

 

Tabela 3. Tratamento dos pacientes com arterite de Takayasu incluídos no estudo 

Variáveis 
Resultados 

(n=32) 

Algum tratamento, n (%) 27 (84,4) 

Prednisona, n (%) 12 (37,5) 

Mediana da dose diária, mg 6,3 (2,5-20,0) 

Imunossupressores, n (%) 21 (65,6) 

    Metotrexato, n (%) 12 (37,5) 

    Leflunomida, n (%) 7 (21,9) 

    Azatioprina, n (%) 2 (6,3) 

Agentes biológicos, n (%) 10 (31,3) 

    Adalimumabe, n (%) 5 (15,6) 

     Tocilizumabe, n (%) 4 (12,5) 

     Infliximabe, n (%) 1 (3,1) 

Imunossupressores + agentes biológicos, n (%) 4 (12,5) 

n – número de pacientes. 

  

5.2 Subpopulações de monócitos no sangue periférico em pacientes 

com arterite de Takayasu e no grupo controle 
 

 Pacientes com AT apresentam aumento significativo no número absoluto 

de monócitos intermediários no sangue periférico quando comparados aos 

indivíduos do grupo controle, além de uma tendência a maior percentual dessa 

subpopulação de monócitos em comparação ao grupo controle (Tabela 4 e 

Figura 3). Não foram observadas outras diferenças significantes quanto ao 
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número de monócitos totais ou a outras subpopulações de monócitos entre os 

grupos AT e controle.   

 

Tabela 4. Subpopulações de monócitos no sangue periférico em pacientes com arterite 

de Takayasu e controles 

Variáveis 
AT 

(n=32) 

Controles 

(n=30) 
p 

Monócitos totais, 

células x 106/L 

493,1 

(313,5-976,7) 

461,3 

(314,0-544,1) 
0,185 

Monócitos clássicos, 

células x 106/L 

453,1 

(269,5-819,7) 

420,7 

(278,0-506,4) 
0,200 

Monócitos clássicos, 

% 

88,5 

(83,7-91,4) 

90,9 

(87,5-94,7) 
0,111 

Monócitos 

intermediários, 

células x106/L 

25,0 

(16,6-52,0) 

17,20 

(9,2-25,3) 
0,014* 

Monócitos 

intermediários, % 

5,8 

(4,1-7,4) 

3,7 

(2,8-6,7) 
0,066 

Monócitos não 

clássicos, células 

x106/L 

20,8 

(9,7-49,3) 

14,2 

(6,5-28,3) 
0,125 

Monócitos não 

clássicos, % 

4,8 

(3,5-7,5) 

3,4 

(1,4-6,8) 
0,149 

AT – arterite de Takayasu, n – número de pacientes, % - valor percentual da subpopulação de monócitos 

em relação aos monócitos totais, * - diferença estatisticamente significante. Os resultados foram 

expressos em mediana e intervalo interquartil.  
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Figura 3. Comparação entre pacientes e controles quanto ao número absoluto de 

monócitos intermediários no sangue periférico 

 

A barra transversal representa a mediana. 

 

5.3 Subpopulações de monócitos no sangue periférico e atividade de 

doença na arterite de Takayasu 
 

Nesta etapa, comparamos os pacientes com AT em atividade de doença 

a pacientes em remissão e ao grupo controle (Tabela 5 e Figura 4). Foi 

observado um aumento significativo na contagem de monócitos totais, 

acompanhado de um aumento de monócitos clássicos e de monócitos 

intermediários, no sangue periférico dos pacientes com AT em atividade de 

doença, quando comparados aos indivíduos do grupo controle. Os valores dos 

monócitos não clássicos foram semelhantes entre pacientes em atividade, em 

remissão e nos indivíduos do grupo controle. Nas análises post hoc, não foram 

evidenciadas diferenças significativas entre pacientes com AT em atividade e 

aqueles em remissão em relação ao número de monócitos totais e as suas 

subpopulações.   
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Tabela 5. Subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com arterite 

de Takayasu em atividade de doença, em remissão e controles 

Variáveis 
AT em atividade 

(n = 8) 

AT em remissão 

(n = 24) 

Controles 

(n = 30) 
p 

Monócitos totais, 

células x106/L 

976,1 

(495,0-2438,4) 

465,8 

(283,4-677,0) 

461,3 

(314,0-544,1) 
0,025* 

Monócitos 

clássicos, células 

x106/L 

818,8 

(451,2-2004,9) 

404,0 

(257,4-604,0) 

420,6 

(278,0-506,4) 
0,022* 

Monócitos 

clássicos, % 

86,2 

(78,6-89,6) 

89,1 

(84,5-91,9) 

90,90 

(87,5-94,7) 
0,171 

Monócitos 

intermediários, 

células x106/L 

55,4 

(27,5-162,2) 

20,7 

(15,7-33,8) 

17,2 

(9,2-25,3) 
0,003* 

Monócitos 

intermediários, % 

6,5 

(3,7-8,1) 

5,5 

(4,1-7,0) 

3,7 

(2,8-6,7) 
0,154 

Monócitos não 

clássicos, células 

x106/L 

43,3 

(18,0-259,9) 

18,3 

(8,4-40,3) 

14,2 

(6,5-28,3) 
0,089 

Monócitos não 

clássicos, % 

6,3 

(3,5-11,4) 

5,5 

(2,6-7,2) 

3,7 

(2,8-6,7) 
0,265 

AT – arterite de Takayasu, n – número de pacientes, * - diferença estatisticamente significante. Análise 

post hoc para monócitos totais: doença ativa vs. remissão (p = 0,030), doença ativa vs. controles (p = 

0,005*), remissão vs. controles (p = 0,781). Análise post hoc para monócitos clássicos: doença ativa vs. 

remissão (p = 0,024), doença ativa vs. controles (p = 0,005*), remissão vs. controles (p = 0,835). 

Análise post hoc para monócitos intermediários: doença ativa vs. remissão (p = 0,019), doença ativa vs. 

controles (p = 0,001*), remissão vs. controles (p = 0,153). Ajuste de Bonferroni (p = 0,016).  

 

Figura 4. Subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com arterite 

de Takayasu em atividade de doença, em remissão e controles 

 

Barras transversais representam a mediana. Figura 4(A) descreve a comparação entre os grupos quanto 
aos monócitos totais, 4(B) quanto aos monócitos clássicos e 4(C) quanto aos monócitos intermediários.  
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5.4 Subpopulações de monócitos no sangue periférico e eventos 

isquêmicos em pacientes com arterite de Takayasu 
 

Também foram avaliadas as relações entre o valor absoluto e percentual 

das subpopulações de monócitos no sangue periférico e o histórico de eventos 

arteriais isquêmicos em pacientes com AT. Não foram observadas diferenças 

significativas quanto ao número absoluto e à porcentagem de monócitos e suas 

subpopulações entre pacientes com e sem eventos arteriais isquêmicos 

(Tabela 6).  
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Tabela 6. Subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com arterite 

de Takayasu e eventos isquêmicos prévios 

Variáveis 

Isquemia arterial 

prévia 

(n = 7) 

Ausência de eventos 

isquêmicos 

(n = 25) 

p 

Monócitos totais, 

células x106/L 

775,8 

(334,8-1233,4) 

491,5 

(300,1-831,9) 
0,327 

Monócitos clássicos, 

células x106/L 

708,0 

(297,5-1110,1) 

447,0 

(259,6-691,0) 
0,452 

Monócitos clássicos, 

% 
85,3 ± 7,2 87,9 ± 6,0 0,327 

Monócitos 

intermediários, 

células x106/L 

32,1 

(14,2-183,5) 

24,1 

(16,6-42,7) 
0,452 

Monócitos 

intermediários, % 

4,6 

(3,6-7,6) 

5,8 

(4,3-7,3) 
0,837 

Monócitos não 

clássicos, células 

x106/L 

15,0 

(8,4-55,0) 

22,6 

(12,4-46,6) 
0,732 

Monócitos não 

clássicos, % 

4,1 

(3,8-8,1) 

5,7 

(2,9-7,5) 
0,837 

 n – número de pacientes; % - valor percentual da subpopulação de monócitos em relação aos monócitos 

totais. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil.  

 

5.5 Subpopulações de monócitos no sangue periférico e terapia para 

arterite de Takayasu 
 

Pacientes com AT foram avaliados quanto ao uso ou não de prednisona 

ao estudo (Tabela 7) e foram subdivididos em três grupos, de acordo com a 

terapia prescrita: ausência de tratamento, tratamento com agentes 

imunossupressores e tratamento com agentes imunobiológicos, associados ou 

não a imunossupressores (Tabela 8).  

Em relação ao uso de prednisona, os pacientes com AT foram 

subdivididos em uso de prednisona abaixo de 5mg/dia e uso de prednisona em 

doses iguais ou superiores a 5mg/dia. Pacientes em uso de prednisona em 

dose diária ≥ 5mg apresentaram porcentagem significativamente menor de 

monócitos não clássicos em comparação àqueles que utilizavam prednisona 

em dose inferior a 5mg ou que não a utilizavam (Tabela 7).  
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Tabela 7. Subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com arterite 

de Takayasu e uso de prednisona 

Variáveis 
Prednisona ≥ 5mg/dia 

(n = 7) 

Prednisona < 5mg/dia 

(n = 25) 
p 

Monócitos totais, 

células x106/L 

523,1 

(441,7-1085,2) 

471,1 

(286,1-972,7) 
0,327 

Monócitos clássicos, 

células x106/L 

472,50 

(390,3-843,4) 

412,2 

(257,9-807,3) 
0,305 

Monócitos clássicos, 

% 
89,60 ± 5,8 86,7 ± 6,3 0,293 

Monócitos 

intermediários, 

células x106/L 

32,1 

(20,1-57,1) 

23,3 

(16,2-49,9) 
0,399 

Monócitos 

intermediários, % 

4,6 

(4,1-7,3) 

5,9 

(4,3-7,5) 
0,569 

Monócitos não 

clássicos, células 

x106/L 

16,3 

(4,1-31,8) 

22,6 

(14,3-62,4) 
0,245 

Monócitos não 

clássicos, % 

3,7 

(1,3-4,1) 

6,9 

(3,9-8,5) 
0,011* 

n – número de pacientes; % - valor percentual da subpopulação de monócitos em relação aos monócitos 

totais; * - diferença estatisticamente significante. Os resultados foram expressos em média e desvio 

padrão ou mediana e intervalo interquartil.  

