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RESUMO

ZAMBUZI, F A. Alterações da Resposta Inflamatória e Mudanças Epigenéticas
como Indicadores dos Estágios Clínicos da Tuberculose Pulmonar. 2015. 114f.
Dissertação (Mestrado) Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de
São, Ribeirão Preto, 2015.
A tuberculose representa um sério problema de Saúde Pública para o Brasil e o
mundo. Estima-se que cerca de um terço da população mundial seja infectado pelo
bacilo, sendo que 95% destes indivíduos desenvolvem a forma latente da
tuberculose. Dessa forma, encontrar um marco entre o que faz o bacilo
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) induzir no hospedeiro uma doença ativa ou sua
forma latente tem sido o objeto de estudo de diferentes grupos de pesquisa. Neste
contexto, o objetivo deste estudo foi correlacionar mudanças na resposta imune
desenvolvida por monócitos de pacientes em diferentes estágios da tuberculose
pulmonar com alterações epigenéticas, e então com aspectos clínicos de cada
estágio. Nosso estudo incluiu 17 pacientes com a doença ativa, 14 indivíduos com
tuberculose latente e 16 controles não infectados. A partir de sangue periférico, foi
coletado

plasma

para

quantificação

de

citocinas,

sCD163

e

sCD14.

Complementarmente, monócitos foram purificados para avaliação da ativação imune
através da quantificação de citocinas e espécies reativas de oxigênio mediante
estimulação in vitro com Mtb inativado por calor, bem como PCR “array” para
detectar expressão de enzimas de repressão ou ativação epigenética entre os
grupos e avaliação do padrão de metilação global. Pacientes com tuberculose ativa
apresentaram níveis plasmáticos elevados de citocinas como IL-6, IP-10, TNF-α, IL12, bem como IL-5. Dentre as citocinas, TNF-α, IL-5, IL-6 e IP-10 permitiram
diferenciar indivíduos latentes dos pacientes com tuberculose ativa. Também
demostramos que maior número de correlações entre as citocinas foi observado nos
pacientes com a doença ativa, indicando um estado geral mais ativado do sistema
imune. Níveis plasmáticos de sCD163 e sCD14 estavam elevados nos pacientes
quando comparados com indivíduos latentes e controles, e poderiam também
diferenciar a tuberculose ativa. Tais níveis aumentados correlacionam-se com o
estado ativado de monócitos dos pacientes, que produzem maior quantidade de
espécies reativas de oxigênio e tendem a produzir mais citocinas inflamatórias,
como IL-6 e TNF-α. Este perfil parece ser modulado por modificações epigenéticas,

uma vez que monócitos de pacientes com tuberculose pareceram mostrar menor
expressão de enzimas responsáveis por mudanças relacionadas à repressão e
maior expressão de enzimas relacionadas à ativação da expressão gênica, bem
como redução no padrão global de metilação do DNA genômico, sugerindo maior
atividade destas células. Finalmente, uma vez que pacientes com tuberculose
apresentaram níveis elevados de alguns mediadores, correlacionamos estes com o
grau de lesão pulmonar, e consequentemente, com a gravidade da doença. Nós
mostramos que dentre os marcadores, TNF-α e sCD163 correlacionaram-se
positivamente com a progressão da tuberculose. Assim, concluímos que em relação
aos indivíduos controle e com TB latente, os pacientes com tuberculose ativa
apresentam o sistema imune em maior estado de ativação, e ainda, que alterações
epigenéticas podem ser as responsáveis pela modulação observada. Dentre os
fatores aumentados nos pacientes, TNF-α, IL-6, IP-10, IL-5, sCD163 e sCD14
podem diferenciar os pacientes com doença ativa dos demais indivíduos analisados,
e ainda sCD163 e TNF-α podem atuar como indicativos da gravidade da
tuberculose.

Palavras Chave: tuberculose pulmonar, monócitos, alterações epigenéticas,
resposta imune

ABSTRACT

ZAMBUZI, F A. Alterations in the Inflammatory Response and Epigenetic
changes as Indicators of Clinical Stages of Pulmonary Tuberculosis. 2015.
114f. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São, Ribeirão Preto, 2015.
Tuberculosis is a major public health problem for Brazil and worldwide. It is estimated
that about one third of the world population is infected with the bacillus, and 95% of
those individuals have the condition in the latent form. Thus, finding a hallmark
between what makes the Mycobacterium tuberculosis (Mtb) induces in the host an
active disease or its latent form has been the subject of different research groups. In
this context, the objective of this study was to correlate changes in the immune
response developed by monocytes from patients at different stages of pulmonary
tuberculosis with epigenetic alterations and then, with clinical aspects of each stage.
Our study included 17 patients with active disease, 14 individuals with latent
tuberculosis and 16 uninfected controls. From the peripheral blood, plasma was
collected for cytokine and CD163s, sCD14 quantification. In addition, monocytes
were purified to evaluation of the immune activation through cytokine and reactive
oxygen species quantification upon in vitro stimulation with heat-killed Mtb, as well as
PCR array for epigenetic repression or activation enzymes were performed to detect
epigenetic changes between the groups and evaluation of the global methylation
profile. We have shown that patients with active tuberculosis have increased plasma
levels of cytokines such as IL-6, IP-10, TNF-α, IL-12, as well as IL-5. Among these
cytokines, TNF-α, IL-5, IL-6 and IP-10 could differentiate latent-infected from TB
patients. We also showed that patients with active disease presented higher number
of correlations between plasma cytokines, indicating an activated state of the
immune system. The plasma levels of sCD163 and sCD14 were more elevated in
patients than latent and control individuals, and might differentiate TB active from
these other groups. These increased levels of biomarkers correlate with the activated
state of monocytes from patients, which produced raised quantities of reactive
oxygen species and tended to produced more pro-inflammatory cytokines, such as
IL-6 and TNF-α. This profile seems to be modulated by epigenetic modifications,
since monocytes from patients with tuberculosis seemed to show reduced expression
of enzymes responsible for changes related to repression and enhanced expression

of enzymes responsible for activation of gene expression, and in addition, these
patients presented reduction in the percentage of global methylation of genomic
DNA, suggesting increased activity of these cells when compared to the other
groups. Finally, once tuberculosis patients presented increased levels of some
mediators, we correlated these with the degree of lung injury, and consequently
tuberculosis severity. We have showed that TNF-α and sCD163 were correlated with
disease progression in tuberculosis. In conclusion, we demonstrated that patients
with active tuberculosis are more activated than the other groups, and epigenetic
alterations might be responsible for these modulations, indicated by the alteration of
the enzymes and methylation pattern analyzed. Among the cytokines/chemokines
differentially expressed TNF-α, IL-6, IP-10, IL-5 and monocyte activation markers,
sCD163 and sCD14 could discriminate between active disease from others, and also
sCD163 and TNF-α could indicate tuberculosis severity.

Key words: pulmonary tuberculosis, monocytes, epigenetic changes, immune
response
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1.1 Tuberculose: Problema, importância e desafios

A tuberculose (TB) é causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb), bacilo
álcool ácido resistente, que foi primeiramente descrito em 1882, pelo pesquisador
Robert Koch e tem afetado o homem por milhares de anos [1], sendo considerado o
segundo microrganismo que mata mais indivíduos quando comparado a qualquer
outro agente infeccioso sozinho [2]. A doença afeta principalmente os pulmões,
sendo 70% dos casos de TB pulmonar, embora possa se disseminar para outros
órgãos como linfonodos, ossos e meninges, que caracterizam os casos de TB
extrapulmonar ou miliar [3, 4].
Embora seja uma doença infecciosa bastante antiga e com tratamento e cura
já bem estabelecidos, estima-se que no ano de 2013 aproximadamente 9 milhões de
pessoas desenvolveram a doença e 1,5 milhões morreram desta enfermidade [5].
Cerca de um terço da população mundial é infectada pelo Mtb, apresentando a
forma latente da doença [5], e desses indivíduos, 5 a 10% poderão desenvolver a
doença ao longa da vida [6].
No panorama mundial, o Brasil é o único país da América Latina incluído
entre as 22 nações responsáveis por 82% do total de casos de TB no mundo [5].
Estima-se que todos os anos, em torno de 80.000 novos casos da doença são
notificados ao Ministério da Saúde, sendo a maioria dos casos da forma pulmonar e
bacilífera. Entretanto, a mortalidade por TB tem apresentado tendência de redução
no Brasil, e a estimativa é que na última década a taxa de incidência caiu de 42,8
para 36 casos para cada 100 mil habitantes [7]. Ainda assim, a cada ano é
observado no Brasil a ocorrência de mais de 5.000 mortes devido à TB [7].
Nas últimas décadas, as políticas públicas, a sociedade e mesmo a
comunidade científica negligenciaram o controle efetivo da tuberculose devido à
falsa ilusão de que o problema estava resolvido e/ou sob controle [2]. Do ponto de
vista social e econômico, vários fatores contribuem para a manutenção deste
quadro, destacando as desigualdades sociais, os fluxos migratórios e as
deficiências do sistema de saúde [8].
Entretanto os maiores desafios encontrados para a controle da tuberculose
são: a ineficácia da vacina disponível, o BCG, que apresenta percentual de proteção
de 2 a 80% dependendo da população avaliada [9,10]; a ausência de técnicas mais
rápidas e sensíveis para o diagnóstico, uma vez que este baseia-se na detecção
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direta e cultura do bacilo como padrão ouro, os quais tem como maior limitação o
tempo necessário para a confirmação diagnóstica, que pode chegar até doze
semanas [11]; e o tratamento, que apesar de efetivo, adota uma associação
medicamentosa com sérios efeitos colaterais e tempo mínimo de 6 meses, o que
leva ao abandono antes da sua conclusão, aumentando o risco de recidiva da
doença, além de permitir o surgimento de bacilos resistentes, especialmente aos
antibióticos de escolha rifampicina e isoniazida, levando a ocorrência de casos de
TB-MDR, ou em situações extremas de resistência, a todas as drogas de primeira
linha e às principais drogas de segunda linha, o que é denominado de TB
extremamente resistente (TB-XDR) [12-13]. Desta forma, embora o último relatório
da OMS [5] tenha relatado melhora no quadro mundial da doença, ainda existem
muitos desafios e descobertas a serem feitas para que a doença seja efetivamente
controlada, constituindo assim um importante campo de estudo.

1.2 Tuberculose e Resposta imune

A resposta imune contra o bacilo é complexa e ainda não sabemos quais
fatores do hospedeiro determinam porque alguns indivíduos são protegidos e outros
desenvolvem a doença ativa, o que dificulta o desenvolvimento de novas vacinas,
testes diagnósticos e tratamentos, apesar de que os fatores imunológicos que
controlam a infecção já são bem compreendidos [14].
A transmissão do Mtb acontece através de gotículas, liberadas quando um
indivíduo infectado tosse, espirra ou fala, e as mesmas são inaladas por um novo
hospedeiro [15]. Ao atingir o espaço alveolar, o Mtb pode infectar macrófagos
alveolares residentes, neutrófilos e células dendríticas, levando a liberação de
peptídeos microbianos, citocinas e quimiocinas. Os macrófagos constituem a
primeira linha de defesa contra patógenos no pulmão, constituindo cerca de 95%
das células encontradas no lavado broncoalveolar [16]. A entrada do Mtb nestas
células é mediada por diversos receptores, dentre os quais estão “scavanger
receptors”, receptores do complemento, receptores de manose e receptores do tipo
Toll (TLRs) [17,18].
Os receptores do tipo Toll estão entre os mais importantes na interação com o
Mtb, sendo TLR2, TLR4 e TLR9, e possivelmente o TLR8, associados ao
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reconhecimento de diferentes antígenos microbianos [19, 20]. Além de receptores de
superfície, receptores presentes no citoplasma são importantes para a ativação da
resposta imune. Peptideoglicanos da parede celular do Mtb podem ser reconhecidos
por receptores da família do NLR (NOD like receptors), essenciais para a ativação
dos macrófagos e liberação de citocinas como IL-6, TNF-α e IL-12 [21]. Ainda no
citoplasma, pode ocorrer a ativação do inflamassoma, e consequente produção de
citocinas inflamatórias como IL-18 e IL-1β [20, 22].
Após o reconhecimento e internalização do bacilo é desencadeada uma série
de eventos intracelulares que culminam na eliminação do patógeno, principalmente
por meio de mecanismos microbicidas dos macrófagos, tais como produção de
espécies reativas de oxigênio, liberação de enzimas lisossomais e apoptose [23-25].
Porém, pelo fato do Mtb estabelecer uma infecção persistente e poder resistir à
resposta imune inata, a eliminação do bacilo depende de mecanismos inatos e
também adaptativos da resposta imune. Aproximadamente de 8 a 12 dias após a
infecção, células dendríticas residentes no pulmão, internalizam o bacilo e, sob
influência de IL-12 e quimiocinas como CCL19 e CCL22, migram para os linfonodos
drenantes onde exercem sua função de apresentadoras de antígeno para as células
T, dando início a resposta imunológica adaptativa contra o patógeno. Tal ativação
ocorre preferencialmente em um padrão Th1 de resposta, e estes linfócitos ativados
migram de volta para o pulmão de maneira dependente de quimiocinas, cerca de 14
a 17 dias após a exposição [14, 26].
Células NKT e Tγδ são as primeiras populações de linfócitos a chegar ao sítio
infeccioso, precedendo as populações de CD4+ e CD8+ efetoras [27, 28]. As
células, presentes neste microambiente, iniciam uma cascata de produção de
citocinas, predominantemente IFN-γ, que promove o recrutamento de mais
macrófagos e células T CD4+ e CD8+ para o local da infecção [17]. Indivíduos com
deficiência na produção ou no receptor de IFN-γ mostram-se mais susceptíveis a
infecção pelo bacilo [29]. As células T CD4+ funcionam como as principais
produtoras de citocinas [30], enquanto as CD8+, além de produzirem citocinas,
atuam de maneira citotóxica promovendo a lise das células infectadas via ação do
conteúdo dos grânulos (perforinas e granzimas) ou via interação de Fas/FasL
[31,32].
Além do IFN-γ, outras citocinas apresentam papel de destaque na resposta
protetora contra a TB. A IL-17, produzida pelas células Th17 e Tγδ, é uma citocina
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pró-inflamatória capaz de induzir produção de quimiocinas e recrutamento de células
inflamatórias que parecem ser importantes no controle inicial da infecção [33, 34]. Já
na fase aguda, é possível detectar TNF-α, atuando em sinergismo com o IFN-γ no
recrutamento de células e na manutenção da organização do granuloma [35, 36].
Estudos demonstraram que, assim como em pacientes deficientes em IFN-γ, a
deficiência de TNF-α também aumenta a susceptibilidade à infecção pelo bacilo [37].
A resposta contra o bacilo culmina classicamente na formação do granuloma,
que corresponde à reação de hipersensibilidade do tipo tardia (DTH) formada em
resposta à persistência do Mtb no interior dos macrófagos. Tal estrutura é composta
por uma massa central de macrófagos infectados, macrófagos estimulados que
foram diferenciados em células gigantes multinucleadas, células epitelióides e
neutrófilos [38], circundados por linfócitos T CD4+ bem como células T CD8+ e B, e
fibroblastos que criam uma cápsula fibrótica periférica, deixando o bacilo confinado
em seu interior [39, 40]. Estudos recentes tem demonstrado que o granuloma pode
ser utilizado pelo Mtb como forma de disseminar a infecção, uma vez que ao induzir
o recrutamento de macrófagos, o bacilo pode infectar essas células que devido a
capacidade de migração podem atingir outros nichos e gerar novos granulomas [41,
42]. Na maioria dos casos o granuloma contém a infecção, limitando o crescimento e
a disseminação do bacilo, porém o bacilo consegue sobreviver no interior do
granuloma, o que caracteriza o estado de TB latente.
Apesar dos diversos recursos apresentados pelo sistema imune para
controlar a infecção, o Mtb desenvolveu uma série de mecanismos que permitem a
evasão e/ou subversão da resposta imunológica, sendo exemplos importantes: a
evasão do fagossomo [43], a inibição da formação do fagolisossomo [44], a inibição
da produção de citocinas inflamatórias [45] e a modulação dos mecanismos de
morte celular [46].
Além dos mecanismos de escape desenvolvidos pelo microrganismo, quebras
no equilíbrio entre o sistema imunológico do hospedeiro e o patógeno, como ocorre
em

