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RESUMO 

ZAMBUZI, F.A. Efeito do tratamento com agentes hipometilantes: modulação das funções 

de monócitos e macrófagos e possível repercussão terapêutica. 2019. 170f. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

A utilização de estratégias terapêuticas baseadas na manipulação das alterações epigenéticas 

tem despertado interesse de diferentes grupos de pesquisa. Dentre as epidrugs, os agentes 

hipometilantes tem um papel bem estabelecido no tratamento de pacientes com síndrome 

mielodisplásica e outras neoplasias hematológicas. Além dos efeitos diretos sobre as células 

tumorais, existem várias evidências que indicam que a as células do sistema imune sejam 

diretamente afetadas pelo tratamento, com efeitos demonstrados sobre a função de células NK, 

linfócitos e células dendríticas. Porém, pouco foi descrito sobre a modulação exercida pelos 

agentes hipometilantes sobre a função de monócitos e macrófagos humanos. Nesse contexto, o 

objetivo deste trabalho foi definir os efeitos do tratamento com Decitabina no fenótipo e funções 

de monócitos e macrófagos e a possível imunomodulação em pacientes com Síndrome 

Mielodisplásica (SMD) tratados Azacitidina. Inicialmente, monócitos foram isolados de 

indivíduos saudáveis (n=30) e tratados com 5µM de Decitabina por 24 horas. Após o 

tratamento, as células foram infectadas in vitro com Mycobacterium tuberculosis (Mtb) para 

avaliação dos efeitos sobre as funções celulares importantes no controle da infecção. Os 

monócitos também foram diferenciados em macrófagos na presença do agente hipometilante 

para determinação do perfil de polarização celular, através de expressão gênica e de marcadores 

de superfície. O tratamento com Decitabina induziu aumento na fagocitose e liberação de IL-8, 

porém prejudicou a atividade microbicida dos monócitos em resposta ao Mtb. Além disso, 

observou-se que o tratamento favoreceu a polarização de macrófagos para o perfil M2, 

determinado por alterações morfológicas e aumento da expressão de CD206 e ALOX15. 

Funcionalmente, essas células demonstraram redução do controle da infecção, apesar de 

produzirem mediadores inflamatórias de maneira semelhante às células não tratadas. Apesar 

disso, quando co-cultivados com linfócitos em modelo de granuloma in vitro, Decitabina 

promoveu redução na produção de IL-1β, TNF-α e IFN-γ, com produção semelhante de IL-10, 

sugerindo um efeito imunomodulador que poderia induzir mecanismos reguladores da resposta 

imune. Por fim, para avaliação da imunomodulação em pacientes com SMD, foram recrutados 

17 indivíduos em tratamento de suporte e 4 pacientes em tratados com o agente hipometilante 

Azacitidina. A partir de amostras de sangue periférico, o plasma foi separado para quantificação 

de mediadores imunológicos e a fração celular foi utilizada para da expressão gênica e 

isolamento de monócitos para avaliações funcionais após infecção por Mtb. Foram observadas 

alterações na quantificação de mediadores no plasma, com aumento de IL-2, IL-4, IL-12, IL-

17, IFN-γ, TNF-α e IL-1β nos pacientes em tratamento com azacitidina em relação aos não 

tratados, restabelecendo níveis semelhantes ao grupo controle, além de aumento de IL-8 e IP-

10 quando comparados aos indivíduos saudáveis. Em relação à função dos monócitos, 

observou-se aumento na produção de IL-8 e IL-12 após a infecção por Mtb, porém nenhuma 

modulação sobre a função fagocítica e microbicida foi observada nestes pacientes. Assim, os 

dados sugerem que os agentes hipometilantes exercem modulação importante sobre a função 

de monócitos e macrófagos, podendo influenciar no padrão de resposta e, desta forma, 

constituindo uma potencial estratégia terapêutica de manipulação do sistema imune.  