 

Quanto à comparação entre pacientes com AT sem tratamento 

específico para a doença, pacientes em tratamento com agentes 

imunossupressores e pacientes em tratamento com agentes imunobiológicos, 

não foram evidenciadas diferenças significantes quanto ao valor absoluto e a 

distribuição dos monócitos e suas subpopulações no sangue periférico. Apenas 

o tratamento com agentes imunossupressores pareceu levar à redução do 

número absoluto de monócitos totais (p = 0,039) e clássicos (p = 0,023), 

conforme detalhado na Tabela 8, mas não foram observadas diferenças 

significativas nas análises post hoc.  
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Tabela 8. Subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com arterite 

de Takayasu e impacto da terapia  

Variáveis 
Imunossupressores 

(n = 17) 

Agentes 

biológicos 

(n = 10) 

Sem 

tratamento 

(n = 5) 

p 

Monócitos 

totais, células 

x106/L 

334,8 

(251,9-612,3) 

654,7 

(428,8-

1225,6) 

980,8 

(387,7-

3333,9) 

0,039* 

Monócitos 

clássicos, 

células x106/L 

324,4 

(213,1-553,1) 

581,4 

(382,6-

1044,4) 

866,0 

(357,90-

2545,7) 

0,023* 

Monócitos 

clássicos, % 

85,9 

(82,7-90,8) 

89,1 

(86,8-92,6) 

90,00 

(81,2-92,10) 
0,558 

Monócitos 

intermediários, 

células x106/L 

21,4 

(16,2-31,3) 

33,4 

(18,6-71,9) 

39,7 

(14,1-120,1) 
0,361 

Monócitos 

intermediários, 

% 

6,9 

(4,9-7,9) 

4,8 

(4,0-7,3) 

4,1 

(2,8-5,8) 
0,086 

Monócitos não 

clássicos, 

células x106/L 

17,7 

(5,3-27,5) 

40,2 

(13,3-63,4) 

34,5 

(14,5-669,1) 
0,231 

Monócitos não 

clássicos, % 

6,9 

(2,1-8,5) 

4,7 

(3,2-6,8) 

4,6 

(2,9-14,9) 
0,875 

AT – arterite de Takayasu, n – número de pacientes, * - diferença estatisticamente significante. Análise 
post hoc de monócitos totais: agente biológico vs. sem tratamento (p = 0,903), agente biológico vs. 
imunossupressor (p = 0,024), imunossupressor vs. sem tratamento (p = 0,078). Análise post hoc de 
monócitos clássicos: agente biológico vs. sem tratamento (p = 1,000), agente biológico vs. 
imunossupressor (p = 0,018), imunossupressor vs. sem tratamento (p = 0,046). Ajuste de Bonferroni (p = 
0,016). 

 

5.6 Subpopulações de monócitos no sangue periférico, fatores de risco 

para doença cardiovascular e uso de estatinas  
 

Também foi avaliado o impacto da presença de HAS e DM tipo 2 sobre 

as subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com AT. 

Não foram observadas diferenças significantes quanto à distribuição e ao valor 

absoluto das subpopulações de monócitos nos pacientes com AT hipertensos e 

diabéticos quando comparados aos pacientes sem essas comorbidades 

(Tabelas 1 e 2, Anexo 6).  
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A maioria dos pacientes com AT também apresentava o diagnóstico de 

dislipidemia e estava em uso de estatinas no período de inclusão no estudo. 

Todavia, não foram observadas diferenças significantes nas subpopulações de 

monócitos entre os pacientes que utilizavam ou não hipolipemiantes (Tabela 3, 

Anexo 6). 

 

5.7 Correlações entre os valores absolutos e percentuais das 

subpopulações de monócitos com variáveis clínico-laboratoriais  
 

Os valores absolutos e percentuais das subpopulações dos monócitos 

no sangue periférico dos pacientes com AT foram submetidos às análises de 

correlação com as seguintes variáveis: idade ao estudo, tempo desde o 

diagnóstico, reagentes de fase aguda, ITAS2010 e dose diária de prednisona. 

A presença de HAS, DM tipo 2 e o uso de estatina também foram submetidos à 

análise através da correlação bisserial e do ponto bisserial (Tabelas 9, 10 e 

11).  

Foram observadas correlações negativas moderadas entre o percentual 

de monócitos clássicos no sangue periférico e os valores de PCR. O número 

absoluto e a porcentagem de monócitos clássicos no sangue periférico não se 

correlacionaram de forma significante com as outras variáveis analisadas 

(Tabela 9).  
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Tabela 9. Correlações entre a subpopulação de monócitos clássicos no sangue 

periférico de pacientes com arterite de Takayasu e variáveis clínico-laboratoriais 

Variáveis Coeficiente p 

 

Monócitos clássicos, células x 106/L 

Idade atual rho = -0,207 0,255 

Tempo de doença rho = -0,231 0,204 

VHS rho = -0,066 0,734 

PCR rho = 0,221 0,288 

ITAS2010 rho = -0,264 0,433 

Dose diária de 

prednisona 
rho = 0,161 

 

0,616 

 

HAS rb ajustado = 0,250 0,316 

DM2 rb ajustado = -0,104 0,694 

Estatina rpb = 0,067 0,714 

 

Monócitos clássicos, % 

Idade atual r = 0,004 0,983 

Tempo de doença rho = -0,001 0,997 

VHS rho = -0,293 0,123 

PCR rho = -0,479 0,015* 

ITAS2010 rho = -0,284 0,398 

Dose diária de 

prednisona 
rho = 0,108 0,739 

HAS rb ajustado =-0,140 0,541 

DM2 rb ajustado =0,396 0,187 

Estatina rpb =-0,086 0,638 

ITAS2010 – Indian Takayasu Clinical Activity Score; PCR – proteína C reativa; VHS – velocidade de 
hemossedimentação; * - diferença estatisticamente significante. 

 

Não foram observadas correlações significantes entre valor absoluto e 

porcentagem de monócitos intermediários no sangue periférico e as variáveis 

estudadas (Tabela 10).  
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Tabela 10. Correlações entre a subpopulação de monócitos intermediários no sangue 

periférico de pacientes com arterite de Takayasu e variáveis clínico-laboratoriais 

Variáveis Coeficiente p 

 

Monócitos intermediários, células x 106/L 

Idade atual rho = -0,197 0,280 

Tempo de doença rho = -0,248 0,171 

VHS rho = -0,044 0,822 

PCR rho = 0,337 0,100 

ITAS2010 rho = -0,127 0,709 

Dose diária de 

prednisona 
rho = 0,280 0,379 

HAS rb ajustado = 0,292 0,200 

DM2 rb ajustado = -0,140 0,642 

Estatina rpb = 0,076 0,677 

 

Monócitos intermediários, % 

Idade atual rho = -0,031 0,867 

Tempo de doença rho = -0,088 0,633 

VHS rho = 0,296 0,119 

PCR rho = 0,250 0,227 

ITAS2010 rho = 0,450 0,165 

Dose diária de 

prednisona 
rho = 0,133 0,681 

HAS rb ajustado = 0,087 0,703 

DM2 rb ajustado = -0,170 0,575 

Estatina rpb = 0,037 0,841 

ITAS2010 – Indian Takayasu Clinical Activity Score; PCR – proteína C reativa; VHS – velocidade de 
hemossedimentação; * - diferença estatisticamente significante. 
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Em relação à porcentagem de monócitos não clássicos no sangue 

periférico, houve correlação positiva moderada com níveis séricos de PCR e 

forte correlação negativa com a dose diária de prednisona (Tabela 11).     

 

Tabela 11. Correlações entre a subpopulação de monócitos não clássicos no sangue 

periférico de pacientes com arterite de Takayasu e variáveis clínico-laboratoriais 

Variáveis Coeficiente p 

 

Monócitos não clássicos, células x 106/L 

Idade atual rho = 0,009 0,963 

Tempo de doença rho = -0,163 0,372 

VHS rho = 0,045 0,817 

PCR rho = 0,359 0,078 

ITAS2010 rho = 0,010 0,977 

Dose diária de 

prednisona 
rho = -0,480 0,114 

HAS rb ajustado = 0,203 0,415 

DM2 rb ajustado = -0,154 0,563 

Estatina rpb = 0,086 0,641 

Monócitos não clássicos, % 

Idade atual rho = 0,262 0,147 

Tempo de doença rho = 0,072 0,696 

VHS rho = 0,340 0,072 

PCR rho = 0,432 0,031* 

ITAS2010 rho = 0,308 0,357 

Dose diária de 

prednisona 
rho = -0,796 0,002* 

HAS rb ajustado = 0,158 0,491 

DM2 rb ajustado = - 0,316 0,296 

Estatina rpb = 0,075 0,682 

ITAS2010 – Indian Takayasu Clinical Activity Score; PCR – proteína C reativa; VHS – velocidade de 

hemossedimentação; * - diferença estatisticamente significante. 

 

A Figura 5 ilustra as correlações significantes entre as porcentagens de 

monócitos clássicos e de não clássicos com os níveis séricos de PCR, além da 

correlação entre as porcentagens de monócitos não clássicos e a dose diária 

de prednisona.  
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Figura 5. Correlações significantes entre porcentagem de subpopulações de monócitos 

em sangue periférico, valores de PCR e dose diária de prednisona 

 

 

5.8 Concentrações séricas das quimiocinas em pacientes com arterite 

de Takayasu e grupo controle 
 

As concentrações séricas das quimiocinas CX3CL1, CCL7, CCL22, 

CXCL10, CCL2, CCL3, CCL4 e CCL5 foram medidas nos pacientes com AT e 

comparadas aos controles. Os valores de CCL3 e CCL4 foram 

significativamente menores em pacientes com AT em comparação a controles. 