indivíduos

imunossuprimidos,

acarretam

o

afrouxamento

da

estrutura

granulomatosa, que resulta na reativação do bacilo e disseminação da doença [47].
Citocinas como IL-10 e TGF-β apresentam papel importante nesta modulação da
resposta imune, sendo sua produção exacerbada detectada em indivíduos com TB
ativa, nos quais atuam suprimindo a resposta imune celular ao bacilo neste
indivíduos, uma vez que apresentam ações anti-inflamatórias [48]. Além da
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supressão induzida por tais citocinas, a ação imunomoduladora pode ainda ser
benéfica para a resposta imune, sendo o balanço entre as citocinas pró e antiinflamatórias importante no desenvolvimento de respostas efetoras no controle da
infecção. Neste sentido, a IL-10 pode atuar controlando a apoptose mediada por
TNF-α e diminuir a lesão tecidual gerada na resposta contra o Mtb. Foi demonstrado
que macrófagos humanos infectados com Mtb in vitro (H37Rv) produzem IL-10, o
qual modula a ação de TNF-α através de indução de aumento de TNFR2 solúvel e
formação de complexos. Tal modulação culmina na redução dos efeitos
inflamatórios gerados pelo TNF-α, levando a redução na apoptose e consequente
redução do dano tecidual nos indivíduos infectados [49].

1.3. Marcadores de ativação de monócitos

Monócitos e macrófagos são os principais alvos do Mtb, e a capacidade inata
destas células em lidar com a infecção definem a progressão da tuberculose [50]. Os
monócitos, por sua vez, estão presentes no sangue periférico e correspondem à
principal fonte de macrófagos teciduais, uma vez que são recrutados durante a
resposta imune contra o Mtb para o sítio da infecção com a finalidade de eliminar o
patógeno [51, 52]. Sendo assim, o fenótipo, o estado de ativação e a capacidade
funcional destas células são características importantes e podem estar relacionadas
com o desenvolvimento da tuberculose. Neste sentido, fatores circulantes que
derivem de macrófagos e monócitos que possam ser detectados em fluidos
biológicos e sejam capazes de expressar ativação destas populações de células são
de extrema importância como possíveis biomarcadores em processos patológicos
[53].
Dentre estes fatores, o CD163 corresponde a um receptor de membrana
pertencente à família de “scavanger receptors” ricos em cisteína (SRCR), expresso
exclusivamente por células da linhagem monocítica, como macrófagos, monócitos e
algumas células dendríticas [54, 55]. A função principal de CD163 está relacionada à
captura de complexo haptoglobina-hemoglobina (Hp-Hb) [56], além de outras
funções, como a adesão de eritroblastos [57] e a detecção imune de bactérias [58].
Adicionalmente ao receptor de membrana, uma variante solúvel do CD163
(sCD163) pode ser detectada no plasma e outros fluidos biológicos [59]. Tem sido
proposto que tal variante solúvel corresponda ao produto da clivagem do CD163 de
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membrana [60] por ação da enzima conversora do fator de necrose tumoral α
(ADAM17/TACE) [61], que fica localizada na membrana celular e responde
rapidamente a estímulos fisiológicos, levando a clivagem do CD163, bem como do
domínio extracelular do TNF-α e de outras 40 proteínas ligadas a membrana [62].
Estudos in vitro mostraram que a clivagem do CD163 pode ser induzida por
estímulos inflamatórios, tais como ativação de receptores do tipo Toll (TLRs) por
LPS ou PMA (phorbol-12-myristate 13-acetate) [60, 63], estresse oxidativo [64] e
ligação cruzada de receptores Fcγ [65].
Independente de estímulos inflamatórios, pequenas quantidades de sCD163
são clivadas constitutivamente [59]. Adicionalmente, tem sido demonstrado que
níveis elevados da porção clivada do receptor em fluidos biológicos, principalmente
no soro ou plasma, pode estar relacionado a processos patológicos que envolvam
intensa atividade das células do sistema imune, tendo sido relacionado a infecções
crônicas. Níveis elevados de sCD163 foram detectados em pacientes com malária,
os quais correlacionam com o aumento de TNF-α, indicando que a clivagem é
mediada por um agente comum [66]. Também tem sido descrito que os níveis de
sCD163 são aumentados em pacientes HIV+, e que os mesmos reduzem após
terapia antirretroviral e correlacionam com a carga viral e contagem de células T
CD4+, podendo atuar como um marcador de progressão da doença [67-69]. E ainda,
que o aumento da variante solúvel em associação com outros marcadores de
ativação de monócitos, como CD14 solúvel (sCD14), proteína C reativa (PCR) e Ddimer podem contribuir para o desenvolvimento de eventos não relacionados a
AIDS, como doenças cardiovasculares em pacientes infectados com o vírus [70].
Dentre os outros marcadores, CD14 desempenha papel importante na
resposta do hospedeiro a bactérias [71]. Tal molécula corresponde a um receptor
associado a membrana que atua reconhecendo com alta afinidade LPS de bactérias
Gram negativas e componentes da membrana de células Gram positivas. Assim
como o CD163, tal receptor está presente na superfície de monócitos e macrófagos,
e a sua ligação aos antígenos desencadeia ativação destas células e consequente
aumento de mediadores inflamatórios [72-74].

Além de reconhecer LPS, já foi

descrito que CD14 também pode ser ligar a lipoarabinomanana (LAM), glicoproteína
presente na membrana celular de micobactérias, desempenhando assim papel
importante na resposta contra o bacilo na tuberculose [74, 75]. A forma acoplada à
membrana pode sofrer clivagem proteolítica e constituir a variável solúvel do CD14
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(sCD14), que também é capaz de reconhecer antígenos, podendo ligar-se ao LPS e
desempenhar papel regulador na resposta contra endotoxinas bacterianas [76, 77].
Da mesma forma que os outros marcadores solúveis, sCD14 pode ser
detectado no plasma e fluidos biológicos, nos quais pode ser utilizado como
marcador de condições inflamatórias. A concentração plasmática de tal marcador
está correlacionada com resposta de fase aguda para septicemia, queimaduras e
trauma [78].
Além de representarem marcadores de ativação de macrófagos e monócitos
em várias doenças, estudos tem mostrado que tanto sCD163 como sCD14 podem
atuar também como marcadores de gravidade da infecção [59]. Níveis de sCD163
foram associados a alta mortalidade e morbidade, mesmo em indivíduos saudáveis
[53], enquanto a concentração sérica de sCD14 mostrou-se correlacionada com
atividade da doença e redução na atividade pulmonar em pacientes com sarcoidose
[79], com estágio da doença na leucemia [80], bem como com progressão da
doença em pacientes infectados com HIV [70, 81].

1.4. Alterações epigenéticas e o sistema imune

Além de marcadores celulares e mediadores produzidos pelas células do
sistema imune, mecanismos induzidos pela infecção, que possam modificar a
expressão gênica e consequentemente a produção de proteínas ou ainda fatores
que alterem a susceptibilidade do indivíduo, são de grande interesse nesse estudo
como possíveis biomarcadores da resposta imunológica.
Neste contexto enquadram-se as alterações epigenéticas, que correspondem
às mudanças na expressão gênica não relacionadas à mutação na sequência de
nucleotídeos no DNA, mas sim a padrões de modificação química do DNA e/ou de
histonas associadas e microRNAs que determinam os estados de atividade dos
genes, ou seja, que resultam em alterações na acessibilidade física ao DNA atuando
como ativadores ou silenciadores da expressão gênica [82, 83].
As alterações epigenéticas são mecanismos importantes para a manutenção
do desenvolvimento normal do indivíduo, pois regulam diversos processos celulares
fisiológicos como diferenciação, embriogênese, “imprinting” e inativação do
cromossomo X [84]. A ocorrência de alterações desta natureza é fortemente
modulada por fatores ambientais, como nutrição, estresse, patógenos e processos
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patológicos, como câncer e doenças autoimunes [85, 86]. Por este motivo, em
processos patológicos, a resposta imune pode também ser regulada por
mecanismos epigenéticos.
Dentre as alterações, a metilação do DNA consiste na inserção de radical
metil (CH3) no carbono 5 de citosina, quando a mesma é seguida de guanina, em
regiões conhecidas como ilhas de CpG e corresponde a modificação epigenética
mais bem caraterizada e reconhecida como mecanismo de silenciamento da
expressão gênica [87]. Por sua vez, as modificações na cauda de proteínas que
compõem o core de histonas, como H2A, H2B, H3 e H4, podem direcionar o
enrolamento ou desenrolamento do DNA associado, e assim controlar o estado de
ativação gênico. Esse estado de ativação ou repressão gerado por tais modificações
dependem da natureza química e da localização da modificação no core de histonas
[88]. Por exemplo, a acetilação de resíduos específicos de aminoácidos parece atuar
como ativador transcricional, independente de sua localização [89], enquanto a
metilação pode ser tanto ativadora quanto repressora da expressão gênica,
dependendo do tipo e da localização da modificação [90]. Sabe-se que a acetilação
da histona 4 (AcH4) ou a tri-metilação da lisina 4 da histona 3 (H3K4me3)
geralmente aumentam o acesso ao DNA para fatores de transcrição [91], em
contrapartida, a di- ou tri-metilação da lisina 27 da histona 3 (H3K27me2 ou me3)
fecham o DNA resultando em silenciamento gênico [92].
O perfil de modulação epigenética é controlado por enzimas, que diretamente
adicionam ou removem as modificações covalentes ao DNA e/ou à cauda de
histonas. A metilação do DNA é regulada por enzimas do tipo DNA-metiltransferases
(DNMTs), sendo três classes identificadas em mamíferos: DNMT1 [93], DNMT2 [94]
e DNMT3A/B [95]. Já as modificações na cauda de histonas, nas quais estão
incluídas

as

alterações

acetiltransferases

(HATs),

como

acetilação

metilação

por

por

ação

de

enzimas

histona-

histona-metiltransferases

(HMTs),

fosforilação por histona-quinases (HKs) que adicionam as modificações, e as
histonas demetilases (HDMs) e as histonas deacetilases (HDACs) que removem
esses grupos. Muitas enzimas são descritas em cada uma destas famílias, que
podem interagir entre si e com outros mecanismos formando complexos
responsáveis pelo controle da expressão gênica [96]. Dentre os complexos estão o
Complexo de Remodelação do Nucleossomo e Deacetilase (NuRD) [97] e o
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Complexo Sin3 [98], responsáveis pela deacetilação de histonas, estando dessa
forma, relacionados com o silenciamento gênico.
Tais modificações tem se tornado um campo de estudo em expansão na área
imunológica, uma vez que parecem estar ligadas a ativação do sistema imune e de
suas funções efetoras [99]. Em algumas doenças, como na sepse, há associação
entre alterações epigenéticas e funções alteradas do sistema imune. Neste caso,
como uma maneira de compensar o dano causado pela resposta pró-inflamatória
desenvolvida para combater a infecção, o organismo inicia uma Síndrome de
Resposta Anti-inflamatória Compensatória (CARS) [100], e recentemente foi descrito
que a indução da CARS está sob controle da regulação epigenética de loci gênicos
em células imunes maduras [99]. Desta forma, na sepse a redução da ativação de
macrófagos e células dendríticas e, consequentemente de suas funções efetoras
estão correlacionados a assinaturas epigenéticas dos genes de citocinas e
quimiocinas, que incluem padrões de acetilação e metilação de histonas, como a
metilacão de H3K27 no promotor de gene da IL-12 [101]. A função das células da
imunidade adquirida também parece ser modulada por estas modificações, que
parecem regular a diferenciação das células nos padrões Th1, Th2 ou Th17 [102].
No caso da resposta compensatória na sepse, há silenciamento do padrão Th1 em
detrimento da resposta Th2 [99].
Além disso, estudos recentes também tem mostrado que essas modificações
epigenéticas são fundamentais para a determinação do padrão de ativação de
macrófagos e os ativam para o padrão M2 in vitro [103], tendo grande destaque no
controle da replicação do HIV [103,104] e no desenvolvimento de doenças
infecciosas [103]. Também tem sido demonstrado que alterações epigenéticas préexistentes em populações celulares específicas podem afetar a susceptibilidade do
hospedeiro

frente

à

infecção,

como

demonstrado

em

infecções

virais,

preferencialmente nos casos de HIV [104, 105]. Quanto à TB, dados da literatura
indicam associação da doença com alterações na metilação do gene da vitamina D.
Tais variações foram encontradas quando comparados grupos infectados e grupos
controles, assim como em diferentes grupos étnicos. Dessa maneira, alterações no
epigenoma parecem estar relacionadas com o desenvolvimento da TB, e ainda
permitiriam diferenciar os casos de TB latente da doença ativa, assim como
monitorar o tratamento [106]. Sendo assim, é de extrema importância a
determinação de mudanças epigenéticas que culminem em alterações no perfil
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proteico das células infectadas por Mtb, e conhecer como estas mudanças estão
relacionadas à resposta efetora dos macrófagos infectados.
Dessa maneira, a correlação entre as alterações na resposta imune com
modificações epigenéticas pode levar à identificação de possíveis biomarcadores, os
quais servirão como alvos terapêuticos ou da ação imunomoduladora da função dos
monócitos e macrófagos em indivíduos infectados pelo bacilo. A elucidação de tais
mecanismos tornaria possível o desenvolvimento de agonistas e antagonistas das
enzimas responsáveis pelas alterações na expressão gênica, de modo a promover o
controle da atividade destas células e assim, favorecer a resposta imune do
hospedeiro frente à infecção.
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2. OBJETIVO
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.

A partir do sangue periférico obtido de indivíduos com tuberculose latente e
ativa, estabelecer uma correlação entre a resposta imune e os aspectos clínicos
dos indivíduos e como estes fatores são modulados por alterações epigenéticas.
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3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
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Grupos
Controle
TB Latente
TB Ativa

Avaliação Clínica (RaioX)
Quantificação de citocinas
(MagPix)
Plasma
Quantificação de CD163 e
CD14 solúvel (ELISA)

PBMC
Separação por esferas
magnéticas (CD14+)

Produção de Citocinas (MagPix)

Produção de ROS

Monócitos

Análises Epigenéticas

Figura 1. Representação esquemática do delineamento experimental desenvolvido no estudo.
O trabalho foi delineado a partir de três grupos de estudo: controles não infectados, indivíduos com
infecção latente e pacientes com tuberculose ativa. A partir de sangue periférico, foi coletado plasma
para quantificação de citocinas, sCD163 e sCD14. Ainda, monócitos foram purificados para avaliação
da ativação imune através da quantificação de citocinas e espécies reativas de oxigênio mediante
estimulação in vitro com Mtb inativado por calor, bem como PCR array para detectar expressão de
enzimas de repressão ou ativação epigenética entre os grupos. Os monócitos ainda foram utilizados
para avaliação da metilação global do DNA genômico como parte das análises de modulação
epigenética. Os pacientes com a doença ativa foram ainda classificados de acordo com a lesão
pulmonar desenvolvida através de análises de exames de raio X.

