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RESUMO
De Almeida F. C. Avaliação do tratamento com agentes desmetilantes do DNA sobre a
função efetora e resposta antitumoral dos linfócitos T CD8. [Dissertação (Mestrado em
Imunologia)]- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Baixas doses de agentes desmetilantes do DNA (DNMTi) tem efeitos antitumorais por
induzirem parada do ciclo celular e aumentarem a imunogenicidade se tornando mais visível
para o sistema imune. Crescentes evidências sugerem que o tratamento com DNMTis podem
aumentar a sinalização imune nas células tumorais por meio do mecanismo de mimetismo
viral bem como aumento da expressão de antígenos associados ao tumor, destacando assim, o
seu potencial clínico na combinação com outras terapias. Enquanto os efeitos dos DNMTis
têm sido na maior parte investigados nas células tumorais, os efeitos sobre o sistema imune
ainda permanecem desconhecido, especialmente sobre baixas doses. Assim sendo, nosso
objetivo foi investigar os efeitos da administração de agentes desmetilantes do DNA sobre a
função efetora dos linfócitos T CD8 e seu papel frente a resposta antitumoral. Para isso,
injetamos células tumorais CT26 na concentração de 5x10 por animal no dia 0. Cada grupo
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de animais foi tratado ou não com 5-AZA-CdR (0,5 mg/kg). Os camundongos foram tratados
diariamente intraperitonealmente do dia 5 ao dia 9. Como controle adicional, em um grupo de
animais, foi utilizado anticorpo neutralizante para depletar células T CD8. O tratamento
diminuiu o tamanho tumoral, aumentou o infiltrado de células T CD8 e aumentou a
capacidade de produção de citocinas por essas células. Em adição, todos esses efeitos foram
abolidos na ausência das células T CD8. Em nossos ensaios de estimulação ex vivo e de
imunização com adenovírus, o tratamento gerou aumento da ativação celular, aumento da
produção de citocinas, diminuição da proliferação e aumento de morte celular. Por fim em
nossos ensaios de citotoxicidade, o tratamento aumentou a capacidade citotóxica dessas
células. Nossos resultados mostram que o tratamento in vivo com DNMTis em tumores de
camundongos levou ao aumento da infiltração de células T CD8 e que a diminuição do
tamanho tumoral é dependente da ação das células T CD8. Uma vez que observamos a
capacidade efetoras das células T CD8, o tratamento levou ao aumento da produção de
citocinas e aumento da indução de morte celular de células alvo. Em resumo, nossos
resultados demonstram que o tratamento com DNMTis aumenta a resposta antitumoral e
aumentam o potencial citotóxico das células T CD8.
Palavras-chave: Células T CD8, agentes desmetilantes do DNA, resposta imune antitumoral,
potencial citotóxico.

ABSTRACT
De Almeida F. C. Evaluation of the treatment with DNA demethylating agents on the effector
function and antitumor response by the T CD8 lymphocytes. [Dissertation (Master thesis in
Immunology)]- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2018.
Low doses of the DNA methylation inhibitor (DNMTis) on cancer cells has durable antitumorigenic effects by inducing cell cycle arrest and immune-modulatory properties that
increases their visibility by the immune system. Growing evidence suggest that DNMTis can
upregulate immune signaling in cancer cells through viral mimicry and upregulation of
tumour associated antigens, highlighting clinical potential to combine with immunotherapy.
While the effects of DNMTis have been mostly studied in cancer cells, their effects on the
immune system remains vastly unknown specially at clinically relevant low doses. Therefore,
we aimed to investigate the effect of in vivo administration of DNA demethylating inhibitor
on the effector function of CD8+ T cells and antitumor immune response. We injected 5x10
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CT26 cells at day 0 in three group of mice (n=5 mice per group). Each group of mice were
either mock treated or treated with Decitabine (5-AZA-CdR or DAC, at a dosage of 0,5
mg/kg). The mice were treated intraperitoneally daily from days 5 to 9. As a control, in one
group of mice, it was used neutralizing antibody to deplete CD8+ T cells. The treatment
significantly decreased tumor burden and in the absence of CD8+ T cells this effect was
abolished. The treatment led to increase in CD8+ T cells infiltration into the tumor
microenvironment and enhance secretion of effector cytokines. In addition, all these effects
were abolished in the lack of CD8 T cells. Furthermore, using ex vivo and adenovirus
immunization, the treatment led to enhance of cellular activation, decrease of proliferation
and enhance of cell death. In addition, using cytotoxic assays, the treatment enhanced the
killing capability of these cells. to characterize the CD8 T cells, we used ex vivo stimulation
protocols. Remarkably, our results show that treatment in vivo with DNMTi in established
murine tumors model led to increase CD8+ T cell infiltration and the decrease in tumor
burden is dependent of CD8 T cells. Once the effector capacities of these CD8+ T cells were
assessed, DNMTi treatment increased their effector cytokine production and increased killing
of target cells. Altogether, our results show that treatment of CD8+ T cells enhance antitumor immune response and their cytolytic potential.
Keywords: CD8 T cells, DNA demethylating agents, Antitumor immune response, Cytotoxic
potential
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1 Introdução
1.1