Houve uma tendência a menores concentrações de CX3CL1 em pacientes com 

AT em comparação a controles. Todavia, não foram observadas outras 

diferenças significantes entre pacientes com AT e controles quanto às 

concentrações séricas de outras quimiocinas (Tabela 12). 
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Tabela 12. Concentrações séricas das quimiocinas em pacientes com arterite de 

Takayasu comparados ao grupo controle 

Quimiocinas 
AT 

(n=32) 

Controles 

(n=30) 
p 

CX3CL1, pg/mL 
85,2 

(71,2-102,6) 

98,4 

(74,8-143,5) 
0,065 

CCL7, pg/mL 
38,5 

(32,3-71,3) 

47,9 

(35,0-59,1) 
0,284 

CCL22, pg/mL 
1.121,0 

(833,0-1.819,8) 

1.380,5 

(992,5-1.745,0) 
0,331 

CXCL10, pg/mL 
227,8 

(139,0-362,9) 

251,1 

(153,5-377,8) 
0,616 

CCL2, pg/mL 696,1 ± 298,0 692,7 ± 372,9  0,968 

CCL3, pg/mL 
6,2 

(5,0-8,1) 

9,3 

(5,7-14,7) 
0,009* 

CCL4, pg/mL 
37,4 

(24,5-47,9) 

45,4 

(37,8-63,7) 
0,008* 

CCL5, pg/mL 
1.394,5 

(1.094,8-1.848,0) 

1.566,5 

(1.232,3-1.901,0) 
0,578 

AT – arterite de Takayasu, n – número de pacientes, * - diferença estatisticamente significante. Os 

resultados foram expressos em média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil.  

 

5.9 Concentrações séricas das quimiocinas e atividade de doença na arterite 

de Takayasu 

 

As concentrações séricas das quimiocinas CX3CL1, CCL7, CCL22, 

CXCL10, CCL2, CCL3, CCL4 e CCL5 também foram avaliadas entre pacientes 

em atividade de doença, pacientes em remissão e controles. As concentrações 

de CCL22 estavam aumentadas em pacientes com doença ativa quando 

comparados aos pacientes em remissão. Quanto à CCL3 e à CCL4, suas 

concentrações estavam reduzidas nos pacientes com AT em relação aos 

controles, mas nesta análise, houve significância apenas na comparação entre 

AT em remissão e o grupo controle (Tabela 13).  
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Tabela 13. Concentrações das quimiocinas séricas em pacientes com arterite de 

Takayasu em atividade de doença, em remissão e no grupo controle 

Quimiocinas 
AT em atividade 

(n=6) 

AT em remissão 

(n=26) 

Controles 

(n=30) 
p 

CX3CL1, pg/mL 
91,9 

(70,8-110,5) 

84,1 

(71,2-102,0) 

98,4 

(74,8-143,5) 
0,170 

CCL7, pg/mL 
37,8 

(32,9-51,6) 

39,2 

(31,9-82,3) 

47,9 

(35,0-59,1) 
0,505 

CCL22, pg/mL 1.865,5 ± 967,2 1.229,3 ± 562,4 1.390,6 ± 410,9 0,041* 

CXCL10, pg/mL 
276,8 

(182,5-667,7) 

203,8 

(136,9-347,1) 

251,1 

(153,5-377,8) 
0,371 

CCL2, pg/mL 545,5 ± 298,9 730,8 ± 292,5 692,7 ± 372,9 0,478 

CCL3, pg/mL 
6,2 

(4,6-10,3) 

6,2 

(5,0-7,7) 

9,3 

(5,7-14,7) 
0,032* 

CCL4, pg/mL 

 

32,6 ± 16,0 

 

 

38,8 ± 17,7 

 

51,3 ± 20,4 0,018* 

CCL5, pg/mL 
1.124,8 

(897,9-1.634,0) 

1.489,0 

(1.257,3-1.869,8) 

1.566,5 

(1.232,3-

1.901,0) 

0,269 

AT – arterite de Takayasu, n – número de pacientes, * diferença estatisticamente significante. Análise post 

hoc de CCL22, CCL3 e CCL4. CCL22 – Doença ativa vs. em remissão p = 0,033*; doença ativa vs. 

controles p = 0,134; doença em remissão vs. controles p = 0,514. CCL3 – Doença ativa vs. em remissão 

p = 0,885; doença ativa vs. controles p = 0,183; doença em remissão vs. controles p = 0,011*; CCL4 – 

Doença ativa vs. em remissão p = 0,750; doença ativa vs. controles p = 0,078; doença em remissão vs. 

controles p = 0,044*. Ajuste de Bonferroni (p = 0,016). 

 

5.10 Concentrações séricas de quimiocinas em pacientes com arterite 

de Takayasu e eventos isquêmicos prévios 

 

As concentrações séricas das quimiocinas CX3CL1, CCL7, CCL22, 

CXCL10, CCL2, CCL3, CCL4 e CCL5 foram comparadas entre pacientes com 

AT que apresentavam ou não histórico de eventos arteriais isquêmicos. Os 

níveis séricos de CCL4 estavam aumentados nos pacientes com histórico de 

isquemia arterial (p = 0,038) em comparação àqueles sem histórico de 

isquemia (Tabela 14).  
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Tabela 14. Concentrações séricas das quimiocinas em pacientes com arterite de 

Takayasu e antecedente de evento isquêmico prévio comparados ao grupo de pacientes 

sem isquemia prévia 

Quimiocinas 
Isquemia prévia 

(n=7) 

Sem isquemia 

(n=25) 
p 

CX3CL1, pg/mL 
86,9 

(79,4-112,1) 

85,2 

(71,2-105,2) 
0,582 

CCL7, pg/mL 
36,5 

(32,1-122,9) 

39,1 

(32,2-67,4) 
0,750 

CCL22, pg/mL 
1.035,0 

(688,1-1.497,0) 

1.201,0 

(839,8-1.896,5) 
0,569 

CXCL10, pg/mL 
145,3 

(139,0-230,9) 

235,5 

(137,8-407,4) 
0,345 

CCL2, pg/mL 691,6 ± 237,2 697,3 ± 317,2 0,965 

CCL3, pg/mL 
7,3 

(6,0-8,3) 

5,7 

(4,8-8,2) 
0,138 

CCL4, pg/mL 
46,8 

(36,6-51,8) 

35,17 

(21,7-44,4) 
0,038* 

CCL5, pg/mL 
1.657,0 

(1.299,0-2.108,0) 

1.355,0 

(1.076,5-1.782,0) 
0,194 

n – número de pacientes, * diferença estatisticamente significante. Os resultados foram expressos em 

média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil.  

 

5.11 Impacto da terapia nas concentrações séricas das quimiocinas em 

pacientes com arterite de Takayasu  

 

A terapia com glicocorticoide em doses maiores que 5 mg/dia reduziu as 

concentrações de CXCL10 (p = 0,012), mas não influenciou de forma 

significativa nas concentrações séricas das demais quimiocinas (Tabela 15).  
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Tabela 15. Concentrações séricas das quimiocinas em pacientes com arterite de 

Takayasu em uso de prednisona comparados com pacientes sem uso atual de 

prednisona  

n – número de pacientes, * diferença estatisticamente significante. Os resultados foram expressos em 

média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil. 

 

Para a avaliação da influência da terapia imunossupressora na 

concentração sérica de quimiocinas na AT, os pacientes foram divididos em 

três grupos: ausência de terapia para AT, uso de imunossupressores sintéticos 

e uso de agentes biológicos. O uso de imunossupressores sintéticos ou 

biológicos também não influenciou de forma significativa a concentração sérica 

das quimiocinas CX3CL1, CCL7, CCL22, CXCL10, CCL2, CCL3, CCL4 e CCL5 

em comparação a pacientes com AT sem terapia (Tabela 16). 

 

 

 

 

 

Quimiocinas 
Prednisona ≥ 5mg/dia 

(n=7) 

Prednisona < 5mg/dia 

(n=25) 
p 

CX3CL1, pg/mL 
85,2 

(82,9-96,2) 

81,8 

(71,2-106,5) 
0,741 

CCL22, pg/mL 
1.035,0 

(688,1-1.497,0) 

1.201,0 

(839,8-1.896,5) 
0,509 

CXCL10, pg/mL 
138,9 

(104,7-203,6) 

245,9 

(154,5-433,2) 
0,012* 

CCL2, pg/mL 
783,3 

(459,4-831,8) 

679,3 

(456,7-911,0) 
0,837 

CCL3, pg/mL 
7,5 

(6,7-9,3) 

5,7 

(4,9-7,3) 
0,116 

CCL4, pg/mL 36,4 ± 13,8 38,0 ± 18,4 0,830 

CCL5, pg/mL 
1.657,0 

(1.002,0-2.206,0) 

1.360,0 

(1.230,5-1.838,0) 
0,767 

CCL7, pg/mL 
34,4 

(33,4-59,3) 

39,1 

(31,4-78,1) 
0,909 
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Tabela 16. Concentrações séricas das quimiocinas em pacientes com arterite de 

Takayasu em uso de imunossupressores sintéticos, de agentes biológicos e sem terapia 

Quimiocinas 

Imunossupressores 

sintéticos 

(n = 17) 

Agentes 

biológicos 

(n = 10) 

Sem tratamento 

(n = 5) 
p 

CX3CL1, pg/mL 
84,0 

(70,0-99,4) 

84,0 

 (70,3-103,3) 

99,8 

(78,2-108,5) 
0,578 

CCL7, pg/mL 
41,8 

(31,0-92,3) 

34,9  

(31,9-50,6) 

40,5 

(35,1-151,0) 
0,595 

CCL22, pg/mL 1.199,8 ± 493,6 1.645,8 ± 904,5 1.259,8 ± 706,5 0,258 

CXCL10, pg/mL 
215,9 

(146,5-319,4) 

207,9  

(124,4-425,8) 

231,2 

(145,3-455,5) 
0,897 

CCL2, pg/mL 
521,4 

(388,2-917,1) 

756,1 

(614,4-852,3) 

647,2 

(514,3-860,2) 
0,658 

CCL3, pg/mL 
5,7 

(5,0-7,1) 

6,6 

 (4,7-10,2) 

7,3 

(5,6-10,2) 
0,410 

CCL4, pg/mL 
33,0 

(23,1-48,4) 

44,4 

(23,6-48,5) 

38,8 

(23,8-64,0) 
0,727 

CCL5, pg/mL 
1.360,0 

 (1.234,5-1.701,5) 

1.417,5 

 (981,4-2.132,5) 

1.858,0 

(1.075,0-2.262,5) 
0,862 

n – número de pacientes. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão ou mediana e 

intervalo interquartil.  