40

4. CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS

41

4.1

Casuística

Para realização do presente trabalho, foram recrutados 17 pacientes com
tuberculose ativa, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos e com tempo
de tratamento inferior a 30 dias, atendidos nas Unidades de Moléstias Infecciosas
(MIN) e Pneumologia Adulta (PNE) do HC da FMRP-USP e também nas unidades
Básicas de Saúde do Município de Ribeirão Preto, Centro de Saúde Escola (CSE) e
Unidade Básica de Saúde (UBDS) Vila Virgínia. Todos os indivíduos foram
abordados no momento da consulta clínica de rotina e convidados a participar
voluntariamente do estudo, e os que consentiram, registraram sua autorização
através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Processo HCRP nº 6481/2013 –
ANEXO I). A doença ativa foi diagnosticada através de sinais clínicos ou radiológicos
confirmados por resultados microbiológicos. Os sinais clínicos incluem tosse, febre,
expectoração, sudorese noturna, perda de peso e dor torácica com duração de 4
semanas ou mais.
Para integrar o grupo controle, 16 indivíduos previamente hígidos foram
convidados a participar do estudo. Os indivíduos, que consentiram em participar,
realizaram o teste cutâneo do PPD, sendo incluídos ao grupo de indivíduos não
infectados aqueles cujo teste cutâneo apresentou resultado negativo (PPD-). Foram
recrutados ainda 14 indivíduos saudáveis que apresentavam infecção latente pelo
Mtb, caracterizados por teste cutâneo positivo (PPD+) e ausência de história prévia
de TB ativa. Ambos grupos correspondem a voluntários recrutados no próprio
hospital, como funcionários ou acompanhantes de pacientes ou voluntários de fora
do hospital que regularmente procuram o serviço de saúde para realizar o teste ou a
população em geral. A autorização foi registrada através da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXOS I e II). Foi vetada a participação de
indivíduos menores de 18 anos e de indivíduos com sorologia positiva para HIV, seja
entre o grupo controle ou entre os pacientes supracitados, além daqueles que não
consentiram a sua inclusão no estudo.
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Tabela 1. Perfil dos grupos incluídos no estudo
Idade

Gênero

Tempo de tratamento

(média)

(H/M)

(média)

16

27

3/13

-

TB latente

14

31,4

3/11

-

TB ativa

17

39,6

14/3

14,7 d

Grupo

N

Controle

Características gerais dos grupos envolvidos no trabalho, evidenciando o número de
indivíduos por grupo (n), as médias de idade, gênero (H, homem; M, mulher) e a
média de tempo de tratamento para os pacientes com TB ativa
4.2

Isolamento de células mononucleares do sangue periférico (PBMCS)

Todos os indivíduos participantes doaram 40 mL de sangue total através de
punção venosa em tubos contendo Heparina (Vacutainer®; Becton, Dickinson and
Company). As amostras de sangue coletadas foram diluídas em tampão fosfato
(PBS) (1:2), pH 7,4 e aplicadas cuidadosamente sobre o Ficoll-PaqueTM PLUS,
d=1,078 g/mL (GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala, Sweden). Logo após,
foram centrifugadas a 600 g por 30 minutos, à temperatura ambiente para separação
da camada de células mononucleares. As células presentes na interfase do
gradiente de separação foram cuidadosamente coletadas, transferidas para um novo
tubo e lavadas duas vezes em PBS para obtenção do precipitado celular. Em
seguida, as células mononucleares isoladas na etapa anterior foram purificados por
seleção imunomagnética positiva com kit específico (Milteny Biotec, Auburn, CA,
USA). Com auxílio desta ferramenta, as células da fração mononuclear foram
adicionadas à beads magnétias complexadas a anticorpos monoclonais anti-CD14 e
a solução foi aplicada à coluna de separação magnética. Após eluição das células
aderidas à coluna, apenas os monócitos (fração CD14+) foram obtidos para
realização dos demais experimentos. A eficiência da purificação de monócitos após
separação imunomagnética foi confirmada por citometria de fluxo utilizando
anticorpos anti-CD14 (PerCP, Clone M5E2; BD Biosciences). Em todos os ensaios,
a concentração de células CD14+ foi superior à 98% da população total de células
isoladas (ANEXO IV).
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4.3

Avaliação da ativação de monócitos in vitro

Dos monócitos isolados através de protocolo de separação magnética (4.1),
uma parte foi plaqueada em placas de 96 poços para realização da quantificação de
citocinas e quimiocinas a partir do sobrenadante de cultura. Para tanto, foram
adicionadas 1 x 105 células por poço as quais ficaram em cultura durante 2 horas à
37 ºC e 5% de CO2 para aderência à placa de cultura. Passadas as 2 horas, as
células foram estimuladas com Mtb inativado por calor (121 ºC, 30 min) na razão de
5:1 (bactérias:células). As células foram novamente incubadas à 37 ºC e 5% de CO2
durante 24h e após este período o sobrenadante foi coletado e armazenado a -20 ºC
para posterior dosagem de citocinas e quimiocinas produzidas.

4.4

Determinação de espécies reativas de oxigênio (ros)

A produção de espécies reativas de oxigênio foi avaliada através de ensaio de
Quimiluminescência. Após protocolo de isolamento, 3 x 105 monócitos de cada
indivíduo foram separados em 3 tubos de vidro, sendo 1 x 10 5 células por tubo. No
primeiro tubo, sem adição de nenhum tipo de estímulo, foi avaliada a liberação
espontânea de ROS, no segundo tubo, avaliou-se a produção mediante estimulação
com Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA – Sigma Aldrich) e finalmente, no terceiro
tubo foi adicionado Mtb inativado por calor (121 ºC, 30 min) na razão de 5:1.
A detecção da liberação de ROS foi realizada através da utilização de Luminol
(Sigma Aldrich), o qual reage com as espécies reativas de oxigênio geradas pelas
células e acarreta a excitação de elétrons, permitindo assim, a detecção da
quimioluminescência

através

da

formação

de

fótons.

A

leitura

da

quimioluminescência foi realizada em luminômetro (AutoLumat LB 953 Multi-Tube
Luminometer from Berthold) no Laboratório de Imunologia e Citologia dos Fluídos
Biológicos da FCFRP, sob responsabilidade da Profa. Dra. Cleni Mara Marzocchi
Machado.
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4.5

Ensaio para detecção de citocinas e quimiocinas em amostras de
plasma e sobrenadante de cultura celular
As citocinas e quimiocinas (IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p70, IFN-α2,

TNF-α, IFN-ɣ, IP-10, RANTES, MCP-1, GM-CSF, IL-17, MIP-1α e MIP-1β) presentes
nas amostras de plasma e sobrenadante das células em cultura foram quantificadas
utilizando uma plataforma multiplex (MILLIPLEX MAP magnetic bead-based multianalyte panels, Merck Millipore®) analisada em leitor de placas próprio (Luminex
Multiplexing Instrument - EMD Millipore, Luminex Corporation, Austin, TX, USA).
Conforme a metodologia do fabricante, as amostras foram adicionadas às placas
específicas para o ensaio e diluídas em tampão fornecido pelo kit e, após a
incubação com microesferas magnéticas fluorescentes recobertas por anticorpos de
captura específicos para as citocinas listadas, realizou-se a leitura das amostras no
equipamento. O software Milliplex Analyst® identificou cada microesfera e
quantificou a fluorescência emitida nas amostras e na curva padrão do kit,
associando estes valores à quantidade de cada analito.

4.6

Ensaio para detecção de cd163 e cd14 solúveis em amostras de plasma

Os níveis de CD163 e CD14 solúveis foram quantificados em amostras de
plasma, através de ensaio imunoenzimático (ELISA - R&D Systems, Minneapolis,
EUA). Para tal, 100 µL/poço do anticorpo de captura anti-CD163 e anti-CD14
humano (2µg/mL) foram adicionados às respectivas placas de 96 poços e as placas
incubadas overnight à temperatura ambiente. Após lavagem com PBS contendo
0,05% de Tween 20, 100 µL de cada amostra (diluídas a 1:100 em PBS pH 7,2) ou a
curva padrão contendo concentrações conhecidas de sCD163 e de sCD14 foram
adicionados às placas, que passaram por outra incubação durante 2 h à temperatura
ambiente. As placas foram lavadas, e 100 µL do anticorpo de detecção anti-CD163 e
anti-CD14 humano (1µg/mL) foram adicionados em cada um dos poços. Após
incubação por 2 h e lavagem das placas com PBS contendo 0,05% de Tween 20,
100 µL de estreptoavidina-HRP foram adicionados em cada poço. As placas foram
lavadas novamente, e a revelação da reação foi realizada com adição de substrato
(H2O2 e TMB 1:1) por 20 minutos. A reação foi então interrompida pela adição de 2N
H2SO4.

A

absorbância

das

amostras

e

curva

padrão

foram

lidas

em
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espectofotômetro de placa a 450 nm (µQuant, Biotek Instruments Inc) e as
concentrações de CD163 e CD14 solúveis foram determinadas através da curva de
regressão linear obtida.

4.7

Avaliação da lesão pulmonar dos pacientes com tuberculose ativa

Os pacientes com tuberculose ativa foram classificados de acordo com o grau
de lesão pulmonar, pelo Prof. Dr. Valdes Bolela em ensaio duplo-cego, de acordo
com a extensão da doença evidenciada através de exames radiológicos (Raio-X e
Tomografia Computadorizada) obtidos nos respectivos centros de saúde onde foram
realizadas as coletas. A doença foi considerada mínima (estágio 1), moderada
(estágio 2) e avançada (estágio 3) segundo critérios descritos por Abakay O. e
colaboradores [107].
Desse modo, as lesões foram consideradas mínimas (estágio 1), quando não
houve evidência de cavitação e a densidade foi classificada como ligeira ou
moderada, e localizada acima da segunda junção condroesternal. Além disso, tais
lesões só envolviam um segmento de um ou ambos os pulmões, e a extensão das
lesões combinadas não ultrapassavam o volume de um único pulmão.
Na doença moderada (estágio 2), as lesões eram densamente acumuladas e
confluentes, porém as áreas de lesões de alta densidade não poderiam ocupar mais
de um terço do volume de um pulmão. Além disso, o diâmetro total de cavitação não
excedeu 4 cm em pacientes classificados neste estágio.
Para a classificação do paciente em doença avançada (estágio 3),
considerou-se sempre que as lesões encontradas fossem de extensão maior do que
a da doença moderada.

4.8

Extração de RNA total dos monócitos e síntese de cDNA

Os monócitos CD14+ isolados do sangue periférico foram lavados duas vezes
com PBS e o precipitado celular foi armazenado a -80 ºC até o momento da extração
de RNA mensageiro. Para esta etapa, após descongelamento à 4 ºC, 750 µL de
TRIZOL (Invitrogen, Carlsbad, EUA) e 250 µL de PBS foram adicionados à cada
amostra, seguido da adição de 200 µL de clorofórmio e 10 µL de glicogênio e de leve
agitação por inversão. As amostras foram centrifugadas a 14000 g, 4 ºC por 15
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minutos e o RNA foi recuperado da fase aquosa através da precipitação com álcool
isopropílico. As amostras foram incubadas por período de 2 h a -80 ºC e então
centrifugadas à 14000 g, 4 ºC por 15 minutos. O sobrenadante foi descartado, e para
melhor obtenção do RNA, 200 µL de clorofórmio e 500 µL de álcool isopropílico
foram adicionados e as amostras submetidas a nova centrifugação. O RNAm obtido
foi lavado uma vez em etanol 70% centrifugando à 14000 g, 4 ºC, por 15 minutos e
ressuspendido em água livre de endonucleases.
Após extração, o RNAm foi submetido a tratamento com DNAse pelo kit
TURBO DNA-free (Ambion, Carlsbad, EUA). O material obtido foi quantificado
através da adição de 1 µL da amostra a 199 µL de solução contendo uma sonda
fluorescente do Kit Qubit (Life Techinologys, Carlsbad, EUA) e a leitura realizada
através da detecção de fluorescência pelo fluorímetro Qubit® 2.0 (Invitrogen,
Carlsbad, EUA). Para realização de PCR em tempo real cada 1080 ng de RNAm
foram convertidos em cDNA por meio de kit cDNA High Capacity Archive (Appied
Biosystems, Foster City, EUA). Para tanto, o RNAm foi incubado com 3 µL de
tampão 10X fornecido, 1,2 µL de dNTP mixture, 3 µL de random primers 10X e 1,5
µL da enzima Multiscribe Reverse Trancriptase (50 U/ µL), acrescidos de água livre
de endonucleases para um volume de reação de 30 µL. A reação foi realizada em
termociclador num ciclo de incubação por 10 minutos à 25 ºC, 2 horas à 37 ºC e 5
minutos à 85 ºC.

4.9

Análise da expressão de enzimas de repressão epigenética

A expressão de enzimas epigenéticas relacionadas à repressão gênica foi
determinada por meio de PCR em tempo real. Utilizamos TaqMan® Array 96-Well
Fast Plate StepOnePlusTM (Applied Biosystems, Foster City, EUA) customizado,
sendo analisadas as seguintes enzimas envolvidas na repressão da transcrição
gênica: DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC4, HDAC5,
HDAC6, HDAC7, HDAC8, HDAC9, HDAC10, HDAC11, MBD2, MBD3 e MECP2. A
reação de amplificação foi construída através da adição de 30 ng de cDNA por poço
da placa acrescida de água livre de endonucleases para completar o volume de 10
µL e igual volume de TaqMan® Fast Universal PCR Master Mix StepOnePlusTM
(Applied Biosystems, Foster City, EUA) foi adicionado por poço. A reação de PCR foi
realizada em volume final de 20 µL e em equipamento StepOnePlus TM (Applied
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Biosystems, Foster City, EUA), sendo as condições de amplificação: 20 segundos à
95 ºC, seguido de 40 ciclos de 3 segundos à 95 ºC e 30 segundos à 60 ºC. A
normalização foi realizada através da expressão de genes constitutivos: Gapdh,
18S, Hprt1, Gusb, Actb e B2m.

4.10

Análise da expressão de enzimas de ativação epigenética

A expressão de enzimas epigenéticas relacionadas à ativação gênica foi
determinada por meio de PCR em tempo real. Utilizamos RT2 Profiler PCR Array
(QIAGEN, Venlo, Netherlands)

customizado, sendo analisadas as seguintes

enzimas envolvidas na ativação da transcrição gênica: ATF2, HAT1, KAT2B, KAT5,
CARM1, PRMT5, SMYD3, SUV39H1, ASH1L, KMT2C, KMT2E, SETD1B, KDM5B,
KDM6B. A reação de amplificação foi construída através da adição de 30 ng de
cDNA por poço da placa acrescida de água livre de endonucleases para completar o
volume de 12,5 µL e igual volume de 2X RT 2 SYBR Green Mastermix (QIAGEN,
Venlo, Netherlands) foi adicionado por poço. A reação de PCR foi realizada em
volume final de 25 µL e em equipamento StepOnePlusTM (Applied Biosystems,
Foster City, EUA), sendo as condições de amplificação: 10 segundos à 95 ºC,
seguido de 40 ciclos de 15 segundos à 95 ºC e 60 segundos à 60 ºC. A
normalização foi realizada através da expressão de genes constitutivos: Gapdh e
Actb.