Câncer
Câncer é a segunda maior causa de morte e um dos maiores problemas de saúde

pública no mundo. Em 2012, 14 milhões de novos casos foram relatados e 8,2 milhões de
pessoas morreram desta doença. Em 2018, estima-se mais de 1,7 milhões de novos casos nos
Estados Unidos e aproximadamente 600.000 novos casos no Brasil (1, 2).
A doença tem início quando uma célula perde o controle sobre o ciclo celular e sobre
os mecanismos de morte celular. Os mecanismos mais elucidados pelo qual isso ocorre são as
alterações genéticas e epigenéticas, que contribuem para um aumento nas taxas de
proliferação celular. Conforme essas células se proliferam, novas alterações moleculares são
adquiridas, resultando em um aumento da diversidade celular e no consequente processo de
oncogênese (3).
Ao longo deste processo, as células tumorais tornam-se cada vez mais diferentes de
células saudáveis, o que favorece o sistema imune a reconhece-las como células estranhas. No
entanto, como mecanismo de evasão deste reconhecimento, as células tumorais passam por
um processo conhecido como imunoedição, que consiste em tornar a célula menos
imunogênica favorecendo a progressão da doença (3).
A imunoedição é um processo que acontece em 3 fases: a fase de eliminação, de
equilíbrio e de escape. A primeira fase baseia-se no conceito da imunovigilância contra o
câncer, em que novos antígenos derivados das células tumorais são liberados e capturados
pelas células apresentadora de antígeno (APCs). Para que a ativação da resposta imune
ocorra, sinais pró-inflamatórios são liberados, evitando uma tolerância periférica. Em seguida,
as APCs apresentam esses antígenos através dos MHC de classe I e II para as células T,
levando à ativação de uma resposta efetora. Isso irá levar ao reconhecimento das células
tumorais e ao aumento do infiltrado inflamatório, que tem como objetivo induzir a morte
dessas células. Essa morte pode elevar a liberação de antígenos cancerosos, aumentando ainda
mais a resposta imune (4).
Na fase de equilíbrio, a reposta imune adaptativa continua eliminando as células mais
imunogênicas, enquanto as células menos imunogênicas permanecem vivas. Nessa fase, as
células tumorais remanescentes entram em um estado de dormência por tempo indeterminado
(5). Já na última fase, de evasão, as células tumorais adquirem características que reduzem o
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reconhecimento pelo sistema imune, tais como: a perda de antígeno tumoral, a perda da
expressão de MHC e a perda de moléculas co-estimulatórias, além do desenvolvimento de um
microambiente tumoral mais imunossupressor (5).
Dentro desse contexto, o processo tumorigênico clássico é conhecido primordialmente
pelo acúmulo de modificações moleculares anormais

(6, 7). No entanto, a maquinaria

molecular que controla as alterações epigenéticas e que, por sua vez, regulam a expressão
gênica, tem apresentado, também, ter uma íntima relação com o desenvolvimento do câncer.
1.2

A metilação de DNA e o Câncer
A epigenética é um estudo de um mecanismo de regulação genética capaz de “ligar” e