 

5.12 Correlações entre concentrações séricas das quimiocinas, 

variáveis clínicas e subpopulações de monócitos em pacientes com AT 

 

As concentrações séricas das quimiocinas CX3CL1, CCL7, CCL22, 

CXCL10, CCL2, CCL3, CCL4 e CCL5 foram correlacionadas entre si e com as 

subpopulações de monócitos no sangue periférico. Entre as quimiocinas, a 

concentração sérica da CX3CL1 se correlacionou positivamente com a 

concentração sérica de CCL22 (Rho = 0,399; p = 0,026) (Figura 6A), de CCL3 

(Rho = 0,437; p = 0,014) (Figura 6B) e de CCL7 (Rho: 0,591; p < 0,0001) 

(Figura 6C). Também se correlacionaram entre si as concentrações séricas de 

CCL2 e CCL4 (Rho = 0,356; p = 0,046) (Figura 6D). As demais análises de 

correlação entre concentrações séricas de quimiocinas, que não apresentaram 

significância estatística, estão detalhadas na Tabela 17. 
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Figura 6. Correlações significantes entre concentrações séricas de quimiocinas em 

pacientes com arterite de Takayasu 
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Tabela 17. Correlações entre as concentrações séricas das quimiocinas nos pacientes 

com arterite de Takayasu 

Quimiocinas CX3CL1 CCL7 CCL22 CXCL10 CCL2 CCL3 CCL4 CCL5 

CX3CL1 -- 
ρ=0,591 

p<0,0001* 

ρ=0,399 

p=0,026* 

ρ=-0,110 

p=0,561 

ρ=0,230 

p=0,213 

ρ=0,437 

p=0,014* 

ρ=0,052 

p=0,781 

ρ=0,023 

p=0,901 

CCL7 
ρ=0,591 

p<0,0001* 
-- 

ρ= 0,123 

p = 0,502 

ρ=0,125 

p=0,502 

ρ=0,114 

p=0,534 

ρ=0,139 

p=0,449 

ρ= 0,059 

p=0,748 

ρ=-0,060 

p=0,745 

CCL22 
ρ=0,399 

p=0,026* 

ρ=0,123 

p=0,502 
-- 

ρ=0,143 

p=0,442 

ρ=0.146 

p=0,427 

ρ=0,094 

p=0,609 

ρ=-0,054 

p=0,768 

ρ=0,137 

p=0,453 

CXCL10 
ρ=-0,110 

p=0,561 

ρ=0,125 

p=0,502 

ρ=0,143 

p=0,442 
-- 

ρ=-0,005 

p=0,979 

ρ=0,032 

p=0,865 

ρ=-0,050 

p=0,789 

ρ=0,106 

p=0,569 

CCL2 
ρ=0,230 

p=0,213 

ρ=0,114 

p=0,534 

ρ=0,146 

p=0,427 

ρ=-0.005 

p=0,979 
-- 

ρ=0,051 

p=0,782 

ρ=0,356 

p=0,046* 

ρ=0,069 

p=0,708 

CCL3 
ρ=0,437 

p=0,014* 

ρ=0,139 

p=0,449 

ρ=0,094 

p=0,609 

ρ=0,032 

p=0,865 

ρ=0,051 

p=0,782 
-- 

ρ=0,339 

p=0,058 

ρ=0,237 

p=0,192 

CCL4 
ρ=0,052 

p = 0,781 

ρ=0,059 

p = 0,748 

ρ=-0,054 

p = 0,768 

ρ=-0,050 

p = 0,789 

ρ= 0,356 

p = 0,046* 

ρ=0,339 

p=0,058 
-- 

ρ=0,063 

p=0,732 

CCL5 
ρ=0,023 

p=0,901 

ρ=-0,060 

p=0,745 

ρ=0,137 

p=0,453 

ρ=0,106 

p=0,569 

ρ=0,069 

p=0,708 

ρ=0,237 

p=0,192 

ρ=0,063 

p=0,732 
-- 

Rho: ρ; concentrações séricas de quimiocinas em pg/mL; * - correlações significativas.  

  

Também foram realizadas múltiplas análises de correlação entre as 

concentrações séricas das quimiocinas CX3CL1, CCL7, CCL22, CXCL10, 

CCL2, CCL3, CCL4 e CCL5 e as seguintes variáveis numéricas: idade do 

paciente, tempo de doença, pontuação do ITAS2010 e valores de VHS e de 

PCR. Houve uma moderada correlação negativa entre a concentração sérica 

de CCL2 e a pontuação do ITAS2010 (rho = -0,611, p = 0,046). Não foram 

observadas correlações significantes entre as concentrações séricas das 

demais quimiocinas e as outras variáveis (Tabela 18). Houve apenas uma 

tendência à correlação positiva entre a concentração sérica de CCL5 e 

pontuação do ITAS2010 (rho = 0,572, p = 0,066).   
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Tabela 18. Correlações entre as concentrações séricas das quimiocinas e variáveis 

clínicas dos pacientes com arterite de Takayasu 

Quimiocinas Idade Tempo de doença ITAS2010 VHS PCR 

CX3CL1 
ρ=0,135 

p=0,468 

ρ=0,168 

p=0,366 

ρ=-0,289 

p=0,418 

ρ=-0,187 

p=0,340 

ρ=0,148 

p=0,490 

CCL7 
ρ=0,007 

p=0,968 

ρ=-0,193 

p=0,289 

ρ=-0,181 

p=0,594 

ρ=-0,143 

p=0,458 

ρ=0,295 

p=0,152 

CCL22 
ρ=-0,188 

p=0,302 

ρ=-0,081 

p=0,660 

ρ=-0,098 

p=0,775 

ρ=0,034 

p=0,863 

ρ=0,252 

p=0,224 

CXCL10 
ρ=0,251 

p=0,173 

ρ=0,090 

p=0,631 

ρ=0,138 

p=0,704 

ρ=-0,175 

p=0,373 

ρ=-0,036 

p=0,867 

CCL2 
ρ=0,205 

p=0,260 

ρ=0,041 

p=0,825 

ρ=-0,611 

p=0,046* 

ρ=-0,096 

p=0,619 

ρ=0,143 

p=0,495 

CCL3 
ρ=-0,153 

p=0,403 

ρ=-0,113 

p=0,537 

ρ=0,245 

p=0,469 

ρ=-0,344 

p=0,068 

ρ=0,101 

p=0,632 

CCL4 
ρ=-0,014 

p = 0,937 

ρ=-0,109 

p = 0,552 

ρ=0,274 

p=0,415 

ρ=-0,214 

p=0,265 

ρ=0,237 

p=0,255 

CCL5 
ρ=-0,020 

p = 0,912 

ρ=0,185 

p=0,311 

ρ=0,572 

p=0,066 

ρ=-0,014 

p=0,944 

ρ=0,052 

p=0,804 

Rho: ρ; concentrações séricas de quimiocinas em pg/mL; * - correlações significativas.  

 

As correlações entre a concentrações séricas das quimiocinas e as 

variáveis categóricas HAS, DM tipo 2 e uso de estatina foram realizadas 

através da análise de correlação bisserial e bisserial por ponto. A concentração 

sérica da quimiocina CXCL10 se correlacionou positivamente com a presença 

de DM tipo 2 (rb ajustado = 0,611; p = 0,019). As demais análises de 

correlação não atingiram significância estatística, conforme detalhado na 

Tabela 19. 



68 
 

Tabela 19. Correlações ponto bisserial entre as concentrações séricas de quimiocinas e 

variáveis clínicas categóricas nos pacientes com arterite de Takayasu  

Variáveis Correlação de Pearson 
Variáveis da correlação ponto 

bisserial 
rb ajustado 

 HAS   

CX3CL1 r = -0,201; p = 0,278 

P1 = 0,750; P2 = 0,250 

y = 0,3187 

-0,273 

CCL7 r = -0,113; p = 0,537 -0,153 

CCL22 r = 0,064; p = 0,728 0,086 

CXCL10 r = 0,017; p = 0,927 0,023 

CCL2 r = -0,324; p = 0,071 -0,440 

CCL3 r = -0,088; p = 0,632 -0,119 

CCL4 r = -0,061; p = 0,742 -0,082 

CCL5 r = 0,210; p = 0,248 0,285 

 DM   

CX3CL1 r = -0,205; p = 0,268 

P1 = 0,813; P2 = 0,188 

y = 0,2685 

-0,298 

CCL7 r = -0,056; p = 0,760 -0,081 

CCL22 r = -0,050; p = 0,785 -0,072 

CXCL10 r = 0,420; p = 0,019 0,611* 

CCL2 r = -0,050; p = 0,787 -0,072 

CCL3 r = -0,145; p = 0,428 -0,211 

CCL4 r = -0,205; p = 0,260 -0,298 

CCL5 r = -0,009; p = 0,962 -0,013 

 Uso de estatinas   

CX3CL1 r = 0,052; p = 0,779 

 

 

CCL7 r = -0,037; p = 0,842  

CCL22 r = 0,173; p = 0,343  

CXCL10 r = 0,169; p = 0,364  

CCL2 r = 0,003; p = 0,987  

CCL3 r = -0,084; p = 0,646  

CCL4 r = 0,111; p = 0,546  

CCL5 r = 0,237; p = 0,191  

DM – Diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistêmica; * Correlações estatisticamente significantes. 

 

Quanto às correlações entre subpopulações de monócitos no sangue 

periférico e as concentrações séricas de quimiocinas em pacientes com AT, 

avaliamos a correlação entre a contagem de monócitos totais e todas as 

quimiocinas estudadas. Por outro lado, para cada subpopulação de monócitos, 

selecionamos para a análise apenas as quimiocinas que tinham mais impacto, 

ou seja, mais receptores expressos naquela subpopulação.  

A contagem de monócitos totais no sangue periférico se correlacionou 

de forma significante com a concentração sérica de CCL4 (rho = 0,489; p = 

0,005) (Tabela 20).   
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Tabela 20. Correlações entre monócitos totais no sangue periférico e as concentrações 

séricas de quimiocinas nos pacientes com arterite de Takayasu 

Variáveis Monócitos totais 

CX3CL1 ρ = 0,082; p = 0,661 

CCL7 ρ = 0,108; p = 0,556 

CCL22 ρ = 0,079; p = 0,668 

CXCL10 ρ = 0,307; p = 0,093 

CCL2 ρ = 0,244; p = 0,179 

CCL3 ρ = 0,250; p = 0,168 

CCL4 ρ = 0,489; p = 0,005* 

CCL5 ρ = -0,069; p = 0,708 

 

Nesta etapa, avaliamos as correlações entre concentrações séricas de 

quimiocinas e as subpopulações específicas de monócitos que expressam 

receptores para essas quimiocinas de acordo com a descrição do Quadro 4.  