4.11

Extração de DNA genõmico

Os monócitos CD14+ isolados do sangue periférico foram lavados duas vezes
com PBS e o precipitado celular foi armazenado a -80 ºC até o momento da extração
do DNA. O DNA genômico foi extraído utilizando-se o “PureLink Genomic DNA kit”
(Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, EUA). Para tal, foi adicionado ao
precipitado 200 µL de PBS 1X, 20 µL de RNAse, 20 µL de Proteinase K e 200 µL de
PureLink Genomic Lysis Binding Buffer (Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad,
EUA) e as amostras foram incubadas a 55 ºC por 10 minutos. Após este período,
200 µL de etanol 100% foi adicionado ao lisado e prosseguiu-se para etapa de
ligação do DNA. O volume de amostra (640 µL) foi adicionado a colunas de extração
do kit e centrifugado a 10000 g, 1 min a temperatura ambiente. O DNA aderido à
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coluna foi lavado duas vezes com 500 µL de tampão de lavagem específico do kit,
seguido de centrifugação a 10000 g por 1 min a temperatura ambiente. Após tais
lavagens, o DNA foi eluído com 50 µL de tampão de eluição e armazenado a -20 ºC
para posteriores análises.

4.12

Determinação do padrão metilação global do DNA

Para determinação do padrão de metilação foram empregadas 50 ng da
amostra de DNA genômico de cada indivíduo para quantificação do perfil de
metilação global relativa utilizando-se o “Imprint Methylated DNA Quantification kit”
(Sigma-Aldrich). A concentração de DNA foi diluída em DNA Binding Solution em um
volume final de 30 µL por poço e a placa foi incubada a 37 ºC por 1 hora. Após
período, foi adicionado 150 µL de Solução de bloqueio a cada poço, e a placa foi
novamente incubada a 37 ºC por 1 h, seguida de lavagem com solução do kit (Wash
Buffer 1X). Foram adicionados 50 µL de anticorpo de captura (1:1000). Após
incubação de 1 h a temperatura ambiente, a placa foi lavada e 50 µL do anticorpo de
detecção (1:1000) foram adicionados, seguido de incubação a temperatura
ambientes por 30 min. Após tal período a placa foi novamente lavada, e 100 µL de
Developing Buffer foram adicionados por poço, seguidos de mais 10 min de
incubação. A reação foi então interrompida pela adição de solução de parada do Kit
e a absorbância das amostras lidas em espectofotômetro de placa a 450 nm
(µQuant, Biotek Instruments Inc). Para determinação da porcentagem relativa de
metilação do DNA utilizou-se como referência controle positivo 100% metilado,
fornecido pelo kit.

4.13

Análise estatísticas

Todas as análises foram realizadas com auxílio de programa estatístico
GraphPad Prism 5.0. Os dados de citocinas, quimiocinas, espécies reativas de
oxigênio e marcadores de ativação foram analisados por meio de teste não
paramétrico Mann Whitney. As correlações entre os dados foram realizadas por
meio de teste de correlação de Spearman. As correlações significativas que
representam as interações entre os marcadores testados, foram compiladas através
de software Cytoscape (versão 3.2.0 http://www.cytoscape.org). As redes foram
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construídas para cada grupo de estudo, e o coeficiente de correlação (r) foi utilizado
para categorizar a interação em negativa (r<0), fraca (r≤0,35), moderada
(0,36≤r≤0,67) e forte (r≥0,68). Para todos os testes foram considerados significativos
valores de p menor ou igual a 0,05.
Para

análise

de

bioassinatura

das citocinas presentes no

plasma,

inicialmente, todos os dados foram utilizados para o cálculo da mediana global de
cada citocina, a qual foi utilizada como ponto de corte na classificação dos
indivíduos em “baixos” e “altos” produtores. Uma vez determinados os pontos de
corte e selecionados os altos produtores de cada indicador, os dados foram
organizados em diagramas e as frequências destes foram determinadas para cada
grupo de estudo. Gráficos de radar foram construídos no Microsoft Excel (Microsoft
Office 2013, Las Vegas, EUA) para caracterizar a frequência global de indivíduos
com níveis elevados de cada marcador.
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5. RESULTADOS
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5.1. Aumento de correlações entre as citocinas/quimiocinas plasmáticas
indicam maior grau de ativação imune nos pacientes com doença ativa.
Na progressão de doenças infecciosas, o perfil de ativação do sistema imune
e consequentemente, da liberação de citocinas, tanto de forma sistêmica quanto no
sítio da infecção, determinam parte dos eventos decorrentes da patologia. Durante a
tuberculose, citocinas e quimiocinas desempenham papel importante na resposta
imune contra o bacilo, tanto na contensão quanto na disseminação do
microrganismo. Para determinar a produção de alguns destes mediadores em
diferentes estágios da infecção, os níveis plasmáticos de IL-1β, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10,
IL-12p70, IFN-α2, TNF-α, IFN-ɣ, IP-10, RANTES, MCP-1, GM-CSF, IL-17A, MIP-1α
e MIP-1β foram dosados (Figura 1). Observou-se que GM-CSF, IL-12, IL-5, IL-6, IP10 e TNF-α estavam aumentados no plasma de pacientes com doença ativa.
Destas citocinas, IL-12 apresentou-se elevada nos pacientes com tuberculose
quando comparados à produção por indivíduos controle não infectados (Fig. 1D) e
GM-CSF demonstrou-se aumentado nos pacientes em relação ao grupo latente (Fig.
1M), enquanto IL-5, IL-6, IP-10 e TNF-α mostraram-se aumentados quando
comparado aos controles e aos indivíduos com infecção latente simultaneamente
(Fig. 1G, 1H, 1I e 1K). A quimiocina RANTES, por sua vez, apresentou-se elevada
nos indivíduos com infecção latente em comparação ao grupo controle e tuberculose
ativa (Fig. 1L).
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Figura 2. Quantificação de citocinas e quimiocinas no plasma de indivíduos controle,
indivíduos com infecção latente e pacientes com tuberculose. O plasma foi separado através de
centrifugação de sangue total e as quimiocinas e citocinas foram dosadas através de kit customizado
MILLIPLEX® MAP human Cytokine/Chemokine; Millipore®. Cada ponto representa um indivíduo. Os
resultados, expressos em pg/mL, foram analisados através de teste não paramétrico Mann Whitney.
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Podemos também interpretar os dados acima de forma a estabelecer como as
diferentes variáveis comportam-se no sistema. Para tanto são utilizados testes
estatísticos de correlação, que é a medida do grau de ligação entre duas variáveis.
Tal análise permite compreender a maneira como estes mediadores se relacionam
durante o processo infeccioso e assim conseguir entender a dinâmica da resposta
imune nos diferentes estágios da infecção. Sabemos que a atividade de tais analitos
pode ocorrer em efeito cascata, no qual uma citocina é capaz de modular a síntese e
a ação de uma segunda. As correlações podem ser positivas, quando o aumento de
um dos mediadores é acompanhado do aumento de um segundo, ou negativas,
quando o aumento de uma citocina acarreta redução da outra. Dessa forma,
entender como ocorre a correlação entre as mesmas é uma ferramenta de análise
importante, principalmente quando nos referimos a processos inflamatórios
complexos como a tuberculose.
As tabela 2, 3, 4 apresentam respectivamente, os coeficientes de correlação
estabelecidos entre as citocinas nos grupos Controle, TB Latente e TB Ativa. Como
pode-se observar na tabela 2 as células marcadas em azul são aquelas correlações
formadas no grupo Controle. São elas, GM-CSF com IFN-α2, IL-10 e IL-4, IFN-α2
com IL-12, IL-4 e IL-5, IFN-γ com IL-12, IL-10 com IL-4, IL-5 e IL-6, Il-12 com MIP-1α
e MIP-1β, IL-17 com MCP-1, IL4 com IL-1β e IL-6, IL-6 com MIP-1α e MIP-1β, e por
sua vez, MIP-1α com MIP-1β.
Na tabela 3, observamos em azul que a relações de GM-CSF com IL-10, IFNα2 com IL-4, IFN-γ com IL-12, IL-10 com IL-4, IL-5 e IL-6, Il-12 com MIP-1α, IL-4 com
IL-1β e Il-6 observadas no grupo controle se mantiveram no grupo TB Latente.
Entretanto, marcado em vermelho estão todas as relações que estavam presentes
na condição basal do grupo controle, mas que foram perdidas uma vez que o
paciente apresenta TB Latente, as quais cita-se: GM-CSF com IFN-α2 e IL-4, IFN-α2
com Il-12 e IL-6, IL-12 com MIP-1β, IL-6 com MIP-1α e MIP-1β e MIP-1α com MIP1β. Ainda, novas correlações apresentaram-se na Tabela 2, quais sejam, GM-CSF
com IL-1β, IFN-α2 com IL-10 e IL-1β, IFN-γ com IL-17 e MIP-1α, IL-10 com IL-12, IL1β e MIP-1α, IL-12 com IL-17, IL-1β, IL-4, Il-5 e IP-10, IL-17 com IL-1β, IL-5, IL-6,
MCP-1 e MIP-1α, MIP-1α com IL-1β e IL-4, IL-5 com IL-6 e MIP-1β, IP-10 com IL-6 e
MCP-1 e TNF-α com MCP-1 e RANTES.
Na tabela 4 estão demonstradas as correlações formadas entre as citocinas e
quimiocinas nos pacientes com tuberculose ativa. Observamos que foram mantidas,
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em relação ao controle, as correlações estabelecidas entre GM-CSF com IFN-α2 e
IL-4, IFN-α2 com IL-12 e IL-4, IFN-γ com IL-12, IL-10 com IL-4 e IL-6, IL-12 com
MIP-1α e MIP-1β, e IL-4 com IL-1β e IL-6, marcadas em azul. Uma vez que
analisamos a dinâmica da interação entre as citocinas nos indivíduos doentes
algumas correlações foram perdidas, como GM-CSF e IL-10, IFN-α2 com IL-6, IL-10
com IL-5, IL-17 com MCP-1, IL-6 com MIP-α e MIP-1β e MIP-1α com MIP-1β as
quais estão representadas em vermelho na tabela. E a formação de novas
correlações, em verde, que foram GM-CSF com IFN-γ, IL-12, IL-1β e MIP-1β, IFN-α2
com IL-1β, MIP-1α, MIP-1β e TNF-α, IFN-γ com IL-10, IL-17, IL-1β, IL-4, IL-6, IP-10,
MCP-1 e TNF-α, IL-10 com IL-12, IL-17, IL-1β, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β e TNF-α, IL12 com IL-17, IL-1β, IL-4 e TNF-α, IL-17 com IL-1β, IL-4, IL-6 e TNF-α, IL-1β com IL6 e MIP-1α, IL-4 com IL-5, MIP-1α e MIP-1β, IL-5 com IP-10 e MCP-1, IL-6 com IP10, MCP-1 e TNF-α, IP-10 com MCP-1 e TNF-α e por fim, TNF-α também
correlacionou-se com MCP-1.
Na tabela 5 estão demonstradas as correlações formadas entre as citocinas
nos pacientes com a doença ativa em relação aos indivíduos com infecção latente.
As correlações indicadas em amarelo correspondem àquelas mantidas em relação
ao grupo Latente, dentre as quais encontraram-se GM-CSF com IFN-α2 e IL-1β,
IFN-α2 com IL-4, IFN-γ com IL-12 e IL-17, IL-10 com IL-12, IL-1β, IL-4, IL-6 e MIP1α, IL-12 com IL-17, IL-1β e MIP-1α, IL-17 com IL-1β e IL-6, IL-1β com IL-6 e MIP1α, IL-4 com IL-6 e MIP-1α, IL-6 com IP-10, que por sua vez correlaciona-se com
MCP-1, que está correlacionado com TNF-α. Foram perdidas algumas das
correlações como GM-CSF e IFN-α2 com IL-10, IFN-γ com MIP-1α, IL-10 com IL-5,
IL-12 com IL-5, IL-6 e IP-10, IL-17 com IL-5, MCP-1 e MIP-1α, IL-5 com IL-6 e MIP1β e RANTES com TNF-α representadas em vermelho, bem como podemos
observar o estabelecimento de novas correlações, em verde, dentre as quais GMCSF com IFN-γ, IL-12, IL-4 e MIP-1β, IFN-α2 com IL-12, IL-1β, MIP-1α, MIP-1β e
TNF-α, IFN-γ com IL-10, IL-1β, IL-4, IL-6, IP-10, MCP-1 e TNF-α, IL-10 com IL-17,
MCP-1, MIP-1β TNF-α, IL-12 com IL-4, MIP-1β e TNF-α, IL-17 com IL-4 e TNF-α, IL1β com

IL-6, Il-4 com IL-5 e MIP-1β, IL-5 com IP-10 e MCP-1, IL-6 com MCP-1 e

TNF-α e por fim, TNFα com IP-10.
As correlações estabelecidas foram ainda analisadas através de software
Cytoscape para estabelecimento de redes, como demonstrado na Figura 3, em que
estão representadas as interações entre as citocinas e quimiocinas no plasma de
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indivíduos controle, com infecção latente e com tuberculose ativa. Tais interações
foram ainda classificadas de acordo com a intensidade da correlação determinada
através do valor do coeficiente de relação (r) em forte, moderada, fraca e negativa.
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Tabela 2. Correlações estabelecidas ente citocinas/quimiocinas plasmáticas de indivíduos Controle. Todas as citocinas avaliadas no plasma foram
analisadas quanto a propriedade de correlacionarem-se entre si.
CONTROLE
GM-CSF
IFN-α2

GM-CSF

IFN-α2

IFN-γ

IL-10

IL-12 p70

IL17A

IL- 1β

IL-4

IL-5

IL-6

IP-10

MCP-1

MIP-1α

MIP-1β

RANTES

TNF-α

0,7043

IFN-γ

-0,06402

0,4664

IL-10

0,7356

0,4283

0,2212

IL-12 p70

0,2073

0,6019

0,7047

0

IL17A
IL- 1β

-0,2492

0,1702

0,5471

-0,2606

0,5836

0,1341

0,285

0,4679

0,2399

0,3833

0,07903

IL-4

0,6708

0,7622

0,302

0,583

0,3437

0,06749

0,5672

IL-5

0,625

0,3292

0,1712

0,7196

0,1684

-0,5167

-0,08689

IL-6

0,2866

0,6443

0,3705

0,6107

0,3346

0,1155

0,4485

0,8287

IP-10

0,09726

-0,282

-0,2362

0,3576

-0,4247

-0,1515

-0,3483

-0,1713

0,3579

0,03608

MCP-1
MIP-1α

-0,2409

0,2218

0,2999

0,07217

0,1996

0,6444

0,07885

0,2993

-0,3043

0,4775

-0,02358

0,4862

0,5566

0,4434

0,4573

0,6636 0,006098

-0,07951

0,3766

0,5474

0,6942

0,1402

MIP-1β

0,2796

0,5654

0,5714

0,07879

0,766

0,1758

-0,2979

0,2025

0,2553

0,7112

0,1758

0,5167

0,8049

RANTES
TNF-α

0,5396

0,2817

-0,06061

0,1312

0,1494

-0,3647

0,2382

0,2855

0,03466

0,2198

0,02802

-0,2517

-0,0948

-0,01216

-0,3587

0,1944

0,4546

0,4238

0,2038

0,1758

0,1384

0,1551

0,2747

0,3932

-0,08542

0,325

0,25

0,297

0,2659
0,2901

0,5076

-0,3732

Em azul estão representadas as correlações estabelecidas entre citocinas no grupo controle. As correlações foram realizadas através de teste estatístico de
Sperman, sendo consideradas apenas aquelas com p<0,05
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Tabela 3. Correlações estabelecidas ente citocinas/quimiocinas plasmáticas de indivíduos TB Latente. Todas as citocinas avaliadas no plasma foram
analisadas quanto a propriedade de correlacionarem-se entre si.
LATENTE