“desligar” a expressão de genes. Existem três mecanismos que integram a epigenética: a
metilação do DNA, as modificações que ocorrem nas histonas e o silenciamento provocado
pelos RNA não codificantes (RNAnc) (8). No entanto, a regulação por metilação de DNA é o
mecanismo epigenético mais explorado na literatura cientifica quanto ao seu potencial
terapêutico e, portanto, tornou-se alvo deste estudo.
A metilação do DNA ocorre quando um grupo metil é adicionado ao quinto carbono
do nucleotídeo citosina, formando a 5-metilcitosina (5mC). Esta, por sua vez, está ligada por
uma ligação fosfato a base guanina formando o dinucleotídeo CpG. Os dinucleotideos CpG
são distribuídos aleatoriamente no genoma humano e podem ser encontrados em pequenas
regiões chamadas de ilhas CpG e em regiões com grandes sequências repetidas. As ilhas CpG
são preferencialmente localizadas na porção 5’ de cada gene e ocupam 60% dos promotores
do genoma humano (9). Em tecidos normais, a metilação do DNA é essencial para o
desenvolvimento e diferenciação celular (10-12).
A adição do grupamento metil à citosina é realizada pela família de enzimas DNA
metiltransferases (DNMTs), que possuem 4 membros descritos em mamíferos: DNMT1,
DNMT3A, DNMT3B e DNMT3L. DNMT1 atua como uma enzima de manutenção e
propagação das regiões metiladas já existentes no DNA. As enzimas DNMT3A e DNMT3B
são conhecidas como metiltransferases “de novo” e são responsáveis por estabelecer novas
regiões de metilação na fita de DNA (13). Por fim, a DNMT3L parece não possuir atividade
enzimática (14). Diferentemente das células normais, as células tumorais são caracterizadas
pela perda global de metilação (hipometilação) em alguns genes e em regiões intergênicas e
um ganho de metilação (hipermetilação) nas regiões promotoras de genes supressores

6

tumorais, resultando em seus silenciamentos (10, 12, 15, 16). Dessa forma, defeitos nesses
mecanismos de regulação na expressão gênica podem causar transformações na célula, que
contribuem diretamente para o desenvolvimento de tumores. Portanto, estratégias terapêuticas
voltadas a modulação epigenética tem sido muito abordada atualmente (17, 18).
1.3

Terapias Epigenéticas
Diversos tipos de inibidores da enzima DNMT tem sido desenvolvido e alguns já

foram aprovados pela US Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de tumores
hematológicos (14, 19). As principais drogas utilizadas atualmente, principalmente na
terapêutica de tumores não sólidos, são a 5-azacitidina e a 5-aza-2’deoxicitidina (17, 19-21).
1.3.1 Os inibidores de DNMT

A 5-azacitidina (Vidaza, 5-AZA-CR) e seu análogo 5-aza-2’deoxicitidina (Decitabine,
5-AZA-CdR) são dois importantes análogos de pirimidina, utilizadas originalmente em altas
doses para o tratamento de câncer, provocando alta toxicicidade nos pacientes (22). No
entanto, quando administradas em baixas doses, essas drogas tornam-se potentes inibidores da
metilação sendo conhecidos como agentes desmetilantes do DNA ou inibidores da DNMT
(DNMTi) (23).
A 5-AZA-CR e a 5-AZA-CdR têm mecanismos de ação semelhantes, sendo que a
primeira é incorporada tanto no DNA quanto no RNA, enquanto a segunda é incorporada
somente no DNA. Ao entrar nas células, esses análogos de citidina tornam-se substrato para a
maquinaria da replicação e são incorporados à fita de DNA. Sendo assim, a enzima DNMT
reconhece o dinucleotídeo CpG contendo este análago de citidina como um substrato natural e
forma uma ligação covalente com o resíduo da droga no DNA, impedindo a enzima de ser
liberada e levando-a à sua degradação proteolítica (24, 25).
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5-azacitidina

5-aza-2’deoxicitidina

Figura 1. Representação molecular dos agentes desmetilantes do DNA.