 

 
 

Palavras-chave: agentes hipometilantes, macrófagos, resposta imune, Síndrome Mielodisplásica 
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ABSTRACT 

ZAMBUZI, F.A. Effect of hypomethylating agents treatment: modulation of monocyte and 

macrophage functions and possible therapeutic repercussion. 2019. 170f. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

The use of therapeutic strategies based on the manipulation of epigenetic alterations has raised 

interest of different research groups. Among the epidrugs, hypomethylating agents have a well-

established role in the treatment of myelodysplastic syndrome and other haematological 

malignancies. In addition to direct effects on tumor cells, there are several evidences indicating 

that immune cells are directly affected by treatment, as already demonstrated for NK cell, 

lymphocyte and dendritic cell function. However, few studies have been developed on human 

monocytes and macrophages. In this context, we aimed to define the treatment effects of 

Decitabine on the phenotype and functions of monocytes and macrophages and the possible 

immunomodulation AZA-treated Myelodysplastic Syndrome (MDS) patients. Initially, 

monocytes were isolated from healthy subjects (n = 30) and treated with 5μM Decitabine for 

24 hours. After treatment, cells were infected in vitro with Mycobacterium tuberculosis (Mtb) 

to evaluate the effects on cellular functions important to infection control. Monocytes were also 

differentiated into macrophages in the presence of the hypomethylating agent to determine the 

cell polarization profile, through gene expression and surface markers. Treatment with 

Decitabine induced increased phagocytosis and IL-8 release but impaired the microbicidal 

activity of monocytes in response to Mtb. In addition, it was observed that the treatment favored 

the polarization of macrophages to the M2 profile, determined by morphological alterations and 

increased expression of CD206 and ALOX15. Functionally, these cells showed reduced 

infection control, despite producing inflammatory mediators in a manner similar to untreated 

cells. However, when co-cultured with lymphocytes during an in vitro granuloma model, 

Decitabine promotes a reduction in the production of IL-1β, TNF-α and IFN-γ, with similar 

production of IL-10, suggesting an immunomodulatory effect that could lead to mechanisms of 

immune response regulation. Finally, for evaluation of immunomodulation in MDS patients, 

17 individuals undergoing supportive treatment and 4 AZA-treated patients were recruited. 

From peripheral blood samples, plasma was separated for the quantification of immunological 

mediators and the cell fraction was used for gene expression and monocyte isolation for 

functional evaluations following Mtb infection. We identified alteration in the quantification of 

plasma immune mediators, with increased levels of IL-2, IL-4, IL-12, IL-17, IFN-γ, TNF-α and 

IL-1β in AZA-tretaed patients, to similar levels to the control group, in addition to an increase 

of IL-8 and IP-10 when compared to healthy individuals. Regarding monocyte function, IL-8 

and IL-12 production increased after Mtb infection, but no modulation of phagocytic and 

microbicidal function was observed in these patients. Thus, the data suggest that 

hypomethylating agents exert important modulation on the function of monocytes and 

macrophages, and may influence the response pattern and, thus, constitute a potential 

therapeutic strategy for the manipulation of the immune system. 

 

Keywords: hypomethylating agentes, macrophages, imune response, Myelodysplastic syndrome 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

5-AZA – 5-azacitidina 

5AZA-DC- 5-deoxi-azacitidina 

AcH4 – acetilação da histona 4 

ADCC – Citotoxicidade delular mediada por anticorpos 

ALOX15 - Arachidonate 15-Lipoxygenase 

ANOVA – análise de variância 

APC – célula apresentadora de antígeno 

ARA-c - citarabina 

ASXL1- ASXL transcriptional regulator 1 

ATCC - American Type Culture Collection 

BAAR – bacilo álcool-ácido resistente 

BCG - bacilo de Calmette-Guérin 

CD14 - cluster of differentiation 14 

CD16 - cluster of differentiation 16 

CD163 - cluster of differentiation 163 

CD206 - cluster of differentiation 206 

CD209 (DC-SIGN) - cluster of differentiation 209 (dendritic cell-specific ICAM-grabbing non-

integrin) 

CD4 - cluster of differentiation 4 

CD40 - cluster of differentiation 40 

CD80 - cluster of differentiation 80 

CD86 - cluster of differentiation 86 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