GM-CSF

IFN-α2

IFN-γ

IL-10

IL-12 p70

IL17A

IL- 1β

IL-4

IL-5

IL-6

IP-10

MCP-1

MIP-1α

MIP-1β

GM-CSF
IFN-α2

0,5094

IFN-γ

0,2837

0,2077

IL-10

0,632

0,6969

0,3506

IL-12 p70

0,524

0,4452

0,5697

0,7065

IL17A
IL- 1β

0,394

0,4044

0,9141

0,5105

0,582

0,5557

0,7086

0,5193

0,8612

0,5791

0,5677

IL-4

0,4939

0,8049

0,3094

0,781

0,4631

0,4309

0,7837

IL-5

0,5279

0,3211

0,4556

0,5473

0,7852

0,5511

0,3618

0,379

IL-6

0,295

0,531

0,484

0,606

0,8527

0,5436

0,5

0,6372

0,7186

IP-10

0,0232

0,3142

0,2282

0,1954

0,5681

0,129

0,1476

0,2035

0,4105

0,6313

MCP-1
MIP-1α

0,02099

0,2854

0,01213

0,2594

0,5212

-0,07497

0,2291

0,1571

0,1724

0,4724

0,7296

0,5221

0,4906

0,6476

0,71

0,6411

0,5903

0,8361

0,6608

0,35

0,527

0,1202

0,2095

MIP-1β

0,2404

-0,08168

0,418

0,04405

0,4878

0,2992

-0,00659

-0,245

0,5483

0,2379

0,5176

0,09031

0,11

RANTES
TNF-α

0,5022

0,02886

0,01438

0,06645

0,1265

-0,00221

0,04199

-0,1398

0,231

-0,1074

0,3112

0,2857

-0,02655

0,4199

0,4084

0,3912

0,04956

0,3771

0,3434

0,163

0,2772

0,2343

0,2556

0,2304

0,3032

0,6472

0,1949

-0,09021

RANTES

TNF-α

0,6184

Em azul estão representadas as correlações mantidas em relação ao grupo controle. Em verde novas correlações formadas e em vermelho correlações
perdidas no grupo experimental em relação ao grupo controle. As correlações foram realizadas através de teste estatístico de Sperman, sendo consideradas
apenas aquelas com p<0,05.
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Tabela 4. Correlações estabelecidas ente citocinas/quimiocinas plasmáticas de indivíduos TB Ativa. Todas as citocinas avaliadas no plasma foram
analisadas quanto a propriedade de correlacionarem-se entre si.
TB ATIVA

GM-CSF

IFN-α2

IFN-γ

IL-10

IL-12 p70

IL17A

IL- 1β

IL-4

IL-5

IL-6

IP-10

MCP-1

GM-CSF
IFN-α2

0,6021

IFN-γ

0,5572

0,3481

IL-10

0,3539

0,3781

0,59

IL-12 p70

0,6115

0,5709

0,5372

0,4822

IL17A
IL- 1β

0,4562

0,3917

0,9195

0,6586

0,5175

0,6955

0,6055

0,7094

0,5827

0,5204

0,7379

IL-4

0,7401

0,6891

0,6337

0,5252

0,7829

0,5977

0,8543

IL-5

0,01794

0,2489

0,4022

0,2782

0,4197

0,3552

0,3681

IL-6

0,1805

0,2719

0,7436

0,5083

0,3855

0,6023

0,5829

0,6102

0,4595

IP-10

-0,237

-0,1155

0,5298

0,2789

0,07371

0,466 0,008631

0,03071

0,5728

0,5297

-0,2256 0,007459

0,4853

0,5028

0,1377

0,3966

0,2554

0,287

0,5633

0,7313

0,7213

0,4678

0,6425

0,6204

0,5098

0,6415

0,6505

0,2888

0,2288

-0,02594

0,2525

MCP-1
MIP-1α

0,4159

0,5183

MIP-1α

MIP-1β

RANTES

TNF-α

0,4923

MIP-1β

0,5233

0,5447

0,3542

0,6909

0,7556

0,424

0,4027

0,5941

0,2906

0,1859

0,03131

-0,02328

0,4356

RANTES
TNF-α

0,03044

0,02799

-0,1832

0,1052

0,0572

-0,2829

0,08765

0,1255

0,2818

-0,2357

-0,2819

-0,0842

0,3518

-0,03402

-0,05541

0,4932

0,5568

0,5528

0,5061

0,6184

0,3453

0,3993

0,4548

0,6009

0,5767

0,5003

0,361

0,4307

-0,2623

Em azul estão representadas as correlações mantidas em relação ao grupo controle. Em verde novas correlações formadas e em vermelho correlações
perdidas no grupo experimental em relação ao grupo controle. As correlações foram realizadas através de teste estatístico de Sperman, sendo consideradas
apenas aquelas com p<0,05
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Tabela 5. Correlações estabelecidas ente citocinas/quimiocinas plasmáticas de indivíduos TB Ativa em relação aos indivíduos com infecção
latente. Todas as citocinas avaliadas no plasma foram analisadas quanto a propriedade de correlacionarem-se entre si.
TB ATIVA

GM-CSF

IFN-α2

IFN-γ

IL-10

IL-12 p70

IL17A

IL- 1β

IL-4

IL-5

IL-6

GM-CSF
IFN-α2

0,6021

IFN-γ

0,5572

0,3481

IL-10

0,3539

0,3781

0,59

IL-12 p70

0,6115

0,5709

0,5372

0,4822

IL17A
IL- 1β

0,4562

0,3917

0,9195

0,6586

0,5175

0,6955

0,6055

0,7094

0,5827

0,5204

0,7379

IL-4

0,7401

0,6891

0,6337

0,5252

0,7829

0,5977

0,8543

IL-5

0,01794

0,2489

0,4022

0,2782

0,4197

0,3552

0,3681

IL-6

0,1805

0,2719

0,7436

0,5083

0,3855

0,6023

0,5829

0,6102

0,4595

IP-10

-0,237

-0,1155

0,5298

0,2789

0,07371

0,466 0,008631

0,03071

0,5728

0,5297

-0,2256 0,007459

0,4853

0,5028

0,1377

0,3966

0,2554

0,287

0,5633

MCP-1
MIP-1α

IP-10

MCP-1

MIP-1α

MIP-1β

RANTES

TNF-α

0,4923

0,7313

0,7213

0,4159

0,5183

0,4678

0,6425

0,6204

0,5098

0,6415

0,6505

0,2888

0,2288

-0,02594

0,2525

MIP-1β

0,5233

0,5447

0,3542

0,6909

0,7556

0,424

0,4027

0,5941

0,2906

0,1859

0,03131

-0,02328

0,4356

RANTES
TNF-α

0,03044

0,02799

-0,1832

0,1052

0,0572

-0,2829

0,08765

0,1255

0,2818

-0,2357

-0,2819

-0,0842

0,3518

-0,03402

-0,05541

0,4932

0,5568

0,5528

0,5061

0,6184

0,3453

0,3993

0,4548

0,6009

0,5767

0,5003

0,361

0,4307

-0,2623

Em amarelo estão representadas as correlações mantidas em relação ao grupo TB Latente. Em verde novas correlações formadas e em vermelho
correlações perdidas no grupo experimental em relação ao grupo de indivíduos com infecção latente. As correlações foram realizadas através de teste
estatístico de Sperman, sendo consideradas apenas aquelas com p<0,05
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Controle

Latente

TB Ativa
Tipo de Interação
Fraca
Moderada
Forte
Negativa

Figura 3. Rede de Interação entre as citocinas plasmáticas. Redes foram organizadas para compreensão das interações entre as citocinas detectadas
no plasma de indivíduos controle, latente e com doença ativa. As correlações significativas, com valor de p<0,05, estão representadas por traços de acordo
com a intensidade da associação, sendo classificadas em fraca, moderada, forte e negativa.
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5.2. Marcadores de ativação de monócitos e macrófagos estão aumentados
em pacientes com doença ativa

Visto a mudança no padrão de correlações estabelecidas entre as citocinas e
quimiocinas plasmáticas de pacientes com tuberculose ativa ou latente, inferimos
que as células do sistema imune inato dos pacientes poderiam apresentar
modulação no seu estado de ativação. Assim, analisamos a ativação de monócitos,
visto que são células inatas importantes na resposta contra o bacilo, sendo
recrutadas para o sítio infeccioso onde darão origem aos macrófagos e células
dendríticas teciduais.
Como marcadores de ativação de monócitos, avaliamos a presença de
CD163 e CD14 solúveis no plasma e os resultados estão expressos nas Figuras 4 e
5 respectivamente. Pacientes com a doença ativa apresentaram no plasma níveis
elevados de CD163 e CD14 solúveis quando comparados aos dois outros grupos de
estudo, indicando maior resposta inflamatória e maior grau de ativação dos
monócitos em relação aos indivíduos controle e com infecção latente.
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Figura 4 Quantificação de níveis plasmáticos de sCD163 nos indivíduos controle, com infecção
latente e pacientes com tuberculose ativa. Os níveis de CD163 solúvel foram dosados em plasma
através de ELISA. Cada ponto é representativo de um indivíduo. Os resultados, expressos em ng/mL,
foram analisados através de teste não paramétrico Mann Whitney.
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Figura 5. Quantificação de níveis plasmáticos de sCD14 nos indivíduos controle, com infecção
latente e pacientes com tuberculose ativa. Os níveis de CD14 solúvel foram dosados em plasma
através de ELISA. Cada ponto é representativo de um indivíduo. Os resultados, expressos em ng/mL,
foram analisados através de teste não paramétrico Mann Whitney
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5.3. Frequência aumentada de indivíduos com níveis elevados de citocinas,
quimiocinas e marcadores de ativação podem caracterizar uma
Bioassinatura associada à Tuberculose pulmonar ativa

Para caracterização detalhada do perfil imunológico dos pacientes nos
diferentes estágios da tuberculose em relação ao grupo controle de nosso estudo,
analisamos a bioassinatura das citocinas, quimiocinas e mediadores solúveis
detectados no plasma de acordo com a frequência de indivíduos caracterizados
como altos produtores a partir da mediana global de cada marcador, como
demonstrado na Figura 6.
Os nossos dados demonstraram que o grupo de indivíduos controle apresenta
frequências inferiores a 50% para a maioria dos marcadores analisados, com
exceção para IFN-γ, IL-10, IL-17, IL-1β e MIP-1β que obtiveram frequências de 56,
56, 70, 50 e 50% respectivamente. De maneira semelhante, o grupo latente
apresentou frequências inferiores a 50%, estando acima apenas IFN-γ, IL-4, MCP-1,
MIP-1β e RANTES com frequências de 50, 50, 71, 50 e 71% respectivamente.
Porém, quando observamos os marcadores no plasma dos pacientes com a
doença ativa, observou-se que a maior parte dos mesmos apresentava frequências
superiores a 50%, sendo GM-CSF, IFN-α2, IL-12, IL-4, IL-5, IL-6, IP-10, MIP-1α,
RANTES, TNF-α, sCD163 e sCD14 com respectivas frequências de 73, 59, 59, 59,
65, 77, 77, 59, 53, 65, 82 e 88%.
A Figura 6A representa o diagrama das frequências de acordo com o
marcador analisado, sendo os pontos marcados em preto aqueles correspondentes
aos valores superiores à mediana global do respectivo analito, e em branco aqueles
com valores inferiores. Em 6B, é representado através de gráfico de radar a
dispersão dos dados expressos na Fig. 6A.
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Figura 6. Representações da assinatura global da tuberculose pulmonar. (A) Diagramas das
frequências foram projetados utilizando o valor da mediana global de cada mediador solúvel como
ponto de corte para marcar cada indivíduo em "baixos" ou "altos" níveis de um determinado analito.
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dados relevantes (≥ 50%) estão em formato negrito e sublinhado. (B) Os gráficos de radar resumem a
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5.4. Grau

de

lesão

pulmonar

em

pacientes

com

tuberculose

ativa

correlacionam-se positivamente com níveis plasmáticos de sCD163 e
TNF-α

Pacientes com tuberculose ativa analisados neste trabalho apresentaram
níveis plasmáticos elevados de citocinas e de marcadores de ativação de monócitos.
Dessa maneira, a próxima questão analisada foi a existência de correlações entre
tais marcadores de ativação, citocinas e quimiocinas e o grau de lesão pulmonar
apresentado pelos pacientes estudados. Para tal, os exames de raio X dos
pacientes foram analisados e classificados em três graus, conforme extensão da
lesão. Imagens representativas de cada um dos graus de classificação da lesão
pulmonar nestes pacientes estão representadas na Figura 7.
O grau de lesão pulmonar foi então correlacionado com níveis plasmáticos de
sCD163, sCD14, IL-6, TNF-α e IP-10, e ainda com níveis séricos de proteína C
reativa (PCR), a qual já é utilizada na clínica como indicativo de infecção e
inflamação aguda. Os níveis de PCR foram fornecidos pelo HCFMRP, que realiza a
dosagem de tal mediador inflamatório no soro dos pacientes como rotina através de
método imunoturbidimétrico com látex – kit PCR ultrasensible (Wiener lab, Rosario,
Argentina).
Podemos observar que os níveis plasmáticos de sCD163 (Fig. 8A) e TNF-α
(Fig. 8B) apresentaram-se positivamente correlacionados com o grau de lesão
pulmonar apresentado pelos pacientes com a doença ativa, sendo que níveis
elevados de tais marcadores correlacionam-se com a maior gravidade do quadro
clínico nestes pacientes. Em relação aos demais mediadores dosados não foi
possível identificar correlações significativas com o quadro de lesão pulmonar.
Dessa forma, o aumento de sCD163 e de TNF-α no plasma dos pacientes com a
doença ativa podem ser indicativos de progressão da doença.
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Figura 7. Classificação da lesão pulmonar em pacientes com a doença ativa. A lesão pulmonar
dos pacientes foi classificada segundo critérios descritos por Abakay O. e colaboradores [92] em teste
duplo cego e então dividas em três graus. As imagens são representativas de cada um dos graus,
sendo (A) lesão mínima ou grau 1, (B) lesão moderada ou grau 2 e (C) lesão avançada ou grau 3.
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5.5 Monócitos de pacientes com tuberculose ativa apresentam maior ativação
imune mediante estimulação com Mtb

Uma vez que foi possível identificar o aumento na concentração plasmática
de marcadores de ativação de monócitos em pacientes com a doença ativa quando
comparado aos outros grupos de estudo, analisamos in vitro a capacidade dos
monócitos produzirem citocinas e espécies reativas de oxigênio produzidas
mediante estimulação em cultura com Mtb inativado por calor. Como visto na Figura
9, não houve diferença significativa quanto a produção de citocinas por estas
células, porém é possível observar que os monócitos de pacientes tenderam a
produzir maiores quantidades de citocinas pró-inflamatórias, principalmente IL-6
(Fig. 9B) e TNF-α (Fig. 9C).
De acordo com a Figura 10A e B, observamos que monócitos de indivíduos
controle ou infectados por TB, apresentaram a mesma capacidade em liberar
espécies reativas de oxigênio (ROS), espontaneamente ou quando estimulados com
PMA. Entretanto, quando é adicionado Mtb morto por calor à cultura celular,
observamos que os monócitos provenientes de pacientes com tuberculose ativa
apresentaram produção elevada de ROS quando comparados ao grupo controle
(Fig. 10C), porém nenhuma diferença foi observada em relação ao grupo latente.
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Figura 9. Quantificação de citocinas no sobrenadante de cultura de monócitos estimulados
com Mtb. Os níveis de IL-12, IL-6, TNF-α e IL-1β foram dosados no sobrenadante de cultura de
monócitos através de kit MILLIPLEX® MAP human Cytokine/Chemokine (Millipore®). As barras
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5.6 Pacientes com tuberculose ativa parecem apresentar alterações na
expressão de enzimas responsáveis pelas modificações epigenéticas.