O número absoluto de monócitos clássicos também apresentou 

correlação significante com a concentração sérica de CCL4 (Rho = 0,448; p = 

0,010). Todavia, não foram observadas outras correlações significantes entre 

número absoluto ou porcentagem de monócitos clássicos no sangue periférico 

e concentração sérica de CCL2, CCL3, CCL7 e CCL5 (Figura 7). 
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Figura 7. Correlações entre monócitos clássicos e concentração sérica das quimiocinas 

CCL2, CCL3, CCL4, CCL7 e CCL5 
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Os monócitos intermediários no sangue periférico também se 

correlacionaram positivamente com os valores de CCL4 no soro (Rho = 0,412; 

p = 0,019), mas não se correlacionaram com as concentrações séricas das 

quimiocinas CX3CL1, CCL22, CXCL10 e CCL5 (Figura 8). 

Figura 8. Correlações entre monócitos intermediários e concentração sérica das 

quimiocinas CX3CL1, CCL4, CCL22, CXCL10 e CCL5 
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O número absoluto e a porcentagem de monócitos não clássicos no 

sangue periférico não apresentaram correlação significante com as 

concentrações séricas de CX3CL1, havendo apenas uma tendência à 

correlação positiva com os valores de CXCL10 (Rho = 0,348; p = 0,055) (Figura 

9).  

 

Figura 9. Correlações entre monócitos não clássicos e concentração sérica das 

quimiocinas CX3CL1 e CXCL10  

 



73 
 

  

5.13 Avaliação longitudinal dos pacientes que mudaram o status de 

atividade de doença 
 

Na primeira etapa do estudo, oito pacientes foram considerados em 

atividade de doença. Após alcançarem remissão, quatro pacientes foram 

reavaliadas e a comparação entre a distribuição dos monócitos no sangue 

periférico nos dois tempos está descrita na Figura 10. A mediana do intervalo 

entre as duas análises foi de 14,5 (11,3-18,5) meses. As outras quatro 

pacientes não foram acrescentadas à análise longitudinal pelos seguintes 

motivos: perda do seguimento na instituição (n=1), atividade persistente (n=1), 

gravidez (n=1) e recusa (n=1). A Tabela 21 descreve as características clínico-

laboratoriais das pacientes reanalisadas longitudinalmente, incluindo a terapia 

de indução instituída para controle da atividade da doença. A segunda 

avaliação foi realizada com intervalo mínimo de 6 meses da primeira, no 

paciente assintomático e com doses de prednisona ≤ 10 mg/dia.  

Houve aparente redução nos valores absolutos de todas as 

subpopulações monócitos na avaliação longitudinal dos pacientes com AT, 

porém essa diferença não foi estatisticamente significante (Figura 10). A 

porcentagem de monócitos no sangue periférico não apresentou mudança 

evolutiva aparente entre atividade e remissão. 
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Tabela 21. Características clínico-laboratoriais das pacientes com arterite de Takayasu 

analisadas longitudinalmente, após alcançarem remissão 

Variáveis Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4 

Subtipo arteriográfico* IV V V V 

Idade à inclusão, anos 42 55 37 39 

Tempo de doença, anos 14 27 5 18 

Comorbidades 
HAS, 

Dislipidemia 

HAS, DM, 

Dislipidemia 

HAS, 

Dislipidemia 
Dislipidemia 

ITAS2010 inicial, pontos 3 3 4 4 

Imunossupressão 
Micofenolato 

mofetil  
Leflunomida 

Certolizumabe 

pegol 
Adalimumabe 

ΔT, meses 17 19 11 12 

Δ PCR, mg/L 16 – 12,9 7,2 – 2 10 – 1,2 4 – 1 

Δ VHS, mm/1ª h 31 – 20 26 – 9 72 – 59 25 – 6 

HAS – hipertensão arterial sistêmica; DM – diabetes mellitus tipo 2; ITAS2010 - Indian Takayasu Clinical 
Activity Score; Δ – variação dos resultados no T1 (atividade) e T2 (remissão); * Classificação arteriográfica 
de Hata.  
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Figura 10. Avaliação longitudinal de monócitos totais e suas subpopulações em 

pacientes com arterite de Takayasu 

  

Valores de monócitos totais (10A) [1.972,0 células x 106/L (491,0-4.986,0) vs. 411,6 células x 106/L 

(334,7-545,0)], clássicos (10B) [1.643,0 células x 106/L (423,9-3.743,0) vs. 360,9 células x 106/L (271,4-

462,6)], clássicos % (10C) [82,8% (75,9-87,4) vs. 84,4% (79,8-89,3)], intermediários (10D) [118,9 células x 

106/L (33,0-206,3) vs. 20,7 células x 106/L (14,6-22,2)], intermediários % (10E) [6,3% (3,7-8,1) vs. 4,4% 

(3,3-6,2)], não clássicos (10F) [180,5 células x 106/L (30,5-1.026,0) vs. 40,6 células x 106/L (25,0-61,4) e 

não clássicos % (10G) [9,1% (5,6-19,4) vs. 10,2% (6,1-13,4)]. 
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6. DISCUSSÃO 
 

Este estudo analisou de forma inédita as interações entre as 

subpopulações de monócitos no sangue periférico e o perfil das quimiocinas 

séricas relacionadas à migração monocitária em pacientes com AT, buscando 

relacionar essas variáveis ao status da doença e à terapia instituída. Na AT, há 

um aumento de monócitos intermediários no sangue periférico em relação aos 

indivíduos do grupo controle. Nos pacientes com doença em atividade, há um 

aumento no número total de monócitos com expansão das subpopulações de 

clássicos e de intermediários, na comparação com o grupo controle. As 

quimiocinas CCL3 e CCL4 estão reduzidas nos pacientes em remissão de 

doença em relação aos controles e CCL22 foi a única quimiocina associada à 

atividade de doença na AT. As concentrações de CCL4 se correlacionaram 

positivamente com o número de monócitos totais, de clássicos e de 

intermediários. A terapia com prednisona teve relação com uma menor 

porcentagem de monócitos não clássicos no sangue periférico e concentrações 

mais baixas de CXCL10 no soro. As outras terapias para AT não impactaram 

nas concentrações das quimiocinas ou na distribuição das subpopulações de 

monócitos. Apesar de uma aparente redução nas subpopulações monocitárias 

após a remissão ser alcançada, não houve diferença significativa entre esses 

valores nos quatro pacientes ativos reanalisados longitudinalmente.  

Entre os pacientes com AT, não foi observado impacto de fatores de 

risco para doença cardiovascular, como DM tipo 2 e HAS, do uso de estatinas 

ou do histórico de eventos arteriais isquêmicos sobre o número absoluto ou na 

frequência das subpopulações de monócitos no sangue periférico. Em relação 

às quimiocinas séricas, apenas a concentração sérica de CXCL10 se 

correlacionou positivamente com o diagnóstico de DM, entre os pacientes com 

AT.  

A compreensão da dinâmica de migração de monócitos no sangue 

periférico numa doença de fisiopatologia complexa, como a AT, pode ser 

bastante difícil. Acredita-se que, durante a diferenciação do monócito humano, 

os monócitos clássicos deixam a medula óssea e circulam no sangue 
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periférico, posteriormente, eles se diferenciam primeiro em monócitos 

intermediários e depois em monócitos não clássicos, ao longo de 2 a 7 dias. 

Estudos que avaliaram um modelo experimental de endotoxemia, que simula 

situação de inflamação aguda, mostram que logo após estímulo, há 

monocitopenia inicial e, em 6 a 8 horas após essa monocitopenia, há uma 

monocitose “reativa”, que pode refletir a mobilização de células marginais ou a 

liberação compensatória desses monócitos clássicos pela medula óssea (121).  

Na AT em atividade, encontramos um aumento das subpopulações de 

monócitos clássicos e intermediários, o que pode traduzir um estado 

inflamatório crônico relacionado à fisiopatologia da doença, onde há um efluxo 

compensatório contínuo dos monócitos clássicos pela medula, que se 

diferenciam de forma sequencial em monócitos intermediários. Também é 

interessante ressaltar que essas duas subpopulações respondem a sinais 

associados a bactérias, enquanto os monócitos não clássicos são pouco 

responsivos a esse tipo de estímulo (122). Estudos recentes provaram que 

pacientes com AT apresentam um desequilíbrio na microbiota sanguínea 

caracterizado por um aumento das classes Clostridia (Firmicutes phylum), 

Cytophagia (Bacteroidetes phylum) e Deltaproteobacteria (Proteobacteria 

phylum), associado à redução da classe Bacilli (123). Estudo da microbiota 

arterial em pacientes com ACG também evidenciou alterações semelhantes às 

da AT (124). É importante enfatizar que, em nosso estudo, foram descartadas 

infecções agudas ou crônicas. 

A subpopulação de monócitos clássicos é considerada a principal fonte 

de células dendríticas derivadas de monócitos (122), cuja ativação faz parte da 

etapa inicial da cascata de eventos na adventícia do vaso acometido pela AT 

(25). O aumento de monócitos intermediários, por sua vez, é consistente com a 

grande capacidade dessa subpopulação de produzir IL-1β, IL-6 e TNFα, 

citocinas da imunidade inata que contribuem para o desenvolvimento de 

respostas Th1 e Th17, essenciais na patogênese da aortite de Takayasu (122, 

125). Também já existem descrições sobre o papel da subpopulação de 

monócitos intermediários no estímulo à angiogênese (126), com achados de 

expansão dessa subpopulação inclusive em pacientes com doença arterial 

obstrutiva periférica (127). Em nosso estudo, os valores de monócitos não 
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clássicos não foram diferentes entre pacientes e controles, o que pode 

significar que essa subpopulação não tenha relevância para a cascata de 

eventos inflamatórios da AT ou que, simplesmente, seja mais sensível ao efeito 

dos imunossupressores.  