O tratamento com altas doses de agentes desmetilantes do DNA é toxico e tem sua
atuação associada ao dano no DNA seguido da parada do ciclo celular e apoptose (17, 26). No
entanto, diversos modelos pré-clínicos que usaram baixas doses desses análogos observaram
menor citotoxicidade e a indução de uma reprogramação genômica em vias de sinalização
essenciais para a manutenção do ciclo celular (17, 26-29).
Embora a ação de DNMTi induza a desmetilação global do DNA, a sua ação também
se destaca sobre a regulação de genes específicos que estão metilados no câncer. Karpf e
colaboradores (1999), mostraram o aumento de expressão de um grupo de genes responsivos
a interferon e com isso a indução da expressão de fatores de transcrição da família STAT,
após o tratamento com 5-AZA-CdR em células tumorais de cólon (30). Além disso, mais
recentemente, foi descrito que o tratamento com agentes desmetilantes do DNA aumentam a
expressão de MHC de classe I em células tumorais e aumenta a expressão de MAGEA4, um
antígeno tumoral, em células tumorais de tireóide (31, 32). Dessa forma, diversos trabalhos
vêm demonstrando um aumento da expressão de genes responsivos a interferon, de MHC de
classe I, assim como antígenos tumorais, mostrando o papel fundamental dos agentes
desmetilantes do DNA no aumento da imunogenicidade das células tumorais (33-36).
Com isso, o papel de DNMTi induzindo a reativação de regiões do DNA silenciadas
epigeneticamente nas células tumorais começou a ser estudado mais intensamente. Li e
colaboradores (2014), fizeram uma análise do perfil de expressão gênica em linhagens de
células de câncer de mama, cólon e ovário, após tratamento com 5-AZA-CR, a fim de
selecionar biomarcadores para potenciais tratamentos em associação com imunoterapias.
Entre os genes induzidos por DNMTi, destacou-se o aumento da expressão de genes
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relacionados à mecanismos imunes de controle às infecções virais, tais como genes
associados à resposta mediada por interferon. Interessantemente, foi descrito que apesar do
potencial desmetilante de DNA deste agente, muitos dos genes regulados positivamente não
tinham ilhas CpG metiladas em seu promotor, sugerindo a ação de outros mecanismos
celulares para ativação da transcrição gênica nessas células (27).
Dessa forma, estudos recentes evidenciam um grande efeito dos agentes desmetilantes
do DNA no estímulo à resposta de interferon contra RNAs dupla fita (dsRNA), induzidos pela
expressão de retrovírus endógenos do DNA (ERVs), um processo denominado como
mimetismo de um estado de infecção viral (“Viral Mimicry”)(37).
Roulois e colaboradores (2015), relataram que baixas doses de 5-AZA-CdR reduziam
a frequência de células iniciadores de câncer coloretal. Além disso, mostraram que o efeito
anti-tumoral causado pelo 5-AZA-CdR era mediado pela re-expressão de genes de retrovírus
endógenos (ERVs), os quais possuem certa complementariedade e acabam dobrando-se entre
si, induzindo a formação de dsRNA. Esse dsRNA é reconhecido por receptores citosólicos
MDA5, no qual tem um domínio de recrutamento e ativação de caspase na porção N-terminal
responsável por recrutar MAVS. A proteína MAVS, por sua vez, é responsável por recrutar
moléculas de sinalização que irão aumentar a expressão de genes responsivos a interferon
(como IRF7), levando à expressão de interferon do tipo III e a uma ativação de uma resposta
antiviral. Além disso, o tratamento com 5-AZA-CdR resultou no aumento de expressão de
MHC de classe I e de TAP, bem como induziu a expressão de antígenos tumorais (Figura 2).
O silenciamento da cascata de sinalização, através de RNAs de interência (shRNA) para
MDA5/MAVS/IRF7, impediu a redução das células iniciadoras de tumor mediada por 5AZA-CdR, elucidando ainda mais o mecanismo pelo qual este agente exerce seu papel
terapêutico contra o câncer (37).
Chiappinelli e colaboradores (2015), corroboraram esses resultados ao mostrar que o
mecanismo causado pela ação da 5-AZA-CdR é através da indução de ERVs e formação de
dsRNA em células tumorais de ovário. Os autores afirmaram ainda, que esse tipo de
tratamento pode ser usado para induzir uma resposta pro-inflamatória e aumentar o infiltrado
tumoral com células do sistema imune, tornando o tumor mais imunogênico. Além disso,
também se destacou a importância do tratamento com DNMTi em melanoma, visto que esse
tratamento sensibiliza as células tumorais as imunoterapias contra os imuno checkpoints (28).
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De modo geral, esses achados sugerem que os agentes desmetilantes do DNA podem
induzir uma atração de células T e aumentar o infiltrado tumoral dessas células. Dessa forma,
esse tratamento pode potencializar o sistema imune e servir como uma estratégia para o
tratamento do câncer.