Visto o perfil de ativação imune apresentado pelos pacientes com tuberculose
ativa, evidenciados pela elevada produção de citocinas inflamatórias, espécies
reativas de oxigênio somadas a detecção de níveis elevados de marcadores de
ativação de monócitos e macrófagos, e que tais eventos estão intimamente
relacionados a alterações na expressão gênicas das células, em particular dos
monócitos, buscamos entender de que maneira as alterações no perfil de
modificações epigenéticas poderiam estar envolvidas neste estado de ativação
celular.
Tais modificações são controladas por enzimas, que atuam através da
inserção ou remoção de grupamentos químicos à estrutura do DNA, como
grupamentos metil, acetil, fosfato, dentre outros e, assim, controlam a acessibilidade
de fatores de transcrição e complexos enzimáticos ao promotor gênico. Dessa
maneira, empregamos análises de expressão gênica para as principais classes de
enzimas responsáveis pelas modificações no padrão de expressão celular, de modo
a entender os processos epigenéticos desencadeados pela infecção e/ou pela
inflamação gerada em resposta ao processo infeccioso.
Analisamos a expressão de enzimas de repressão gênica, dentre as quais
cita-se DNA metiltransferases (DNMTs), Histona deacetilases (HDACs), e outras
proteínas acessórias, como as proteínas ligadoras de ilhas CpG metiladas. Também
analisamos enzimas responsáveis por modificações ativadoras, tais como
DNA/Histona demetilases, Histona metiltranferases e Histona acetiltranferases,
como observados nas Figuras 11 e 12 respectivamente. Desta forma, monócitos de
pacientes com tuberculose ativa pareceram apresentar menor expressão de
enzimas responsáveis por modificações repressoras da transcrição gênica (Fig. 11)
e expressão elevada de enzimas responsáveis pela ativação gênica quando
comparados aos monócitos obtidos do grupo controle (Fig. 12).
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Figura 11. Expressão de enzimas de modulação epigenética relacionadas à repressão gênica.
A expressão das enzimas foi realizada através de TaqMan® Array 96-Well Fast Plate StepOnePlusTM
(Applied Biosystems, Foster City, EUA). Cada barra é representativa da mediana+desvio de cada
grupo (n=3 por grupo analisado). Os dados estão demonstados em expressão relativa (2 -ΔΔCt) em
relação ao grupo controle (linha tracejada). Os resultados foram analisados através de teste não
paramétrico Mann Whitney.
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5.7 Metilação global do DNA mostrou-se reduzida em pacientes com
tuberculose ativa
Como demonstrado, pacientes com tuberculose ativa tenderam a apresentar
menor expressão de enzimas repressoras, como as DNA metiltranferases,
responsáveis pela inserção de grupamento metil a regiões ricas em bases CG,
conhecidas pro ilhas de CpG, ao passo que mostraram maior expressão das
enzimas responsáveis pela remoção de tais grupamento, as DNA demetilases. Visto
a regulação apresentada nestes pacientes de modo a diminuir a metilação do DNA e
permitir a maior acessibilidade ao DNA e a transcrição gênica, empregamos uma
análise do perfil de metilação global do DNA nos monócitos destes pacientes, para
então corroborarmos os achados em relação às enzimas e assim, reforçarmos a
hipótese de que eventos relacionados a infecção são modulados por alterações
epigenéticas na células da resposta imune à tuberculose, e que tais eventos
poderiam atuar como marcadores da doença.
Assim, a partir do DNA genômico extraído foi possível avaliar a porcentagem
de metilação global do DNA relativa a um controle considerado 100% metilado. Os
dados obtidos mostraram que pacientes com tuberculose ativa apresentam menor
porcentagem de metilação global quando comparados aos indivíduos controle e com
infecção latente, como visto na Figura 13, corroborando os dados de expressão de
enzimas de regulação epigenética.
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Figura 13. Porcentagem de metilação global do DNA genômico em indivíduos controle, latente
e pacientes com a doença ativa. A determinação da metilação global do DNA foi realizada através
de “Imprinting Methylated DNA Quantification Kit” (Sigma-Aldrich®). Cada ponto é representativo de
um indivíduo. Os dados estão expressos em porcentagem (%) relativa ao controle 100% metilado
fornecido pelo kit. Os resultados foram analisados através de teste não paramétrico Mann Whitney.
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6. DISCUSSÃO
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A resposta bem sucedida do hospedeiro a um agente patogênico requer a
coordenação precisa dos componentes do sistema imune. Desta forma, o
reconhecimento do patógeno por fagócitos induz ativação celular e secreção de
citocinas e quimiocinas, um processo finamente regulado [108]. Dependendo do
grau e tipo de resposta imune induzida, os mecanismos de proteção do hospedeiro
podem ser estimulados, e se a estimulação for muito persistente ou descontrolada,
pode acarretar ainda em dano tecidual [109]. Neste sentido, as citocinas
desempenham importante papel no desenvolvimento e regulação da resposta imune
e sua importância como marcadores dos estágios clínicos da tuberculose e/ou como
marcadores da resposta a tratamento específico vem sendo demonstrada por
diferentes autores [110,111].
Conhecidos os papéis desempenhados por tais mediadores, o presente
estudo investigou o perfil de 16 citocinas e quimiocinas no plasma de pacientes com
tuberculose ativa, indivíduos com infecção latente e indivíduos controles não
infectados, como representado na Figura 2 para relacionarmos a resposta
inflamatória com outros parâmetros clínicos. Das citocinas analisadas no plasma,
TNF-α, IL-12, IL-5, IL-6, IP-10 e GM-CSF apresentaram níveis elevados em
pacientes com tuberculose ativa. O aumento de IL-12 foi detectado entre o grupo de
tuberculose ativa em relação aos indivíduos controle e o de GM-CSF em relação ao
grupo latente, enquanto TNF-α, IL-5, IL-6 e IP-10 apresentaram-se elevados nos
pacientes com a doença ativa, em comparação aos outros dois grupos de estudo.
No processo de controle da infecção, TNF-α desempenha papel primordial,
atuando em várias células [112-114], como em macrófagos, nos quais em
sinergismo com IFN-γ, atua estimulando a produção de espécies reativas de
nitrogênio, e assim, pode mediar a função tuberculostática destas células [115, 116].
O TNF-α está envolvido também no recrutamento de outras células para o local de
infecção, contribuindo para formação e manutenção da estrutura do granuloma, e
atuando na progressão da doença [117]. O presente trabalho demonstrou que tal
citocina encontrou-se aumentada no plasma de pacientes com a tuberculose ativa,
corroborando dados anteriormente descritos em que observou-se aumento de TNF-α
em fases iniciais da infecção no plasma, no líquido pleural e em cultura de
monócitos de pacientes com tuberculose, antes ou após início de tratamento quando
comparados com indivíduos na fase crônica da doença ou mesmo com indivíduos
controles [110, 111, 118]. Além disso, outros estudos sugerem que os níveis de
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TNF-α elevados no início da infecção diminuíram significativamente ao longo do
tratamento, concomitantemente à redução do processo inflamatório [118].
A citocina IL-12 atua de maneira central na resposta imune contra o bacilo
[119], direcionando o desenvolvimento do padrão Th1 como um potente indutor da
produção de IFN-γ por células T e NK e assim, favorecendo mecanismos de
resposta imune celular [120]. Nossos dados de que a IL-12 estava aumentada na
tuberculose ativa, corroboram com Zahran e colaboradores, que mostraram que
pacientes com a doença ativa apresentavam maior porcentagem de monócitos
expressando IL-12 quando comparados aos controles não infectados, mas não
quando comparados aos indivíduos com infecção latente [121]. Porém tais dados
são controversos na literatura, visto que outros autores não detectaram nenhuma
diferença quanto aos níveis séricos de IL-12 [122].
Outra citocina diferencialmente expressa entre os grupos foi a IL-6,
reconhecida como uma das citocinas mais pleiotrópicas em humanos por estar
envolvida na ativação de vários tipos celulares, exercendo importante papel na
regulação de respostas inflamatórias [123]. Apresenta papel dual na resposta imune,
e sendo assim já foi demonstrado que na resposta contra o bacilo pode atuar
promovendo o crescimento intracelular do Mtb em monócitos [124], ao passo que
também está envolvida de maneira importante na resistência à tuberculose [125].
Em nosso trabalho, mostramos que os níveis plasmáticos de IL-6 estavam
aumentados em pacientes com tuberculose ativa, quando comparados aos
indivíduos latentes, bem como aos controles não infectados, concordando com
dados da literatura que mostraram o mesmo aumento em soro de pacientes [122,
126]. Portanto, em nossos dados, a IL-6 parece estar relacionada à progressão da
doença.
O aumento de IL-5 no plasma destes pacientes não é ainda bem
compreendido. IL-5 caracteriza-se por ser uma citocina produzida por células do
padrão Th2 de resposta, estando envolvida no crescimento e diferenciação de
células B [127] e no recrutamento de eosinófilos. Já foi demonstrado em modelo
experimental que os eosinófilos estavam presentes no sítio de infecção por Mtb.
Lasco e colaboradores demonstraram que houve grande influxo de eosinófilos para
os pulmões de cobaias infectadas pela via respiratória com M. tuberculosis [128].
Entretanto, outras quimiocinas podem participar também do recrutamento de
eosinófilos e a associação direta da IL-5 com a tuberculose ainda não está
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claramente estabelecida. Por outro lado, Erb e colaboradores mostraram que tal
citocina não foi fundamental para a resposta ao bacilo, visto que animais deficientes
de IL-5 conseguiram controlar a infecção, bem como produzir IFN-γ [129].
Entretanto, a IL-5 parece desempenhar algum papel em condições de co-infeção,
visto que dados da literatura já mostraram aumento de IL-5 em pacientes coinfectados com HIV [130, 131]. Diedrich e colaboradores evidenciaram que
monócitos infectados in vitro com Mtb e SIV expressaram quantidades elevadas de
IL-5 e IL-13 [130]. Porém, em nosso trabalho nenhum dos pacientes analisados
apresentavam tal co-infecção. Não sabemos ao certo porque níveis plasmáticos de
IL-5 mostraram-se alterados nos pacientes com tuberculose, podendo tal fato estar
associado a outras co-infecções não descritas nos prontuários, como hepatites e
helmintos, fato que poderá ser melhor investigado em nossos grupos de estudo.
IP-10 (CXCL10), que é um mediador responsável pela quimiotaxia de
leucócitos para o local da infecção, relacionada ao recrutamento de linfócitos Th1 e
a formação do granuloma [132], também apresentou níveis plasmáticos aumentados
no presente estudo, quando foram comparados pacientes com a doença ativa e
indivíduos com infecção latente e controles. Vários trabalhos sugerem o
envolvimento de IP-10 na tuberculose, estando significativamente aumentado no
soro e no plasma de pacientes com a doença ativa em relação a indivíduos com
infecção latentes e controles [133, 134]. Também já foi descrito aumento de células
positivas para IP-10 no lavado broncoalveolar de pacientes comparado aos controles
[135] e ainda a expressão aumentada do RNAm de tal quimiocina no pulmão de
camundongos após exposição a Mtb por aerosol [136]. Nossos dados corroboram
aos apresentados nos trabalhos anteriores e reforçam o papel de IP-10 sugerido
como marcador da tuberculose ativa [137]. Outros dados mostraram ainda que o
aumento de IP-10 pode estar relacionado ao aumento de TNF-α. Algood e
colaboradores relataram tanto em experimentos, in vivo quanto in vitro, que
quimiocinas inflamatórias como RANTES, CXCL9 e IP-10 tiveram produção
aumentada após infecção por Mtb em camundongos e primatas, e que esta
expressão foi dependente de TNF-α, uma vez que quando esta última foi
neutralizada, a expressão de quimiocinas ficou reduzida [138]. Nosso achados
podem corroborar tal relação em fases iniciais da doença, uma vez que ambos
mediadores estavam aumentados em nossos pacientes com a doença ativa.
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Além de tais citocinas, GM-CSF também apresentou-se aumentada no
plasma de pacientes com a doença ativa em relação àqueles indivíduos com
infecção latente. Níveis elevados já foram descritos em pacientes com tuberculose
ativa quando comparados a indivíduos controle, como demonstrado por Maertzdorf e
colaboradores [139]. Tal mediador desempenha papel crucial na homeostase do
tecido pulmonar, estando diretamente relacionado com a diferenciação dos
macrófagos alveolares [140] e na patogênese da tuberculose apresenta-se envolvido
na formação do granuloma e no desenvolvimento da imunidade mediada por células
no início da infecção [141]. Gonzalez-Juarrero e colaboradores mostraram que em
camundongos