CFU – unidades formadoras de colônia 

CHK2 - Checkpoint kinase 2 

CO2 – dióxido de carbono 

CpG – citosina – fosfato- guanina 

CSF1 - Colony Stimulating Factor 1 

CTLA4 - cytotoxic T-lymphocyte–associated antigen 4 

CXCL10 (IP-10) - C-X-C motif chemokine 10 (interferon-inducible protein 10) 

DECI - Decitabina 

DMEM - Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

DMSO - dimetilsulfóxido 

DNA – ácido desoxirribonucleico 

DNMT – DNA metiltransferase 
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DNMTi – inibidor de DNA metiltransferase 

DNTPs - desoxirribonucleotídeos trifosfato 

EDTA - ácido etilenodiamino tetra-acético 

EHZ2 - Enhancer of zeste homolog 2 (histone-lysine N-methyltransferase enzyme) 

ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay 

EPO - eritropoetina 

EROs – espécies reativas de oxigênio 

FCFRP - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

FDA – Food and Drug Administration 

FOXP3 - forkhead box P3 

GM-CSF- Fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (Granulocyte-macrophage 

colony-stimulating factor) 

H3k27me2 ou 3 – di ou trimetilação da lisina 27 da histona 3 

H3K4me3 – trimetilação da lisina 4 da histona 3 

H3K9Ac – acetilação da lisisna 9 da histona 3 

H3k9me2 – dimetilação da lisina 9 da histona 3 

H4K20me3 – trimetilação da lisina 20 da histona 4 

HAT – histona acetiltransferase 

HC-FMUSP – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

HC-FRMP-USP - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

HCV – vírus da hepatite C 

HDAC – histona deacetilase 

HDACi – inibidor da enzima histona deacetilase 

HDM – histona demetilase 

HIV – virus da imunodeficiência humana 

HLA – antígeno leucocitário humano 

HLA-DR - Antígeno leucocitário humano – isotipo DR 

HMT – histona metiltransferase 

HMTi – inibidor da enzima histona metiltransferase 

IFN-γ – interferon-gama 

IL-10 – Interleucina-10 

IL-12 - Interleucina-12 

IL-13 - Interleucina-13 

IL-17 - Interleucina-17 

IL-1β - Interleucina-1 beta 

 IL-2 - Interleucina-2 

IL-21 - Interleucina-21 
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IL-27- Interleucina-27 

IL-4 - Interleucina-4 

IL-6 - Interleucina-6 

IL-8 - Interleucina-8 

IP-10 – Proteína-induzina por interferon-γ / C-X-C motif chemokine 10 

JMJD3 - Jumonji Domain Containing 3(histone H3K27 demethylase) 

KIRs - Killer-cell immunoglobulin-like receptors 

LMA – Leucemia mieloide aguda 

LMMC – Leucemia mielomonocítica crônica 

lnRNA – long non-coding RNA 

LPS - lipopolissacarídeo 

MCH-II – Complexo maior de histocompatibilidade II 

MFI – média de intensidade de fluorescência 

MO – Medula óssea 

MOI – multiplicidade de infecção 

Mtb – Mycobacterium tuberculosis 

NaOH – hidróxido de sódio 

NK – natural killer cell 

NKG2D - Natural Killer Group 2D 

NSB3- Nível de segurança biológica 3 

OADC - Oleic Albumin Dextrose Catalase 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

oxLDL – lipoptrteína de baixa densidade oxidada 

p16 - tumor suppressor protein 16 

PBMC – células mononucleares de sangue periférico 

PBS - phosphate buffered saline (tampão fosfato-salino) 

PCR – reaçõ em cadeia da polimerase 

PD-1 - Proteína de morte celular programada 1 

PMA - Phorbol 12-myristate 13-acetate 

PPAR-γ - Receptor Ativado por Proliferadores de Peroxissoma Gama (Peroxisome proliferator-

activated receptor gamma) 

CCL5 (RANTES) – chemokine ligand 5 (regulated on activation, normal T cell expressed and 

secreted) 

RFU – unidades relativas de fluorescência 

RNA – ácido ribonucleico 

RPMI – meio de cultura celular (Roswell Park Memorial Institute) 