Figura 2. Tratamento com DNMTi induz um comportamento de célula infectada por vírus. (A) Em estado
normal, as células tumorais possuem genes retro-virais endógenos hipermetilados. Quando tratadas com
DNMTi, esses genes passam a ser expressos e induzem a formação de dsRNA. (B) Esse aumento de dsRNA
induz uma cascata de sinalização composta por MDA5/MAVS/IRF7. Essa ativação irá levar a um aumento da
expressão de genes responsivos a interferon e a expressão de interferon do tipo III. Dessa forma, o tratamento
com DNMTi leva ao aumento da imunogenicidade da célula tumoral. Adaptado de Roulois; Yau; De Carvalho,
2016.

1.4

As células T CD8

Em termos gerais, as células T (ou linfócitos T) são células do sistema imune
adaptativo e são classificadas com base na expressão de co-receptores CD4 ou CD8. A
característica mais importante do sistema imune adaptativo é a capacidade de iniciar uma
resposta imune mais específica e desenvolver uma memória imunológica contra esses
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antígenos. As células CD4 podem reconhecer antígenos apresentados pelo complexo de
histocompatibilidade (MHC) de classe II, enquanto as células T CD8 reconhecem antígenos
presentes na fenda do MHC de classe I. Notavelmente, as células CD4 e CD8 juntas
orquestram uma complexa resposta imune para proteger o hospedeiro contra doenças, bem
como para uma imuno vigilância anti-tumoral (38, 39).
As células T CD8 (também conhecidas como células T citotóxicas – CTLs) são
capazes de secretar citocinas citotóxicas para eliminar células infectadas e células tumorais.
Para serem ativadas totalmente, as células T precisam apresentar 3 sinais distintos de
ativação. A interação entre uma célula T antígeno-específica e uma célula apresentadora de
antígeno (APCs) fornece o primeiro sinal para ativação de células T, através da interação
entre o TCR e MHC de classe I. Essa interação tem uma grande especificidade proporcionada
por uma recombinação gênica da molécula TCR, que ocorre no timo, e que permite o controle
das células auto-reativas (tolerância central). Dessa forma, a célula T CD8, que passa por esse
primeiro processo de regulação, origina as células “naives”, capazes de migrarem para tecidos
linfóides secundários, mas ainda incapazes de produzir qualquer tipo de resposta frente à
antígenos. Uma vez que ocorra a interação entre o MHC de classe I e o TCR, o segundo sinal
é através do auxílio das moléculas co-estimulatórias CD3. Por fim, o terceiro sinal necessário
para a completa ativação das células T são através de citocinas, como IL-2, IL4, IL6, IL7 e etc
(40, 41).
Após ativação, as células T diferenciam-se em células T citotóxicas capazes de matar a
célula estranha ou infectada por meio da secreção de granzimas e liberação de citocinas, tais
como interferon-gama (INF-gama) e fator de necrose tumoral (TNF-alfa) (42). Um dos tipos
de granzima mais estudados é a granzima B, que é secretada em grânulos citotóxicos,
clivando proteínas-alvo e resultando em morte celular por apoptose (43).
As citocinas INF-gama e TNF-alfa são citocinas pró-inflamatórias com um grande raio
de ação. INF-gama contribui para a ativação de outras células do sistema imune e inicia a
produção de outras citocinas e espécies reativas de oxigênio. Além disso, ela aumenta a
apresentação de antígenos por induzir o aumento da expressão de MHC de classe I e aumenta
o recrutamento de linfócitos, aumentando também sua vida útil (44, 45).
TNF-alfa também apresenta a capacidade de suprimir a proliferação celular e induzir
regressão tumoral. Essa citocina se liga a receptores na célula alvo e ativam diferentes tipos
de sinalização que regulam a sobrevivência da célula, a proliferação ou a morte. Dessa forma,
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essa citocina possui efeito pleiotrópico em relação a resposta anti-tumoral visto que ela pode
tanto induzir morte celular como também estimular proliferação, sobrevivência, migração e
até angiogênese no microambiente tumoral (46, 47).
Outro mecanismo bastante importante na eliminação da célula infectada é a interação
entre Fas (CD95) e FasL (CD95L). A interação entre essas duas proteínas induz uma cascata
de sinalização induzindo a ativação da via extrínseca da apoptose (44, 48).
Uma vez que o antígeno é eliminado, a quantidade de células T CD8 diminui
consideravelmente e o que resta são as células de memória. Geralmente, o pico da resposta
imune ocorre no 7º dia e a partir desse ponto, passa a decair. A fase de decaimento é
conhecida como fase de contração da resposta imune, regulada diretamente pela apoptose e
possibilitando a homeostase do organismo (49). Nesse contexto, existem duas vias de
regressão da resposta imune em linfócitos: AICD (Activation-Induced Cell Death) e ACAD
(Activated T Cell Autonomous Death). A primeira delas requer a re-estimulação do complexo
TCR/CD3 que, durante a fase de contração da resposta, permite a ocorrência da AICD. A