Um estudo prévio avaliou a distribuição de subpopulações de monócitos 

no sangue periférico de pacientes com ACG. Nesse estudo, foi observado um 

aumento no número absoluto de monócitos clássicos em pacientes com 

doença recém-diagnosticada, acompanhado por uma redução de monócitos 

não clássicos, sem diferenças significantes na subpopulação de intermediários 

em relação a controles (91). Considerando que o envelhecimento está 

relacionado a um aumento de monócitos CD16+ (67),  seria esperado que 

pacientes com ACG apresentassem um maior número de monócitos 

intermediários no sangue periférico, quando comparados aos pacientes com 

AT. Todavia, diante dos achados do nosso estudo, é provável que a dinâmica 

de migração das subpopulações dos monócitos seja diferente nas duas 

doenças. Na ACG, o que está provado, até o momento, é que os macrófagos 

que infiltram a parede da artéria temporal superficial apresentam fenótipo 

CD16+CX3CR1+ (91) e que os valores reduzidos das células CD16+ no sangue 

periférico podem ser apenas consequência de uma migração precoce desses 

monócitos para o tecido vascular inflamado. 

Na doença de Behçet, uma outra vasculite sistêmica em que a 

participação da imunidade inata tem grande importância, foi descrito aumento 

da subpopulação de monócitos intermediários e redução na população de 

monócitos não clássicos no sangue periférico dos pacientes em relação a 

controles saudáveis. Essa alteração na distribuição tende a normalizar após o 

início do tratamento (128). O aumento da subpopulação de intermediários nos 

pacientes com doença de Behçet também foi observado em outro trabalho 

realizado pelo nosso grupo; porém, não houve diferença quanto a distribuição 

de subpopulações de monócitos entre pacientes em atividade de doença e 

aqueles em remissão. O uso da colchicina se associou com um aumento de 

monócitos não clássicos no sangue periférico dos pacientes em tratamento 

(120).   
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Evidências demonstram que alterações na distribuição de 

subpopulações de monócitos no sangue periférico, especialmente com 

aumento no número de monócitos intermediários, são observadas em 

pacientes com HAS (129), DM (83) e naqueles com eventos arteriais 

isquêmicos (78, 130). Por outro lado, o uso de estatinas está associado ao 

aumento no número de monócitos clássicos e à redução de monócitos CD16+ 

no sangue periférico (131). Em nosso estudo, todavia, não se observou 

nenhuma influência de HAS, DM2, eventos arteriais isquêmicos ou do uso de 

estatinas sobre a distribuição de monócitos e suas subpopulações no sangue 

periférico de pacientes com AT. Fatores como inflamação arterial pela própria 

AT e uso de glicocorticoides, imunossupressores ou agentes imunobiológicos 

podem ter influenciado nessa ausência de associação.  

A comparação entre pacientes sem terapia para AT, pacientes em uso 

de imunossupressores e aqueles em uso de agentes imunobiológicos não 

resultou em diferenças significantes quanto às subpopulações de monócitos no 

sangue periférico. A redução da porcentagem dos monócitos não clássicos 

com o uso da prednisona em doses diárias > 5 mg é corroborada por estudos 

anteriores, sobre o tratamento de outras doenças inflamatórias (89, 91). Essa 

subpopulação de monócitos apresenta uma alta expressão de receptor de 

glicocorticoides e a corticoterapia induz apoptose dos monócitos não clássicos 

por um mecanismo caspase-dependente (132).  

A correlação negativa entre o percentual de monócitos clássicos no 

sangue periférico de pacientes com AT e os valores de PCR sérica, assim 

como a correlação positiva entre esse reagente de fase aguda e o percentual 

de não clássicos, não se justificaria pelo perfil de produção de citocinas dessas 

subpopulações de monócitos, se considerarmos que monócitos não clássicos 

são fracos produtores de IL-1β, IL-6, e TNFα, e esse papel é representado 

principalmente por monócitos intermediários (122). Todavia, variáveis que 

influenciam esses resultados – como a produção dessas citocinas pelos 

macrófagos e células T CD4+ – não foram avaliadas em nosso trabalho. Por 

outro lado, apesar da PCR ser conhecida por ativar in vitro monócitos oriundos 

de pacientes com doenças reumáticas sistêmicas, estimulando a expressão de 

fator tecidual (133), diferentes estudos não encontraram correlação entre 
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monócitos não clássicos no sangue periférico e concentração sérica de PCR 

(134-136). Apenas um estudo prévio observou correlação significante e positiva 

entre concentração sérica de PCR e monócitos clássicos e intermediários 

(137). 

Como explicado anteriormente, nos pacientes em que o processo 

inflamatório é mais agudo, o recrutamento inicial de monócitos clássicos da 

medula óssea é induzido pelo eixo CCL2/CCR2 (138). Ao longo dos dias, os 

monócitos clássicos podem, então, se converter em monócitos intermediários 

na periferia (139, 140). Os monócitos CD14+ expressam grandes quantidades 

de CCR1, CCR2, CCR5, CXCR1 e CXCR2 o que traduz seu potencial de 

migrar para os tecidos inflamados (61).  Essas células também conseguem 

produzir moléculas pro-inflamatórias como IL-6, IL-8, CCL2, CCL3 e CCL5 (69). 

Diferente do relatado por alguns estudos anteriores (44, 49, 111, 112, 

125), as concentrações de CCL2 não estavam aumentadas em nossos 

pacientes com AT, incluindo aqueles que apresentavam doença ativa. Além 

disso, houve correlação negativa entre as concentrações de CCL2 e a 

pontuação do ITAS2010. A inclusão de pacientes com longo tempo desde o 

diagnóstico pode ter contribuído para a falta de associação entre a 

concentração sérica dessa quimiocina e AT no nosso estudo. A terapia com 

glicocorticoides e imunossupressores/agentes imunobiológicos também pode 

ter influenciado esse resultado. Na ACG, as concentrações séricas dessa 

quimiocina estavam reduzidas ao diagnóstico, mas normalizaram após o início 

da terapia com prednisona (91). No LES, um estudo prévio demonstrou que as 

altas concentrações de CCL2 e CXCL10 em pacientes recém-diagnosticados 

normalizaram após o início da corticoterapia (141).  

Também é possível que, numa fase mais crônica da AT, mecanismos de 

reparação possam se sobrepor aos mecanismos inflamatórios nas artérias 

acometidas. Já é bem descrita a mudança no fenótipo do macrófago na parede 

do vaso ao longo da evolução da AT. Na fase inicial, há predomínio de 

macrófagos M1 na adventícia e, após o tratamento, os macrófagos M2 vão 

predominar, especialmente na camada média do vaso. Além disso, a 

expressão de CCL2 nas diferentes camadas da artéria se modifica nas 

diferentes fases da doença e reduz consideravelmente após o tratamento 
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(142). Em outro estudo recém-publicado, que também avaliou o perfil de 

quimiocinas na AT, a expressão de CCL2 no sangue periférico e na parede 

vascular não foi diferente entre pacientes e controles (113). Portanto, a 

associação entre CCL2 e AT se mantém controversa. 

Em nosso estudo, foi evidenciada redução das concentrações de CCL3 

e CCL4 nos pacientes com AT que apresentavam doença em remissão em 

comparação a controles. A CCL4 se liga de forma exclusiva ao CCR5, receptor 

com elevada expressão pelos monócitos intermediários. A baixa concentração 

sérica dessa quimiocina num cenário onde há expansão da subpopulação dos 

intermediários poderia ser justificada, portanto, pelo seu consumo através da 

ligação ao CCR5. Além disso, a maturação do monócito humano em macrófago 

é acompanhada pela perda na expressão de CCR2 e um aumento na 

expressão CCR5 (100), o que poderia sugerir um consumo dessa quimiocina 

também pela população de macrófagos derivados de monócitos. A CCL3, por 

outro lado, apesar de também se ligar ao CCR5, é capaz de interagir com os 

receptores CCR4 e CCR1, esse último expresso de forma relevante pelos 

monócitos clássicos (103, 104) – também em maior número durante a atividade 

da AT.  

A CCL4 pode induzir a produção de espécies reativas de oxigênio e 

promover a adesão in vitro de células humanas monocíticas às células 

endoteliais (143). Altas concentrações de CCL4 já foram descritas em 

pacientes com aterosclerose (144) e a sua inibição direta por anticorpos 

específicos reduziu a inflamação vascular e a vulnerabilidade da placa de 

ateroma em modelos animais (145). Dessa forma, as altas concentrações de 

CCL4 nos sete pacientes com AT que apresentavam história de isquemia 

arterial podem ser um reflexo do processo aterosclerótico subjacente. 

Nenhuma dessas pacientes apresentou o evento isquêmico ao diagnóstico, 

mas ao longo dos anos de seguimento. Na AT, a presença de aterosclerose 

acelerada já é bem documentada (146), com um provável papel da “vasa 

vasorite” como gatilho inflamatório inicial desse fenômeno (147). Nosso estudo, 

todavia, não incluiu variáveis como a medida do espessamento médio-intimal 

carotídeo ou a quantificação de placas de ateroma nos vasos, o que torna difícil 

a separação entre um evento isquêmico pela vasculite per se, estado de 
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hipercoagulabilidade e a isquemia secundária à doença arterial obstrutiva 

periférica (148).  

A CCL22, também conhecida como “quimiocina derivada do macrófago” 

é produzida   principalmente pelos macrófagos M2. A subpopulação M2a é 

importante no processo de fibrose que se instala na parede do vaso da AT ao 

longo da evolução da doença e sua expansão é induzida por IL-4 e IL-13 (112, 

149). A CCL22 liga-se ao CCR4 dos fibroblastos, promovendo o crescimento 

dessas células e a produção de IL-6 (150). Concentrações persistentemente 

elevadas de CCL22 foram descritas em pacientes com AT em relação a 

controles (113), mas nosso estudo foi o primeiro que observou diferentes 

concentrações em pacientes ativos comparados àqueles em remissão. O 

aumento dessa quimiocina pode ser um reflexo da ativação da resposta Th2, 

na tentativa de promoção de reparo tecidual e controle da inflamação. 

Na população estudada, as concentrações séricas da CX3CL1 não 

foram diferentes entre pacientes e controles. Essa quimiocina é expressa de 

forma constitutiva pelas células endoteliais em condições de homeostase e seu 

gradiente direciona os monócitos CX3CR1+ para os tecidos inflamados (94). 