RPS14 - Ribosomal Protein S14 



20 
 

RT – Transcriptase reversa 

RUNX3- RUNX family transcription factor 3 

SAHA - suberoylanilide hydroxamic acid 

SAM - S-adenosilmetionina 

sCD163 - CD163 solúvel 

SD – Desvio padrão 

SFB – soro fetal bovino 

SMD – Síndrome Mielodisplásica 

SMD-5q - Síndrome mielodisplásica com deleção do braço longo do cromossomo 5 

SMD-AZA - Síndrome Mielodisplásica em tratamento com azacitidina 

SMD-EB - Síndrome mielodisplásica com excesso de blastos 

SMD-DML - Síndrome mielodisplásicacom displasia de múltiplas linhagens 

SMD-NMP - Síndrome Mielodisplásica/ Neoplasia mieloproliferativa 

SMD-AS - Síndrome mielodisplásica com sideroblastos em anel  

SMD-DUL - Síndrome mielodisplásica com displasia de única linhagem 

SPARC - Secreted Protein Acidic and Cysteine Rich 

T CD8+ - linfócitos T positivos para cluster of differentiation 8 

TAM – macrófago associado ao tumor 

TCLE – termo de consentimento livre e esclarecido 

TE – tampão de eluição 

TET - ten eleven translocation enzymes (DNA demetilase) 

TGF-β - f ator de transformação do crescimento beta 

Th1 – linfócitos T helper 1 

Th17 - linfócitos T helper 17 

Th2 - linfócitos T helper 2 

TLR – receptores semelhantes a Toll (“toll-like receptors”) 

TNF-α – fator de necrose tumoral - alfa 

Treg – célula T reguladora 

TRIS – tampão tris-hidroximetilaminometano 

U - Uracila 

WT1 - Wilms tumor 1 (fator de transcrição – diferenciação celula) 

 

  



21 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 



22 
 

 

1.1.  Conceito e importância das alterações epigenéticas nas doenças 

 

As funções celulares dependem de uma precisa regulação dos mecanismos de expressão 

gênica. Alterações no perfil celular de expressão podem ser moduladas por diversos 

mecanismos, dentre os quais se encontram as modificações epigenéticas. As alterações no 

epigenoma são mecanismos importantes para o desenvolvimento do indivíduo, constituindo um 

mecanismo fisiológico de regulação de diversos processos celulares. Dentre os processos 

epigeneticamente regulados estão a diferenciação celular – que garante que células com o 

mesmo genótipo se diferenciem em células especializadas (Reik, 2007; Boland et al., 2014), 

bem como o “imprinting” e a inativação do cromossomo X (Paulsen e Ferguson-Smith, 2001; 

Portela e Esteller, 2010). Tais mecanismos epigenéticos são fortemente regulados por fatores 

ambientais, como nutrição, estresse e patógenos, estando por esta razão associados à adaptação 

do organismo e, consequentemente, a diferentes processos patológicos (Bagot e Meaney, 2010; 

Fernández-Morera et al., 2010; Portela e Esteller, 2010). 

Classicamente o termo epigenética refere-se aos mecanismos que controlam a expressão 

gênica não relacionada à variações na sequência de nucleotídeos no DNA e 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 (Wu Ct e Morris, 2001; 

Sharma et al., 2010). As alterações epigenéticas podem ocorrer diretamente no DNA ou em 

resíduos de aminoácidos na cauda das histonas, proteínas responsáveis pela compactação do 

DNA na estrutura de nucleossomos. Tais modificações são resultados de mecanismos distintos, 

dentre os quais a adição ou remoção de grupamentos químicos a cauda de histonas (Bannister 

e Kouzarides, 2011), metilação direta do DNA (Paulsen e Ferguson-Smith, 2001) ou através da 

expressão de RNAs não codificantes, como os microRNAs e RNAs longos não codificantes 

(lncRNAs) (Kaikkonen et al., 2011). 