principal via da AICD é dependente da ligação Fas/FasL. Por outro lado, a ACAD independe
da re-estimulação de TCR e, por sua vez, utiliza-se da via intrínseca da apoptose, mediada
pela proteína Bim. Essas duas vias interagem para o controle da resposta imune a fim de
manter a homeostase e prevenir o desenvolvimento de doenças auto-imune. No entanto,
enquanto a AICD está majoritariamente presente na eliminação das células T ativadas pelas
doenças crônicas, a ACAD regula o número de células T durante a fase de regressão (50, 51).
As células T que induzem apoptose por AICD são células que tem sua atividade
diminuída devido a persistência de estimulação ao antígeno e são conhecidas como células T
em estado de exaustão, caracterizada pela progressiva perda de funções efetoras (52, 53).
Dentro desse contexto, as células T possuem diversas proteínas de superfícies que
permitem a classificação dessa célula quanto ao seu estado de ativação. Com o passar o
tempo, estes marcadores foram caracterizados em sendo de estimulação e de inibição (52).
Em uma ativação normal de célula T, ambos os marcadores são expressos para regular uma
dada resposta imune, eliminando o antígeno, e manter a homeostase (Baitsch et al., 2012). No
entanto, o estudo desses marcadores é complexo, devido à função ambígua que possuem tanto
na estimulação, quanto na inibição de células T (52, 54, 55).
Durante a ativação das células CD8+ há a expressão de receptores em sua superfície
que influenciam na proliferação e na capacidade de sobrevivência da célula. O primeiro
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marcador que é expresso é o CD69, após a ativação via TCR. Em seguida, ocorre o aumento
da expressão do receptor de IL-2 (CD25), de grande importância para o aumento da
proliferação dessas células. Reddy colaboradores evidenciaram que nos linfócitos T em
repouso de indivíduos saudáveis, era possível observar uma baixa expressão de CD69 e uma
moderada expressão de CD25. Após a ativação, o aumento da expressão de CD69 ocorre
antes do que o de CD25 e, em seguida, ocorre um aumento progressivo deste ultimo nas
primeiras 24 horas (56).
As células T exaustas são caracterizadas pela diminuição da secreção de citocinas
como a IL-2 (responsável por sinais de sobrevivência e proliferação), seguido de uma
diminuição da secreção de INF-gama e TNF-alfa (53). Essas células também falham em se
diferenciar em células de memória de vida longa e reduzem a resposta à citocinas IL-7, IL-2,
IL-15, que normalmente são associadas à diferenciação celular (57).
Quando essas células adquirem um fenótipo de exaustão, elas passam a expressar
receptores de inibição tais como CTLA4, PD1, e TIM3 em sua superfície celular. Estes
receptores são cruciais para a regulação da ativação das células T e para prevenir a geração de
doenças autoimunes. No entanto, as células tumorais exploram esse mesmo mecanismo para
evitar a resposta imune (58-60).
O receptor CTLA4 (traduzido do inglês, proteína 4 associada ao linfócito T citotóxico)
é uma molécula crucial para a manutenção da homeostase e manutenção da tolerância
periférica. Essa molécula tem sido diretamente relacionada como um regulador negativo de
resposta anti-tumoral mediada pelas células T CD8+ (59). Atualmente, testes clínicos
mostraram resultados promissores no tratamento de tumores utilizando bloqueadores de
CTLA-4, particularmente em melanomas (61, 62).
A proteína de morte celular 1 (Programed cell Death protein-1 (PD-1)) foi identificada
como uma proteína expressa quando as células T se encaminham para a morte celular
programada. De fato, a falta dessa proteína em camundongos gerou diferentes casos de
doenças autoimunes (63). Essa molécula possui dois ligantes, o PDL1 e o PDL2. A interação
entre PD1 e PDL1 controla a ativação de células T e é um dos mecanismos utilizados pelas
células tumorais para escapar da resposta (64). O uso de anticorpos monoclonais que
bloqueiam PD-1 in vivo promove expansão de linfócitos T citotóxicos, reduzem o
crescimento tumoral e promovem rejeição tumoral (65).
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Outra proteína envolvida com a tolerância nas células T CD8+ é a molécula TIM3 (T
cell Immunoglobulin and Mucin-domain containing 3). A deficiência dessa proteína não
prejudica o desenvolvimento tímico e não tem nenhuma relação com autoimunidade ou
doenças linfoproliferativas. Alguns estudos mostraram que TIM3 é co-expresso com PD1 em
células T CD8+ tumor-específicas em camundongos e em pacientes com melanoma em
estágio avançado. As células que expressam ambos os receptores se comportam como células
em estado de exaustão, por possuírem baixas taxas proliferativas e por deixarem de produzir
citocinas. No entanto, o bloqueio de ambos receptores mostra reverter o estado de exaustão e
restaura a imunidade antitumoral (54, 66, 67).
1.4.1 Metilação e os linfócitos T CD8