Num estudo realizado em pacientes com arterite temporal, as concentrações 

séricas da CX3CL1 também não foram diferentes das encontradas nos 

controles. Todavia, quando avaliada a expressão desse ligante na parede do 

vaso inflamado (biópsia de artéria temporal), foi observada alta expressão na 

camada média (91). Diante disso, é importante registrarmos uma das 

limitações do nosso trabalho. Idealmente, a análise das quimiocinas séricas 

deve vir acompanhada da análise da sua expressão também no tecido 

inflamado. Todavia, como a AT é uma vasculite que acomete a aorta, há uma 

grande limitação para obtenção de amostras para análise simultânea de 

eventos que ocorrem no sangue periférico e na parede vascular.  

A maioria das quimiocinas estudadas apresentou correlações fracas ou 

moderadas entre si e não se correlacionaram com os valores de VHS e PCR. 

Um estudo publicado recentemente, que avaliou 22 proteínas séricas em 

diferentes tipos de vasculites sistêmicas, incluindo as quimiocinas CXCL10, 

CXCL13, CCL5 e CXCL8, também não encontrou correlações estatisticamente 
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relevantes entre os marcadores estudados. No subgrupo dos 29 pacientes com 

AT, nenhuma quimiocina foi capaz de diferenciar atividade de remissão (114).  

São limitações do nosso estudo a inclusão de pacientes com doença de 

longa evolução e sob terapia imunossupressora. A pequena quantidade de 

pacientes que apresentaram atividade de doença na amostra e de pacientes 

submetidos à avaliação longitudinal, também pode ter minimizado as 

diferenças entre os grupos atividade e remissão. Todavia, diante da raridade da 

AT e da dificuldade no recrutamento de pacientes recém-diagnosticados, este 

trabalho reflete um cenário experimental in vivo e traz conclusões interessantes 

(Figura 11) sobre a dinâmica dos monócitos no paciente da “vida real”, que 

podem ser posteriormente testadas em estudos in vitro. 

Figura 11. Representação esquemática dos achados deste estudo. 

 

Os pacientes com AT apresentam uma expansão dos monócitos intermediários em relação aos controles 

saudáveis. No sangue periférico dos pacientes em atividade de doença, também há um aumento dos 

monócitos clássicos. As quimiocinas CCL3 e CCL4 estão reduzidas nos pacientes com AT e, naqueles 

ativos, há um aumento nas concentrações de CCL22. A CCL4 está mais elevada em pacientes com 

antecedente de evento isquêmico arterial e essa quimiocina se correlaciona positivamente com as 

contagens de monócitos totais, clássicos e intermediários. 
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7.CONCLUSÕES  

 

• A distribuição das subpopulações de monócitos está alterada no 

sangue periférico de pacientes com AT, que apresentam aumento no 

número de monócitos intermediários em comparação aos controles.  

• Atividade de doença leva a um maior número de monócitos totais, 

clássicos e intermediários em comparação aos controles.  

• A presença de HAS, DM tipo 2 ou do uso de estatina não 

influencia na distribuição das subpopulações de monócitos no sangue 

periférico dos pacientes com AT.  

• A terapia imunossupressora também não impacta na distribuição 

das subpopulações de monócitos no sangue periférico, com exceção da 

redução no percentual de monócitos não clássicos observada nos pacientes 

que recebiam glicocorticoide em doses maiores que 5 mg/ dia.  

• A dose diária de prednisona se correlaciona de forma inversa com 

o percentual de monócitos não clássicos no sangue periférico dos pacientes 

com AT. 

• Os valores da  PCR se correlacionam de forma negativa com o 

percentual de monócitos clássicos e de forma positiva com o percentual de 

monócitos não clássicos no sangue periférico dos pacientes com AT. 

• Longitudinalmente, há uma aparente redução das subpopulações 

de monócitos clássicos e intermediários, quando os pacientes em atividade 

de doença entram em remissão, mas esse resultado não alcançou 

significância estatística em nossa análise.  

• Os pacientes com doença em remissão apresentam 

concentrações reduzidas de CCL3 e CCL4 quando comparados ao grupo 

controle. 

• Os pacientes em atividade de doença apresentam um aumento 

das concentrações de CCL22 quando comparados aos pacientes em 

remissão.  

• Os pacientes com histórico evento isquêmico arterial apresentam 

concentrações séricas mais elevadas de CCL4.  
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• A terapia com prednisona em doses maiores que 5 mg/dia reduziu 

as concentrações de CXCL10, mas o tratamento com imunossupressores 

sintéticos ou biológicos não impactou nas concentrações das demais 

quimiocinas estudadas. 

• Foi observada uma correlação negativa moderada entre as 

concentrações séricas de CCL2 e a pontuação do ITAS2010. 

• A quimiocina CCL4 se correlacionou positivamente com as 

contagens de monócitos totais, clássicos e intermediários no sangue 

periférico dos pacientes com AT.  
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8.ANEXOS 
 

Anexo 1 – Definição de atividade de doença  

 

Adaptado de Nakaoka Y, et al. Ann Rheum Dis, 2018.  

Categoria Definições 

1. Sintomas sistêmicos 

(avaliação objetiva) 

Considerar atividade de doença se qualquer um dos sinais 

descritos nesta categoria estiver presente:  

• Febre: temperatura axilar ≥38,0°C  

• Perda de peso: perda de peso >2 kg em 4 semanas  

• Artrite: ≥2 articulações (dor, edema e calor)  

2. Sintomas sistêmicos 

(avaliação subjetiva) 

Considerar atividade de doença se qualquer um dos sinais 

descritos nesta categoria estiver presente em intensidade maior 

que 2:  

• Mal estar 

• Mialgia 

• Cefaleia  

• Tonturas/ vertigem  

3. Aumento de provas 

inflamatórias 

Considerar atividade de doença se qualquer uma das 

alterações descritas nesta categoria estiver presente:  

• PCR ≥1,0 mg/L  

• VHS ≥30 mm/h  

 

4. Sinais e sintomas 

vasculares 

Considerar atividade de doença se qualquer um dos sinais 

descritos nesta categoria estiver presente:  

• Hipertensão renovascular 

• Novos sopros vasculares (artéria carótida, artéria subclávia, 

artéria renal)  

• Nova perda de pulso (artéria carótida, artéria subclávia, 

artéria braquial, artéria radial, artéria femoral, artéria 

poplítea, artéria tibial posterior, artéria pediosa)  

• Nova diferença na pressão arterial entre membros 

superiores ≥10 mm Hg  

• Carotidínea 

• Surgimento de insuficiência valvar aórtica (moderada ou 

grave)  

5. Sintomas isquêmicos Considerar atividade de doença se qualquer um dos sinais 

descritos nesta categoria estiver presente em intensidade maior 

que 2:  

• Dor abdominal  

• Crise convulsiva 

• Síncope 

• Claudicação intermitente 

• Dor anginosa  

 Na presença de alterações em dois dos cinco domínios, que 

surgiram ou pioraram nos últimos três meses, a doença foi 

considerada em atividade, após exclusão de diagnósticos 

diferenciais (i.e., infecção). 



90 
 

 

Anexo 2 –  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Projeto: Avaliação das subpopulações de monócitos e quimiocinas em 
pacientes com Arterite de Takayasu 

 

Nome: ________________________________________________________  

RG-HSP:_________________________________ 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 
neste estudo que visa avaliar o papel dos monócitos e seus subtipos na Arterite de 
Takayasu. O monócito é um tipo de glóbulo branco que faz parte das defesas do 
organismo, mas que também pode estar associado as doenças autoimunes. Depois 
verificaremos se há associação entre a quantidade de quimiocinas (substâncias 
produzidas pelos glóbulos brancos) e os sintomas da Arterite de Takayasu. 

A Arterite de Takayasu é uma vasculite que leva à inflamação de grandes 
artérias (por exemplo: aorta e carótidas) e manifesta por pulsos diminuídos ou 
ausentes nos braços e nas pernas, pressão arterial maior em um braço do que no 
outro e sintomas de má circulação, tais como a diminuição da temperatura num braço 
ou numa perna, dores musculares com o esforço ou derrame, quando as artérias 
cerebrais estão comprometidas. Ao longo do tempo, a Arterite de Takayasu pode levar 
à formação de cicatrizes, estreitamentos e dilatações anormais nas artérias 
inflamadas. Embora a causa da Arterite de Takayasu seja desconhecida, acredita-se 
que nossas defesas, ou seja nosso sistema imunológico, ataquem as próprias células 
do organismo em vez de as protegerem dos invasores externos. Existem vários tipos 
de glóbulos brancos responsáveis pelas defesas do organismo. Entre esses, podemos 
citar os linfócitos T, linfócitos B e os monócitos. Na Arterite de Takayasu, os monócitos 
invadem as artérias, onde contribuem para inflamação do vaso. O objetivo desse 
estudo é demonstrar qual é a importância dos monócitos na Arterite de Takayasu.  

Neste estudo, os pacientes serão entrevistados, examinados e serão colhidos 
10 ml de sangue em veia de antebraço para exames de sangue. Poderá haver algum 
desconforto transitório no local de coleta do sangue. Os pesquisadores se 
comprometem a utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. O 
presente estudo não irá interferir no acompanhamento e nas medicações prescritas e 
obtidas no Ambulatório de Vasculites. Assim, trata-se de um trabalho científico de 
coleta de dados e análise dos mesmos em que não serão testadas ou experimentadas 
provas diagnósticas ou terapêuticas que não estejam consagradas pela literatura 
científica mundial. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 
não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Os pacientes terão o direito 
de serem atualizados quanto a resultados que forem do conhecimento dos 
pesquisadores. Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase 
do estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá compensação 
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela 
será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

O (a) Sr (a) poderá tirar quaisquer dúvidas sobre o estudo e os exames que 
serão utilizados, entrando em contato com: Dr. Alexandre Wagner Silva de Souza ou 
com a Dra. Mariana Freitas de Aguiar na Disciplina de Reumatologia da UNIFESP- 
Rua Pedro de Toledo, 650 3º andar. CEP: 04023-900 - Tel.: (11) 5576-4239. Podem 
decidir participar ou não sabendo que isso não interfere no seu tratamento, assim 
como podem sair do estudo caso seja esse seu desejo. Se o participante tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entrar em contato com o Comitê de 
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Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – CJ 14, 5571-1062, FAX: 
5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br.  

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que 
uma ficará com o Sr (a). e a outra conosco. 