deficientes para

GM-CSF,

macrófagos

alveolares

e

células

dendríticas apresentaram falhas na fagocitose e na destruição do M. tuberculosis, na
formação do granuloma e no desenvolvimento de resposta Th1, afetando o controle
da carga bacteriana [142].
Demonstramos ainda que pacientes com infecção latente apresentaram
aumento significativo de RANTES (CCL5) quando comparados com os demais
grupos. Tal mediador consiste em um membro da família de β quimiocinas, e
apresenta papel inflamatório, atuando no recrutamento e diferenciação de células T
para o sítio infeccioso [143]. Na tuberculose, já foi demonstrado que pacientes com a
doença ativa apresentavam aumento de RANTES no lavado bronco alveolar durante
a fase aguda da infecção [144]. Saukkone e colaboradores mostraram que durante a
infecção in vitro de macrófagos alveolares com cepas de Mtb, houve aumento da
produção de quimiocinas, e destas, MCP-1 e RANTES apresentaram-se
relacionados com a inibição do crescimento intracelular do bacilo [145]. Tal atuação
de RANTES fornece suporte ao nosso achado de que pacientes com a tuberculose
latente demonstraram níveis plasmáticos elevados de tal quimiocina, bem como às
análises de frequência de altos produtores, nas quais o grupo latente apresentou
alta frequência tanto para RANTES quanto para MCP-1, sendo ambas de 71%,
sugerindo um mecanismo de controle da infecção nestes indivíduos.
Outas citocinas importantes não se mostraram diferencialmente expressas
entre os grupos de estudo, como IFN-γ, IL-17, IL-4 e IL-10. Alguns autores relataram
que tais citocinas estavam aumentadas no plasma de pacientes com tuberculose,
como foi o caso do IFN-γ e IL-10, [122]. Entretanto em nossos estudos não
detectamos aumento de IFN-γ e IL-10, os quais mantiveram-se inalteradas entre os
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diferentes grupos de estudo. Já os níveis inalterados de IL-4 também foram
encontrados em outros trabalhos, comprovando os dados aqui apresentados [122].
IL-17 também não apresentou nenhuma diferença entre os nossos grupos. Nossos
dados corroboram Matthews e colaboradores que não evidenciaram diferenças
quanto a detecção de IL-17 no plasma de indivíduos com TB pleural em relação ao
grupo controle [146]. Outros autores apresentaram dados controversos, que
mostraram que a frequência de células Th17 no sangue total de pacientes com a
doença ativa apresentou-se reduzida [147].
A variabilidade de citocinas encontradas nos diversos trabalhos refletem que
as alterações no balanço entre as citocinas estão mais relacionadas com a maneira
como a infecção e a doença se desenvolvem do que com o aumento ou a redução
de determinada citocina isoladamente. Visto isto, outra maneira de analisar tal
quantificação foi através do estabelecimento de correlações entre os níveis
plasmáticos das diferentes citocinas analisadas, visto a inter-relação entre elas no
decorrer da resposta imune, bem como pela modulação que uma exerce sobre a
atividade da outra. Observamos que o grupo controle apresentou um perfil
característico de ativação da resposta imune, representado na tabela 2. Porém é
nítido observar que a infecção pelo Mtb alterou o grau de ativação celular, visto o
estabelecimento de novas correlações nos indivíduos com infecção latente e nos
pacientes com tuberculose, sendo que foram formadas novas correlações
principalmente em indivíduos com a doença ativa. De maneira geral as correlações
novas formadas foram constituídas por citocinas importantes na resposta imune
contra o bacilo, destacando relações positivas entre citocinas pró-inflamatórias como
TNF-α, IP-10, IL-12, IL-6, IFN-γ, IL-17 e também correlações entre citocinas do
padrão Th2 como IL-4 e IL-10. A maioria destas correlações formadas no paciente
com tuberculose ativa não foram observadas nos indivíduos com infecção latente e
controles, sendo portanto correlações características da progressão da doença.
Além das correlações estabelecidas entre as citocinas, a ativação imune dos
monócitos foi avaliada mediante quantificação de mediadores solúveis CD163 e
CD14, que classicamente estão associados com a ativação de monócitos e
macrófagos durante processos inflamatórios. Nossos dados mostraram que ambos
marcadores encontraram-se aumentados nos pacientes com a doença ativa,
indicando maior grau de ativação de monócitos. Alavi-Naini e colaboradores
mostraram que pacientes com tuberculose, assim como visto em nosso trabalho,
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apresentaram níveis elevados de sCD14 [148], e em outro trabalho demonstraram
níveis elevados de tal marcador no liquido bronco alveolar (BAL) de indivíduos com
a doença ativa quando comparados aos controles [149]. Semelhante a sCD14, os
resultados de sCD163 neste trabalho também comprovam dados da literatura.
Knudsen e colaboradores demonstraram que pacientes com tuberculose ativa
apresentaram níveis elevados de sCD163 em relação ao grupo controle, e ainda que
pacientes co-infectados com HIV apresentaram os níveis ainda mais altos de tal
marcador [150]. Apesar de aumentados na tuberculose, estes marcadores são
indicativos de inflamação e ativação de monócitos e macrófagos estando
correlacionados com processos infecciosos e inflamatórios e encontrando-se
aumentados em outros processos patológicos que envolvam tais células, como HIV
[151], malária [152, 153], doenças cardíacas [154], doenças inflamatórias crônicas
[155] e mieloma múltiplo [156]. Dessa forma, tais marcadores não constituem
marcadores específicos da tuberculose, mas sim, indicadores de inflamação
exacerbada nos pacientes com a doença ativa, podendo sim constituir um grupo de
marcadores correlacionados com progressão da doença.
Visto o aumento na produção de citocinas, quimiocinas e marcadores de
ativação de monócitos, empregamos a análise de frequências de indivíduos nos
diferentes grupos que apresentaram níveis elevados em relação a mediana global
de tais mediadores. Desta forma, pudemos identificar uma bioassinatura da
tuberculose pulmonar em nosso grupo amostral caracterizado por um perfil
imunológico bastante ativado, marcado pelas frequências aumentadas para a
maioria dos mediadores analisados, dos quais GM-CSF, IFN-α2, IL-4, IL-5, IL-6, IP10, MIP-1α, RANTES, TNF-α, sCD163 e sCD14. Como demonstrado na Figura 6,
pode-se observar que em pacientes com tuberculose ativa, a frequências de
indivíduos altos produtores deste conjunto de marcadores foi elevada, evidenciada
pelo maior preenchimento da matriz na Figura 6A, bem como gráfico de radar com
maior dispersão na tuberculose ativa (Figura 6B).
Uma vez determinados os marcadores de ativação de monócitos, também
avaliamos a atividade funcional dos destas células in vitro, relativa à produção de
citocinas e espécies reativas de oxigênio como demonstrado nas Figuras 9 e 10,
respectivamente. Quanto a produção de citocinas, não observamos diferenças
significativas, sendo possível mostrar apenas uma tendência a maior produção de
citocinas inflamatórias, como TNF-α e IL-6 quando estimuladas in vitro com o bacilo
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inativado. Sabe-se que, in vitro, monócitos de pacientes com tuberculose produziram
níveis elevados de TNF-α e IL-1β [157]. Adicionalmente, outro estudo mostrou que
PBMCs de pacientes com tuberculose, estimulados com antígenos micobacterianos,
produziram maior quantidade de IL-4, IFN-γ e TNF-α, e ainda que células em cultura
de pacientes com doença avançada produziram níveis ainda mais altos de TNF-α
[158]. Um terceiro trabalho mostrou ainda que os monócitos de pacientes com
tuberculose ativa, estimulados in vitro com LPS ou MDP (muramyl dipeptide)
produziram maior quantidade de TNF-α e IL-6 que células de indivíduos com
tuberculose latente e controles [159]. Nossos dados reforçam os achados da
literatura, visto que mostramos que monócitos de pacientes com tuberculose
estavam mais ativados e quando estimulados com antígenos do bacilo pareceram
produzir níveis elevados de citocinas, principalmente de citocinas pró-inflamatórias.
Em estreita relação com as citocinas, a produção de espécies reativas de
oxigênio constitui um mecanismo importante de defesa, sendo uma das primeiras
respostas do sistema imune inato frente à infecções bacterianas [160]. Apesar de
evidências de que a Mtb é capaz de escapar dos mecanismos efetores dependentes
da formação de ROS [revisto por 161], alguns autores demonstraram que
camundongos deficientes de NOX-2 (ROS-producing phagocyte NADPH oxidase)
apresentaram maior carga bacteriana que os animais selvagens, após infecção [162,
163]. Lee e colaboradores demonstraram que monócitos humanos ativados in vitro
com o antígeno de 30 kDa do Mtb apresentaram elevada produção de espécies
reativas de oxigênio, especificamente íons superóxido, e ainda que tal estimulação
assemelhou-se àquela gerada pela presença de LPS em cultura [164]. Também já
foi demonstrado que monócitos de pacientes com tuberculose ativa estimulados com
PPD apresentaram maior produção de H2O2 e superóxido quando comparados ao
grupo controle [165]. De forma semelhante, nosso trabalho mostrou que monócitos
de pacientes com tuberculose ativa produziram quantidades aumentadas de
espécies reativas de oxigênio quando estimulados com Mtb inativado por calor em
relação ao grupo controle, e ainda que nenhuma diferença foi encontrada em
condições espontâneas ou na presença de PMA. Contraditoriamente, outro estudo
previamente publicado descreveu que macrófagos de pacientes com a doença ativa
apresentaram redução na produção de espécies reativas de oxigênio, diferente dos
dados por nós demonstrados [166].
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No desenvolvimento da resposta imune contra patógenos, mudanças no perfil
transcricional das células são necessários para a geração da resposta mais
apropriada ao hospedeiro, mobilizando genes envolvidos em processos chave na
eliminação do microrganismo [167]. A regulação da expressão gênica pode ocorrer
por vários mecanismos dentre os quais estão as modificações epigenéticas, que
envolvem a metilação do DNA, modificações na cauda de histonas e microRNAs. A
associação de tais mudanças a processo infecciosos já foi demonstrada, como a
indução de metilação do DNA em indivíduos infectados com Helicobacter pylori,
devido a efeitos diretos da infecção ou pela inflamação gerada no processo
infeccioso [168], e também a modulação vista na infecção por HIV, na qual notou-se
aumento na expressão de DNMT1, gene que codifica uma enzima responsável pela
metilação do DNA [169]. No contexto da tuberculose, alguns trabalhos já
demonstraram ocorrência de alterações epigenéticas relacionadas à infecção.
Andraos e colaboradores evidenciaram que pacientes com a doença ativa
apresentaram variação quanto a metilação de ilha CpG do receptor da vitamina D
(VDR) em células da linhagem linfoblástica em relação ao grupo controle, a qual
pode estar associada à susceptibilidade à doença [170]. Liu e colaboradores
mostraram ainda que pacientes com tuberculose apresentaram elevada expressão
do microRNA miR-144, o qual estava relacionado à inibição da produção de
citocinas TNF-α e IFN-γ, bem como da proliferação de células T nestes indivíduos
[171].
Assim, os mecanismos moleculares que acarretam as modificações no perfil
de ativação dos monócitos apresentadas pelos pacientes com tuberculose em nosso
estudo podem estar relacionados às alterações epigenéticas, e o perfil de alterações
pode, por sua vez, correlacionar-se ao estágio da doença. Evidências de que
mudanças epigenéticas atuam como marcadores de doenças foram demonstradas
principalmente no campo dos tumores, sendo usados clinicamente para detecção
precoce da doença, para classificação de tumor, bem como para monitorar a
resposta ao tratamento anti-tumoral [172, 173].
Tais modificações são moduladas por enzimas e podem atuar reprimindo ou
ativando a expressão de genes nestas células. A expressão de enzimas
responsáveis pelas alterações epigenéticas podem atuar como indicativo da
ocorrência destas modificações. Em nosso trabalho mostramos que pacientes com
tuberculose ativa pareceram apresentar menor expressão de enzimas epigenéticas
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ligadas a repressão gênica e aumento da expressão daquelas responsáveis pela
ativação gênica, como observado nas Figuras 12 e 13 respectivamente, indicando
aumento na acessibilidade ao DNA e na atividade transcricional de genes nestas
células quando comparados ao controle.
Visto a regulação apresentada em relação às enzimas responsáveis pela
metilação do DNA, dentre as quais cita-se as DNMTs que estão relacionadas à
inserção de grupamentos metil a regiões de ilha CpG, bem como as demetilases,
relacionada à remoção de tais grupamentos, analisamos a porcentagem de
metilação global. Observamos que os pacientes com tuberculose ativa apresentaram
redução na metilação do DNA, corroborando os dados obtidos para expressão
gênica das enzimas, bem como fornecendo suporte para a ativação imune dos
monócitos, uma vez que tal redução reflete menor repressão transcricional e maior
atividade destas células. A redução no padrão de metilação global do DNA já foi
demonstrada em outras doenças inflamatórias como nos cânceres. Neste sentido,
Gama-Sosa e colaboradores mostraram que concentrações de grupamentos metil
estavam globalmente reduzidos em células tumorais quando comparadas a tecidos
normais [174]. Outros dados da literatura mostraram que na infecção pelo vírus da
hepatite B, a expressão da proteína pX induziu redução na expressão da enzima
DNMT3B acarretando hipometilação global de regiões satélites repetidas. O mesmo
trabalho ainda mostrou que, de maneira controversa, tal proteína induziu aumento
na expressão de DNMT1 e DNMT3A, as quais são responsáveis por hipermetilação
regional em genes supressores tumorais específicos [175].
Tais achados mostram que diferentes modulações epigenéticas ocorrem
simultaneamente para que o processo patológico se estabeleça, reduzindo a
expressão de genes protetores ao passo que aumenta a expressão de genes
envolvidos na progressão da doença. Entender quais genes estão sendo modulados
permitirão a compreensão de como tais alterações epigenéticas controlam o
processo saúde-doença, e ainda entender de que maneira poderão ser utilizados
como marcadores diagnósticos, prognósticos ou terapêuticos. Novas análises dos
nosso achados com casuísticas maiores serão necessários para confirmação de tais
resultados, bem como a busca de quais genes estão sendo alvos destas
modulações em cada um dos grupos de estudo.
Além de buscar biomarcadores que fossem capazes de diferenciar os
indivíduos com infecção latente daqueles que desenvolvem a forma ativa,
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analisamos a relação estabelecida entre os mediadores aumentados no plasma
destes pacientes com tuberculose ativa e a gravidade da doença, mediante análise
de grau de lesão pulmonar. Demonstramos a existência de correlação positiva entre
níveis plasmáticos de CD163 e grau de lesão pulmonar. Dados já publicados
correlacionaram o aumento de sCD163 com o aumento de mortalidade em pacientes
com tuberculose pulmonar, confirmando a associação encontrada no presente
estudo com o pior prognóstico [150]. Vale ressaltar que este é um dos primeiros
trabalhos que correlacionam diretamente os níveis deste marcador com a gravidade
da doença, mediante análise da lesão pulmonar desenvolvida.
Além de CD163, TNF-α, também aumentado no plasma, apresentou
correlação positiva com o quadro de lesão nos pacientes. Apesar de tal citocina
estar associada a fatores protetores na infecção pelo Mtb, como visto anteriormente,
também existem evidências de que TNF-α esteja relacionado com respostas
imunopatológicas, sendo o principal mediador da destruição tecidual no pulmão
[176]. Dados ainda demostraram que níveis elevados desta citocina estavam
associados com inflamação excessiva, necrose e caquexia [177, 178]. A correlação
encontrada corrobora outros autores que também demonstraram a associação
positiva entre níveis de TNF-α e a gravidade da tuberculose [179], classificando tal
marcador, juntamente com sCD163, como possíveis biomarcadores de progressão
da tuberculose pulmonar.
Outros fatores solúveis aumentados nos pacientes, dentre os quais estão IP10, IL-6, sCD14 e proteína C reativa (PCR), também foram analisados quanto a
correlação com a gravidade da tuberculose. A PCR já é utilizada na clínica, sendo
considerada o marcador mais sensível e específico para a resposta de fase aguda
(RFA), uma vez que sua concentração no plasma reflete diretamente o processo
patológico. Estudos tem mostrado que a PCR está aumentada em pacientes com
tuberculose, e que houve redução dos níveis de tal marcador no decorrer do
tratamento, indicando o papel no diagnóstico presumível e marcador do efeito da
terapia nestes pacientes [180]. O aumento nos níveis da PCR pareceram estar
associados a piora no quadro de outras doenças como na pneumonia [181], porém
nossos dados não demonstraram correlação da PCR com o grau de doença
apresentada pelos pacientes.
Os níveis de sCD14 também não correlacionaram-se com os graus de lesão
pulmonar, apesar de aumentados nos pacientes com tuberculose ativa. Contrariando
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dados demonstrados por Wieland e colaboradores de que animais deficientes de
CD14 sobreviviam à infecção letal por Mtb por apresentarem redução na inflamação
pulmonar, representada por menor quantidade de células no pulmão e porcentagem
reduzida de tecido inflamado [182]. Além do papel na tuberculose, os níveis de
sCD14 vem sendo correlacionados com aumento na gravidade de outras doenças,
por exemplo, no HIV, no qual seu aumento está associado ao desenvolvimento de
outras comorbidades em indivíduos infectados [70].
Assim como PCR e sCD14, IL-6 não estabeleceu correlação positiva com a
progressão da tuberculose, contrariando dados da literatura que mostraram tal
associação. Chowdhury e colaboradores demonstraram que os pacientes com
tuberculose ativa apresentaram níveis elevados de IL-6 e que este aumento estava
diretamente relacionado com redução no índice de massa corporal, com aumento da
carga bacteriana e de lesão pulmonar [183].
Por fim, também não foi possível encontrar no presente estudo correlação
significativa entre os níveis de IP-10 nos pacientes com tuberculose e a progressão
da doença. Estudos tem demonstrado o papel desta quimiocina no monitoramento
terapêutico, uma vez que foi observada redução dos níveis de IP-10 no decorrer do
tratamento, concomitante a redução da inflamação gerada pela infecção, enquanto
que em pacientes não curados os níveis mantiveram-se aumentados [134]. Níveis
elevados de IP-10 também já foram relacionados com caquexia e febre [134],
indicando o possível papel de tal marcador como indicador de piores quadros de
tuberculose, contrariando os dados apresentados neste estudo que não permitiram
tal associação.
De maneira geral, como demonstrado na Figura 14, nossos dados indicam
maior ativação imune nos pacientes com tuberculose ativa quando comparados aos
demais grupos estudados, com aumento de citocinas pró-inflamatórias no plasma,
como IL-12, TNF-α, IL-6, IL-5 e IP-10, concomitante ao aumento de marcadores de
ativação de monócitos e macrófagos, como sCD163 e sCD14. Confirmando estes
achados,