Muito pouco é conhecido sobre a relação entre as alterações epigenéticas e o
desenvolvimento dos linfócitos T CD8+. No entanto, sabe-se que a metilação de DNA é
fundamental na função efetora dessas células. A metilação de DNA é importante no
processamento dos linfócitos no timo, promovendo a sobrevivência das células duplo
negativas e a diferenciação das duplo positivas (68). Nas células T CD8+ efetoras, foi
mostrado que os genes da granzima B e de INF-gama perdem a metilação na região
promotora quando são comparadas as células “naive”. No entanto, genes relacionados à
homeostasia apresentam hipermetilação nas células efetoras e hipometilação nas células
“naïve” e de memória nas mesmas regiões (69).
Para o desenvolvimento de células T CD8+ de memória, algumas alterações
epigenéticas se destacam, como no locus do gene INF-γ, que se apresenta hipometilado nas
células efetoras e hipermetilado nas células “naïves”. Entretanto, o perfil de metilação de
DNA encontrado nas células de memória sofre modificações mais rapidamente do que em
células “naïves”, tendo em vista que ao ocorrer uma reinfecção, elas precisam estar prontas
para iniciar sua ação efetora. No entanto, os mecanismos pelos quais isso ocorre ainda são
pouco elucidados (70). Apesar do pouco conhecimento sobre as regulações epigenéticas nas
células T CD8+, alguns estudos mostraram que essas modificações ajudam a manter um
estado de baixa responsividade nessas células (57).
Assim sendo, este projeto de pesquisa procurou investigar os efeitos do tratamento
com agente desmetilante do DNA nas células T CD8+, devido à sua capacidade de reconhecer
e eliminar células tumorais. Além disso, as investigações sobre os mecanismos antitumorais
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com baixas doses de agentes desmetilantes do DNA tem focado principalmente nos efeitos
sobre as células tumorais. No entanto, como essa droga é administrada sistemicamente, é
essencial entender qualquer impacto funcional sobre o sistema imune, o que ainda permanece
desconhecido. Dessa forma, a nossa hipótese é que a exposição com baixas doses de 5-AZACR ou 5-AZA-CdR durante a expansão das células T CD8+ pode aumentar a expressão e
produção de citocinas e, por sua vez, favorecer uma resposta antitumoral.

15

2 Conclusão
Em resumo, o tratamento com agentes desmetilantes do DNA altera a função efetora
das células T CD8 como demonstrado no presente trabalho. Após o tratamento, as células que
proliferam e sobrevivem ao tratamento estão mais ativas e produzem mais citocinas. Dessa
forma, o tratamento leva a uma diminuição do tamanho tumoral dependente das células T
CD8. Ainda nesse contexto, as células T CD8 que recebem o tratamento tem um potencial
efetor aumentando induzindo maior morte celular em células alvo. Além disso, o tratamento
com agentes desmetilantes do DNA altera o fenótipo de memória e de efetora. Dessa forma, o
conhecimento da ação dos agentes desmetilantes do DNA sobre o sistema imune,
especialmente sobre as células T CD8, é essencial para se poder combinar essa terapia
epigenética a outras terapias. Novas pesquisas precisam ser feitas afim de se entender melhor
a polarização das células T CD8 bem como qual o mecanismo pelo qual essas células passam
a ter um potencial citotóxico aumentado.
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