Acredito ter sido adequadamente informado (a) sobre o estudo “Avaliação das 
subpopulações de monócitos e quimiocinas em pacientes com Arterite de 
Takayasu”. Eu discuti com a Dra. Mariana Freitas de Aguiar sobre a minha decisão 
em participar neste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 
de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 
ou no meu atendimento neste Serviço. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 
esclarecido deste paciente ou representante legal para participação neste estudo. 

 
 
 

------------------------------------------------------- 
Nome do paciente 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------   Data ___/___/_____ 
Assinatura do paciente / Representante legal 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------   Data ___/___/_____ 
Assinatura do responsável pelo estudo 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - Controles 

Projeto: Avaliação das subpopulações de monócitos e quimiocinas em 
pacientes com Arterite de Takayasu 

 

Nome: ________________________________________________________  

RG-HSP: _________________________________ 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 
neste estudo que visa avaliar o papel dos monócitos e seus subtipos na Arterite de 
Takayasu. O monócito é um tipo de glóbulo branco que faz parte das defesas do 
organismo, mas que também pode estar associado às doenças autoimunes. Depois 
verificaremos se há associação entre a quantidade de quimiocinas (substâncias 
produzidas pelos glóbulos brancos) e os sintomas da Arterite de Takayasu. 

A Arterite de Takayasu é uma vasculite que leva à inflamação de grandes 
artérias (por exemplo: aorta e carótidas) e manifesta por pulsos diminuídos ou 
ausentes nos braços e nas pernas, pressão arterial maior em um braço do que no 
outro e sintomas de má circulação, tais como a diminuição da temperatura num braço 
ou numa perna, dores musculares com o esforço ou derrame, quando as artérias 
cerebrais estão comprometidas. Ao longo do tempo, a Arterite de Takayasu pode levar 
à formação de cicatrizes, estreitamentos e dilatações anormais nas artérias 
inflamadas. Embora a causa da Arterite de Takayasu seja desconhecida, acredita-se 
que nossas defesas, ou seja nosso sistema imunológico, ataquem as próprias células 
do organismo em vez de as protegerem dos invasores externos. Existem vários tipos 
de glóbulos brancos responsáveis pelas defesas do organismo. Entre esses, podemos 
citar os linfócitos T, linfócitos B e os monócitos. Na Arterite de Takayasu, os monócitos 
invadem as artérias, onde contribuem para inflamação do vaso. O objetivo desse 
estudo é demonstrar qual é a importância dos monócitos na Arterite de Takayasu.  

Nós lhe convidamos a participar dessa pesquisa como indivíduo saudável 
integrante do grupo controle, se você aceitar participar, serão coletados 10 ml de 
sangue. Poderá haver algum desconforto transitório no local de coleta do sangue. 
Esse material será destinado à realização de exames de sangue para esse estudo. 
Resultados obtidos de indivíduos saudáveis serão comparados aos dos pacientes com 
Arterite de Takayasu.  

As amostras de sangue colhidas durante este estudo, serão armazenadas e 
poderão ser utilizadas futuramente para dosar outras substâncias relacionadas à 
Arterite de Takayasu. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 
outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Os 
pacientes terão o direito de serem atualizados quanto a resultados que forem do 
conhecimento dos pesquisadores. Não haverá despesas pessoais para o participante 
em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

O (a) Sr (a) poderá tirar quaisquer dúvidas sobre o estudo e os exames que 
serão utilizados, entrando em contato com: Dr. Alexandre Wagner Silva de Souza ou 
com a Dra. Mariana Freitas de Aguiar na Disciplina de Reumatologia da UNIFESP- 
Rua Pedro de Toledo, 650 3º andar. CEP: 04023-900 - Tel.: (11) 5576-4239. Podem 
decidir participar ou não sabendo que isso não interfere no seu tratamento, assim 
como podem sair do estudo caso seja esse seu desejo. Se o participante tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entrar em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – CJ 14, 5571-1062, FAX: 
5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br.  
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Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que 
uma ficará com o Sr (a). e a outra conosco. 

Acredito ter sido adequadamente informado (a) sobre o estudo “Avaliação das 
subpopulações de monócitos e quimiocinas em pacientes com Arterite de 
Takayasu”. Eu discuti com a Dra. Mariana Freitas de Aguiar sobre a minha decisão 
em participar neste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 
de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízo. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 
esclarecido deste paciente ou representante legal para participação neste estudo. 

 
 
 

------------------------------------------------------- 
Nome do participante 
 
 
 

 
-------------------------------------------------------   Data ___/___/_____ 
Assinatura do participante / Representante legal 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------   Data ___/___/_____ 
Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexo 3 –  Ficha de Coleta de Dados 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:___________________________________________ Idade: _________ 

Cor: _______________ Gênero:______________ 

Data do diagnóstico (mês e ano):______________________ 

Data da última consulta (mês e ano):____________________ 

Tipo Arteriográfico: ___________ 

Eventos Isquêmicos Prévios:________________________________________  

2. Medicações prévias utilizadas para arterite deTakayasu (dose): 

( ) prednisona:                                 Tempo de Uso _______________________ 

( ) azatioprina:                                 Tempo de Uso _______________________ 

( ) metotrexato:                                Tempo de Uso _______________________ 

( ) leflunomida:                                 Tempo de Uso _______________________ 

 ( ) outros (qual?)  ___________________________________ 

3. Medicações atuais para tratamento de arterite de Takayasu (dose): 

( ) prednisona:                                  Tempo de Uso _______________________ 

( ) azatioprina:                                  Tempo de Uso _______________________ 

( ) metotrexato:                                 Tempo de Uso _______________________ 

( ) leflunomida:                                  Tempo de Uso _______________________ 

( ) outros (qual?)  ___________________________________ 

Tratamentos Cirúrgicos Prévios:_____________________________________ 

4. Atividade da doença  

Critérios NIH modificados = ______ 

ITAS2010 = _________ Pontuação Anexo 1= ___________ 

5. Citometria de fluxo 

5.1 Subpopulações de monócitos 

Monócitos clássicos: ________________% _______________ x 106/L 

Monócitos intermediários: ____________% _______________ x 106/L 

Monócitos não clássicos:_____________% _______________ x 106/L 

6. Quimiocinas séricas 

CCL2: 

_______________ 

CCL3: 

_______________ 

CCL4: 

_______________ 

CCL5: 

_______________ 

CCL7: 

_______________ 

CXCL10: 

_____________ 

CX3CL1: 

_____________ 
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Anexo 4 – Formulário do ITAS2010  
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Anexo 5 –  Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa  
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Anexo 6 – Tabelas suplementares 

 

Tabela 1. Subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com arterite 

de Takayasu e hipertensão arterial sistêmica 

Variáveis 
HAS 

(n = 24) 

Ausência de HAS 

(n = 8) 
p 

Monócitos totais, 

células x106/L 

508,93 

(328,53-985,93) 

369,70 

(250,48-575,31) 
0,098 

Monócitos clássicos, 

células x106/L 

461,11 

(315,85-860,38) 

332,69 

(211,89-513,78) 
0,098 

Monócitos clássicos, 

% 
86,96 ± 6,65 88,56 ± 5,05 0,541 

Monócitos 

intermediários, 

células x106/L 

31,33 

(15,94-56,99) 

18,33 

(15,99-22,80) 
0,117 

Monócitos 

intermediários, % 

5,78 

(4,05-7,52) 

5,97 

(4,59-7,04) 
1,000 

Monócitos não 

clássicos, células 

x106/L 

22,91 

(10,07-68,30) 

17,43 

(4,51-22,16) 
0,151 

Monócitos não 

clássicos, % 

4,51 

(3,53-7,92) 

5,81 

(1,25-6,92) 
0,632 

HAS – hipertensão arterial sistêmica; n – número de pacientes; % - valor percentual da subpopulação de 

monócitos em relação aos monócitos totais. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão ou 

mediana e intervalo interquartil.  
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Tabela 2. Subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com arterite 

de Takayasu e diabetes mellitus tipo 2 

Variáveis 
Diabetes 

(n = 6) 

Ausência de diabetes 

(n = 26) 
p 

Monócitos totais, 

células x106/L 

589,00 

(324,43-830,26) 

465,82 

(288,88-968,60) 
0,562 

Monócitos clássicos, 

células x106/L 

549,59 

(308,09-730,83) 

404,00 

(259,20-772,21) 
0,530 

Monócitos clássicos, 

% 
90,43 ± 6,21 86,65 ± 6,21 0,187 

Monócitos 

intermediários, 

células x106/L 

28,22 

(13,24-54,93) 

22,33 

(15,76-48,40) 
0,961 

Monócitos 

intermediários, % 

5,37 

(2,14-8,68) 

5,84 

(4,12-7,33) 
0,809 

Monócitos não 

clássicos, células 

x106/L 

21,20 

(1,64-52,17) 

19,98 

(12,28-44,56) 
0,699 

Monócitos não 

clássicos, % 

4,69 

(0,47-7,31) 

4,79 

(3,64-8,26) 
0,346 

n – número de pacientes; % - valor percentual da subpopulação de monócitos em relação aos monócitos 

totais. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil.  
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Tabela 3. Subpopulações de monócitos no sangue periférico de pacientes com arterite 

de Takayasu e uso de estatinas 

Variáveis 
Uso de estatinas 

(n = 25) 

Ausência de 

estatinas 

(n = 7) 

p 

Monócitos totais, 

células x106/L 

460,57 

(318,40-737,58) 

610,06 

(291,64-980,75) 
0,538 

Monócitos clássicos, 

células x106/L 

395,78 

(278,36-670,82) 

536,05 

(260,09-866,03) 
0,399 

Monócitos clássicos, 

% 
87,08 ± 6,58 88,37 ± 5,20 0,638 

Monócitos 

intermediários, 

células x106/L 

23,27 

(14,95-40,02) 

28,97 

(18,59-56,64) 
0,425 

Monócitos 

intermediários, % 

5,83 

(3,89-7,47) 

5,74 

(4,08-6,38) 
0,837 

Monócitos não 

clássicos, células 

x106/L 

19,12 

(10,98-40,59) 

34,48 

(8,44-72,73) 
0,452 

Monócitos não 

clássicos, % 

5,02 

(3,67-7,79) 

4,37 

(2,30-7,42) 
0,732 

n – número de pacientes; % - valor percentual da subpopulação de monócitos em relação aos monócitos 

totais. Os resultados foram expressos em média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil.  
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