monócitos

dos

pacientes

também

mostraram-se

mais

ativadas

funcionalmente in vitro quando estimuladas com antígenos micobacterianos,
produzindo elevadas quantidades de espécies reativas de oxigênio, bem como maior
tendência a produzir IL-6 e TNF-α. Demonstramos ainda que este perfil de ativação
pode estar modulado por modificações epigenéticas, visto a tendência à menor
expressão de enzimas repressoras e à maior expressão de enzimas ativadoras da
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expressão gênica nos pacientes com maior grau de ativação celular, bem como a
redução no padrão de metilação global do DNA. Em relação aos biomarcadores, foi
possível identificar que em conjunto TNF-α, IP-10, IL-6, IL-5, sCD163 e sCD14
podem diferenciar indivíduos não infectados e com infecção latente daqueles com a
doença ativa, podendo atuar como marcadores da tuberculose, e ainda que dos
marcadores aumentados nos pacientes doentes, os níveis de sCD163 e TNF-α
apresentaram correlação direta com o quadro de lesão pulmonar, constituindo
possíveis ferramentas prognósticas na tuberculose pulmonar.
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Figura 14. Esquema final dos resultados encontrados evidenciando uma proposta de bioassinatura da tuberculose ativa. Estão mostrados as diferenças
na frequência de “altos” produtores os mediadores analisados, bem com as alterações na expressão de enzimas epigenéticas relacionadas à ativação e repressão
gênica e alterações no padrão global de metilação dos monócitos. Na tuberculose ativa a redução na metilação global e a tendência à redução na expressão de
enzimas de repressão gênica e ao aumento na expressão de enzimas de ativação acarretam estimulação imune exacerbada e lesão pulmonar, a qual como visto
está diretamente relacionada ao aumento de sCD163 e TNF-α.
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7. CONCLUSÕES
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Como conclusões do presente trabalho temos:


Níveis plasmáticos de IL-6, IP-10, TNF-α, IL-5, sCD163 e sCD14
aumentados nos pacientes com tuberculose ativa podem atuar como
biomarcadores da doença em relação à infecção latente.



Na tuberculose ativa, monócitos estão mais ativados pois produzem
níveis elevados de espécies reativas de oxigênio e tendem a produzir
mais citocinas.



Modificações epigenéticas parecem estar relacionados com o perfil
mais ativado dos monócitos nos pacientes com tuberculose ativa.



Dentre os fatores aumentados, sCD163 e TNF-α, quando analisados
em conjunto, estão diretamente relacionados com casos mais graves
de tuberculose, constituindo possíveis ferramentas prognósticas na
tuberculose pulmonar.

Nossos dados constituirão uma referência para futuras análises com
casuísticas maiores que possibilitem a validação dos nossos achados e a
determinação de biomarcadores plasmáticos que poderão ter uma aplicação clínica
direta, sendo utilizados como ferramentas para o diagnóstico e prognóstico da
tuberculose pulmonar.
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ANEXO I – Liberação do Comitê de Ética em Pesquisa HC/FMRP/USP para
início do estudo
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ANEXO II – Termo de Consentimento Controles

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus Universitário Monte Alegre
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
NOME DA PESQUISA: “BUSCA DE CORRELAÇÕES ENTRE ALTERAÇÕES DA RESPOSTA
IMUNE EM DIFERENTES ESTÁGIOS DA TUBERCULOSE PULMONAR COM MUDANÇAS
EPIGENÉTICAS”

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS:
Fabiana Albani Zambuzi
Prof. Dra. Fabiani Gai Frantz
Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Este projeto faz parte de uma linha
de pesquisa que é desenvolvida na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP em conjunto com
os pesquisadores do Hospital das Clínicas com o objetivo de avaliar as alterações na função das
células e em proteínas associadas ao DNA de células do sangue, chamadas monócitos, de pacientes
infectados com M. tuberculosis. A sua participação é voluntária. Para participar, é necessário ler
atentamente este documento e ouvir nossas explicações em caso de dúvidas. Se estiver interessado
em participar, solicitamos que assine este documento. Deverão ser emitidas e assinadas duas vias do
mesmo documento, uma para arquivo do pesquisador e outra que ficará com o doador. Caso não
queira participar, o seu atendimento no ambulatório continuará o mesmo, sem prejuízo nenhum para
o seu tratamento.

O que são monócitos?
Os monócitos são células de defesa do corpo importantes para combater diversos germes capazes
de causar doenças.
O que é Epigenética?
São alterações que ocorrem nas proteínas ligadas ao DNA, que podem ser transmitidas de pais para
filhos e regulam a informação que será gerada a partir dos nossos genes. O estudo dessas
alterações é muito importante para entendermos como o vírus interfere no nosso sistema imunológico
e como podemos melhorar futuramente o tratamento dos pacientes infectados.
Como você, saudável, vai contribuir com a pesquisa?
Cada participante contribuirá com 40 mL de sangue, que correspondem aproximadamente a 3
colheres de sopa. Esta quantidade de sangue retirada não será prejudicial à saúde. A coleta de
sangue será realizada no braço, com seringas e agulhas descartáveis por um profissional capacitado.
A qualquer momento da pesquisa, o participante poderá entrar em contato com os pesquisadores
através dos telefones abaixo a fim de obter qualquer tipo de esclarecimento. Não haverá despesa ou
qualquer tipo de remuneração ao participante.
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Qual o objetivo desta pesquisa?
Esta pesquisa ajudará a relacionar todos os dados já obtidos da pesquisa com tuberculose, para
desta maneira encontrar um possível marcador que ajude no diagnóstico, tratamento e prevenção da
doença. Para tal propósito, a pesquisa busca alterações epigenéticas que possam estar relacionadas
à resposta do indivíduo frente o desenvolvimento da tuberculose, buscando entender o que faz o
agente infeccioso desenvolver no indivíduo a doença ativa ou sua forma latente. Dessa forma, para a
realização deste trabalho, precisamos de amostras de sangue de pessoas saudáveis (não
contaminados com a bactéria causadora da tuberculose, nem outras infecções virais e fúngicas). Sua
participação será importante para integrar o grupo controle negativo desta pesquisa, o qual será
usado como parâmetro de comparação com os demais grupos de pacientes doentes.
Afirmamos que os dados obtidos serão guardados de maneira sigilosa e que os nomes dos
participantes não serão divulgados em nenhum momento, e os mesmos serão informados dos
resultados finais da pesquisa. Esta pesquisa não trará benefício direto ao sujeito envolvido, sendo os
benefícios referentes aos dados obtidos que podem ser utilizados para identificar novos marcos da
doença e assim beneficiar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção. Fica a critério do mesmo a
desistência em participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ao seu seguimento
hospitalar.
Qualquer dúvida sobre esta pesquisa, entrar em contato com Fabiana pelos telefones: (16)
3602-4189 ou (17) 8205-5000.
Eu,__________________________________________________________________
RG n: ____________________________, autorizo a retirada de 40 ml do meu sangue da veia do
braço esquerdo para a realização de pesquisa. Fui informado (a) sobre o procedimento e que o
volume retirado não causará dano a minha saúde. Fui informado (a) também que a finalidade desta
pesquisa é entender como alterações no padrão de resposta imunológica estão relacionadas com o
tipo de apresentação clinica da doença no hospedeiro. Também autorizo a realização do teste de
reatividade contra o bacilo (PPD) para detecção de resposta contra o agente causador da tuberculose

Ribeirão Preto, _____ de _________________ de 20___.

______________________________
Assinatura do paciente – Registro

_________________________________
Fabiana Albani Zambuzi
Pesquisadora Responsável
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ANEXO III – Termo de Consentimento Pacientes

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus Universitário Monte Alegre
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
NOME DA PESQUISA: “BUSCA DE CORRELAÇÕES ENTRE ALTERAÇÕES DA RESPOSTA
IMUNE EM DIFERENTES ESTÁGIOS DA TUBERCULOSE PULMONAR COM MUDANÇAS
EPIGENÉTICAS”

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS:
Fabiana Albani Zambuzi
Prof. Dra. Fabiani Gai Frantz

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Este projeto faz parte de uma linha
de pesquisa que é desenvolvida na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP em conjunto com
os pesquisadores do Hospital das Clínicas com o objetivo de avaliar as alterações na função das
células e em proteínas associadas ao DNA de células do sangue, chamadas monócitos, de pacientes
infectados com M. tuberculosis. A sua participação é voluntária. Para participar, é necessário ler
atentamente este documento e ouvir nossas explicações em caso de dúvidas. Se estiver interessado
em participar, solicitamos que assine este documento. Deverão ser emitidas e assinadas duas vias do
mesmo documento, uma para arquivo do pesquisador e outra que ficará com o doador. Caso não
queira participar, o seu atendimento no ambulatório continuará o mesmo, sem prejuízo nenhum para
o seu tratamento.

O que são monócitos?
Os monócitos são células de defesa do corpo importantes para combater diversos germes capazes
de causar doenças.
O que é Epigenética?
São alterações que ocorrem nas proteínas ligadas ao DNA, que podem ser transmitidas de pais para
filhos e regulam a informação que será gerada a partir dos nossos genes. O estudo dessas
alterações é muito importante para entendermos como o vírus interfere no nosso sistema imunológico
e como podemos melhorar futuramente o tratamento dos pacientes infectados.
Como você, paciente, vai participar da pesquisa?
Cada participante contribuirá com 40 mL de sangue, que correspondem aproximadamente a 3
colheres de sopa. Esta quantidade de sangue retirada não será prejudicial à saúde. A coleta de
sangue será realizada no braço, com seringas e agulhas descartáveis por um profissional capacitado.
A qualquer momento da pesquisa, o participante poderá entrar em contato com os pesquisadores
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através dos telefones abaixo a fim de obter qualquer tipo de esclarecimento. Não haverá despesa ou
qualquer tipo de remuneração ao participante.
Qual o objetivo desta pesquisa?
Esta pesquisa ajudará a relacionar todos os dados já obtidos da pesquisa com tuberculose, para
desta maneira encontrar um possível biomarcador que ajude no diagnóstico, tratamento e prevenção
da doença. Para tal propósito, a pesquisa busca alterações epigenéticas que possam estar
relacionadas à resposta do indivíduo frente o desenvolvimento da tuberculose, buscando entender o
que faz o agente infeccioso desenvolver no indivíduo a doença ativa ou sua forma latente, ou seja,
infectado pelo bacilo, mas sem sinais clínicos de tuberculose – estado dormente. A coleta de sangue
deverá ser feita em indivíduos PPD positivos, que serão divididos em dois grupos, o primeiro
denominado TB latente que corresponde aos voluntários saudáveis com teste positivo e o segundo
de TB ativa não tratada identificados através de sinais clínicos ou radiológicos confirmados por
resultados microbiológicos, sem terem dado início ao tratamento. Os sinais clínicos incluem tosse,
febre, expectoração, sudorese noturna, perda de peso e dor torácica com duração de 4 semanas ou
mais, desde que NÃO ESTEJAM INFECTADOS por fungos e bactérias oportunistas.
Afirmamos que os dados obtidos serão guardados de maneira sigilosa e que os nomes dos
participantes não serão divulgados em nenhum momento, e os mesmos serão informados dos
resultados finais da pesquisa. Esta pesquisa não trará benefício direto ao sujeito envolvido, sendo os
benefícios referentes aos dados obtidos que podem ser utilizados para identificar novos marcos da
doença e assim beneficiar o diagnóstico, o tratamento e a prevenção, ficando a critério do mesmo a
desistência em participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ao seu seguimento
hospitalar.
Qualquer dúvida sobre esta pesquisa, entrar em contato com Fabiana pelos telefones: (16)
3602-4189 ou (17) 8205-5000.
Eu,__________________________________________________________________
RG n: ____________________________, autorizo a retirada de 40 ml do meu sangue da veia do
braço esquerdo para a realização de pesquisa. Fui informado (a) sobre o procedimento e que o
volume retirado não causará dano a minha saúde. Fui informado (a) também que a finalidade desta
pesquisa é entender como alterações no padrão de resposta imunológica estão relacionadas com o
tipo de apresentação clinica da doença no hospedeiro. Também autorizo a realização do teste de
reatividade contra o bacilo (PPD) para detecção de resposta contra o agente causador da tuberculose

Ribeirão Preto, _____ de _________________ de 20___.

______________________________
Assinatura do paciente – Registro

_________________________________
Fabiana Albani Zambuzi
Pesquisadora Responsável
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ANEXO VI
Análise da pureza de células CD14+ após isolamento utilizando sistema de separação
imunomagnética

90,6%

98,8%

Figura A: Dot plot representativo da pureza obtida durante os experimentos realizados. Ao
considerar todos os eventos adquiridos (A), foi observada a presença de 90,6% de monócitos (P1).
(B) Ao avaliar a expressão de CD14 nas células presentes na gate de monócitos (P1), o número de
células CD14+ foi superior à 98% (P3).

