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RESUMO

A hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) é uma doença rara, ocasionada por uma mutação somática do gene fosfatidil inositol glicano classe A 
(PIG-A), localizado no cromossomo X. O gene PIG-A é responsável pela codificação da proteína âncora glicosil-fosfatidil-inositol (GPI), responsável 
pela fixação de múltiplas proteínas de membrana. O sistema complemento (SC) faz parte do nosso sistema imunológico e o mesmo é ativado de 
uma forma alternativa no ataque contra patógenos como bactérias e fungos, sendo o resultado final a formação do complexo de ataque as 
membranas (MAC), com desregulação osmótica e morte da célula. O SC é direcionado contra membranas dos microrganismos, sendo regulado e 
desligado nas membranas das células humanas. A deficiência de GPI conduz a uma carência de proteínas reguladoras do SC ligada à superfície das 
células, nos clones dos eritrócitos e leucócitos tornando-os susceptíveis a hemólise intravascular mediada pelo SC. Os aspectos clínicos da doença 
são hemoglobinúria, icterícia, anemia com sinais de fadiga, disfunção da musculatura lisa, letargia, dor abdominal e cefaléia crônica. Objetivo: O 
objetivo desse estudo é padronizar o diagnóstico da HPN por imunofenotipagem pela aparelhagem de citometria de fluxo (CMF), em relação a 
especificidade/sensibilidade da técnica na detecção do clone HPN, quanto ao seu tamanho e classificação. Realizar uma correlação da eficácia do 
tratamento com anticorpo monoclonal eculizumab e o monitoramento do tratamento por exames hematológicos e de imunofenotipagem. 
Metodologia: Para a realização da imunofenotipagem por citometria de fluxo foi utilizada a marcação com anticorpos monoclonais, utilizando o 
citômetro de fluxo  de  quatro  cores  FACSCalibur® - BD Biosiences,  San  Jose, EUA, para aquisição das amostras por meio do programa CellQuest 
Pro também da BD. Para adquirir as imagens foi utilizado 50.000 eventos em região de neutrófilos e monócitos e para o tubo das hemácias foram 
adquiridos 50.000 em escala logarítmica. O painel de anticorpos monoclonais utilizado foi preparado com três tubos, realizando a pesquisa de 
granulócitos, monócitos e hemácias. A partir da aquisição dos dados, a análise foi feita com base na seleção da população celular de interesse, 
seguindo a  morfometria de tamanho (FSC) x granulosidade (SSC) e pelas particularidades do imunofenótipo (CD45 para granulócitos e monócitos 
e SSC X FSC para hemácias). Após realizar o gate na população celular de interesse, observa-se expressão, ausência ou deficiência das moléculas 
ancoradas ao GPI (CD24, CD64, CD14, CD16, CD33 CD55 e CD59) e marcando somente granulócitos e monócitos com FLAER. Os prontuários dos 
pacientes atendidos no Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH) para diagnóstico e monitoramento da HPN foram avaliados. A 
avaliação foi realizada no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2017. Os resultados foram obtidos correlacionando os dados: idade, gênero, 
indicação clínica, resultados de exames laboratoriais de controle e monitoramento do clone. Resultados: 31 pacientes foram avaliados e 
confirmados com a doença determinada pelo clone da imunofenotipagem estabelecida para HPN, 19 pacientes eram do sexo masculino e 12 do 
sexo feminino. Em relação do monitoramento do tratamento com o eculizumab observou se uma redução do quadro hemolítico, com melhoras 
dos sintomas e com a estabilização dos resultados dos testes de hemólise. Dos 31 pacientes que foram diagnosticados com HPN, 5 pacientes com 
dados completos foram melhor analisados frente aos diagnósticos e ao tratamento. A avaliação da imunofenotipagem é mensurada pela 
porcentagem dos marcadores expressos nos clones selecionadas pela técnica. A maior diferença observada foi para os marcadores de eritrócitos. 
No caso do paciente 1, houve uma melhora significativa nos primeiros anos do tratamento com um aumento do número relativo para os 
marcadores dos eritrócitos CD55/CD59 de 22,7% para 71,7%.
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