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Alloimmunization in bone marrow failure

Silvia M. M. Magalhães

Nas últimas décadas verificou-se uma redução dra-
mática na incidência de doenças transmissíveis por trans-
fusão. A incidência de aloimunização parece decrescer com
o uso mais disseminado de componentes leucorreduzidos,
embora a aloimunização e a refratariedade à transfusão de
plaquetas ainda sejam problemas clínicos significantes. O
assunto é abordado nesse número da Revista Brasileira de
Hematologia e Hemoterapia por Arruda e col., com foco na
aloimunidade contra antígenos HLA em pacientes com
síndromes mielodisplásicas (SMD) e anemia aplástica (AA).
Os autores, após estudo de 110 pacientes, detectaram anti-
corpos anti-HLA em 28,6% dos pacientes com SMD e 45%
dos pacientes com AA.

A terapia de suporte transfusional permanece a abor-
dagem padrão para pacientes com insuficiência medular,
notadamente as síndromes mielodisplásicas e a anemia
aplástica, nos casos severos e em que o transplante não é
uma opção terapêutica possível. A maioria dos pacientes é
transfundida em alguma fase durante o curso de sua doença,
e um percentual significativo torna-se cronicamente depen-
dente de transfusão. Nos pacientes com anemia, a transfu-
são de concentrados de hemácias promove aumento dos ní-
veis de hemoglobina e oxigenação tecidual adequada, com
conseqüente melhora da fadiga, da capacidade física e inte-
lectual e da qualidade de vida. Múltiplas transfusões, no
entanto, aumentam o risco de desenvolvimento de anticor-
pos contra antígenos eritrocitários e antígenos HLA e poten-
cialmente resultam em hemosiderose transfusional (mais de
20 unidades de concentrados de hemácias transfundidas),
importante causa de disfunção progressiva de vários órgãos,
especialmente fígado, coração e sistema endócrino. Um es-
tudo retrospectivo japonês recente estimou que, em média,
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61,5 unidades de concentrados de hemácias são transfun-
didas em pacientes portadores de SMD e AA ao ano.1 A
aloimunização promove diminuição progressiva da efetividade
da transfusão de plaquetas, aumentando os riscos e a morta-
lidade decorrentes de hemorragia. Num estudo de 50 pacien-
tes portadores de SMD, aproximadamente 80% das transfu-
sões se associaram a algum tipo de complicação: reações
transfusionais, necessidade de pré-medicação, desenvolvi-
mento de aloanticorpos e refratariedade a novas transfusões.2

Na SMD, a dependência transfusional é atualmente conside-
rada fator prognóstico independente, relacionada à diminui-
ção da sobrevida global.

São questões de interesse: qual o impacto da aloimu-
nização, quais seus efeitos na resposta à transfusão de pla-
quetas, que fatores têm influência e como ela pode ser mini-
mizada? As evidências demonstram que o uso de compo-
nentes leucodepletados reduz os riscos de reações trans-
fusionais febris não-hemolíticas, a transmissão de citome-
galovírus e a aloimunização contra antígenos HLA, especi-
almente importante nos pacientes candidatos ao transplan-
te de medula óssea.3 A terapia transfusional de longo prazo
requer, com freqüência, hemocomponentes especialmente
testados e processados. Gupta e colaboradores, em estudo
multicêntrico desenvolvido em hospitais de ensino, estima-
ram um custo unitário adicional de US$100 para testes de
compatibilidade para antígenos HLA em concentrado de
plaquetas.2

Diretrizes internacionais (NCCN)4 e nacionais (Resolu-
ções de Diretoria Colegiada – RDC) orientam a prática trans-
fusional adequada evitando exposição desnecessária a ris-
cos de infecção e aloimunização. Atualmente, mais de 1,5
milhões de componentes de plaquetas são transfundidos por
ano nos EUA. Na Europa, esse número alcança 2,9 milhões
de unidades.5 No Brasil, esses números ainda não são co-
nhecidos. A definição do valor mínimo para indicação de trans-
fusão profilática de plaquetas, ajustada aos quadros clínicos
específicos, reduz a exposição, os custos e o potencial de
aloimunização.

O nível alvo de hemoglobina para transfusão é função
da idade, presença de co-morbidades e nível de atividade
física e laboral. Os agentes estimulantes da eritropoese têm
custo elevado, mas são capazes de induzir resposta satis-
fatória num subgrupo de pacientes portadores de SMD de
baixo risco segundo o IPSS (International Prognostic Score
System) e com eritropoetina endógena inferior a 500U/L, di-
minuindo ou abolindo a necessidade transfusional.5 O uso
de fatores de crescimento associados ao tratamento da hemo-
siderose transfusional com a quelação do ferro têm, com-
provadamente, prolongado a sobrevida desses pacientes.7,8

Novas opções terapêuticas, que incluem imunomoduladores,
imunossupressores, indutores de diferenciação e hipome-
tilantes, trazem expectativas de redução ou abolição da ne-
cessidade transfusional.

A aloimunização e a refratariedade resultante permane-
cem um problema clínico comum e relevante, conforme de-
monstraram Arruda e col. em seu estudo. Uma contribui-
ção importante para novos estudos e novas estratégias.
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