Modificações químicas nas histonas, tais como metilação, acetilação e fosforilação 

resultam em alterações na acessibilidade dos fatores de transcrição ao DNA, direcionando o 

enrolamento ou desenrolamento do DNA associado às histonas. Desta forma, tais modificações 

controlam o estado de ativação gênica, podendo tanto ativar como reprimir a expressão dos 

genes. Esse estado de ativação ou repressão gerado por tais modificações depende da natureza 

química e da localização da modificação no core de histonas (Wang et al., 2008; Carson et al., 

2011). Por exemplo, a acetilação de resíduos específicos de aminoácidos parece atuar como 

ativador transcricional, independentemente de sua localização (Eberharter e Becker, 2002), 



23 
 

enquanto a metilação pode ser tanto ativadora quanto repressora da expressão gênica, 

dependendo do tipo e da localização da modificação (Hublitz et al., 2009). 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 (Eberharter e Becker, 2002; 

Schneider et al., 2004), em contrapartida, a di- ou tri-metilação da lisina 27 da histona 3 

(H3K27me2 ou me3) fecham o DNA resultando em silenciamento gênico (Cao e Zhang, 2004).  

Por sua vez, a metilação do DNA acontece principalmente na região promotora dos genes 

através da inserção de um radical metil no carbono 5 da base nitrogenada citosina, levando a 

formação de 5-metilcitosina. A inserção deste grupamento químico ocorre em regiões ricas em 

citosina que são adjacentes a guaninas, também denominadas ilhas CpG. Diferentemente da 

metilação das histonas que pode ativar ou reprimir a transcrição, a inserção deste grupamento 

diretamente ao DNA resulta majoritariamente no silenciamento gênico, uma vez que são 

recrutadas proteínas que resultam na compactação do DNA e, desta forma, não permitem que 

a maquinaria de transcrição se ligue a região promotora do gene, bloqueando, 

consequentemente, a expressão gênica (Boyes e Bird, 1991; Hendrich e Bird, 1998; Mohn et 

al., 2008). 

Por fim, outra forma de regulação epigenética descrita corresponde aos RNAs não 

codificantes, como os RNAs de interferências (RNAi), long-non coding RNA (lncRNA) e 

microRNAs (miRNA), que promovem a regulação da expressão gênica principalmente através 

de mecanismos pós transcricionais. A ação destes RNAs resulta na degradação do RNA 

mensageiro ou no bloqueio da maquinaria de tradução celular, impedindo a síntese protéica da 

célula. Desta forma, assim como a metilação do DNA, tais RNAs não codificantes estão 

relacionados ao silenciamente gênico. Os microRNAs, por exemplo, podem se ligar ao seu 

RNA mensageiro alvo e reprimir sua expressão gênica através da inibição da tradução ou pela 

degradação do RNA, estando associados a diversas funções fisiológicas e patológicas. Além 

destes mecanismos, os microRNAs podem também promover o silenciamento gênico por 

possuírem habilidade de inibir a ligação de fatores de transcrição ao DNA, impedindo a 

expressão de RNAs mensageiros (Sato et al., 2011; Liu et al., 2018). De maneira semelhante, 

os RNAis e lncRNAs também estão relacionados a regulação de expressão gênica, atuando na 

maquinaria transcricional, promovendo alterações na cromatina, e ainda através de modulação 

dos mecanismos pós-transcricionais, ocasionado principalmente o silenciamento gênico (Castel 

e Martienssen, 2013; Bhat et al., 2016) 

As alterações descritas são controladas por um conjunto de enzimas que possuem a 

habilidade de adicionar ou remover estes grupamentos químicos, e assim, de atuarem na 
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regulação do perfil de expressão gênica da célula. As histonas podem ser modificadas por uma 

diversa classe de enzimas, dependendo do grupamento químico a ser adicionado ou removido. 

Desta forma, a enzima histona acetiltransferase (HAT) promove a adição de grupamento acetil 

aos resíduos de aminoácios das histonas, enquanto a histona deacetilase (HDAC) promove a 

remoção do radical químico. Por sua vez, os grupamentos metil podem ser adicionados pelas 

enzimas histona metiltransferases (HMTs) e removidos pelas histonas demetilases (HDMs), 

dentre outras enzimas que são responsáveis por outros grupamentos químicos menos descritos 

(Biel et al., 2005). 

A metilação do DNA é controlada por outro grupo de enzimas, que assim como para as 

histonas podem inserir ou remover o grupamento químico da citosina. A adição do radical metil 

acontece através da ação de enzimas denominadas DNA metiltransferases (DNMTs), que levam 

a formação da 5-metilcitosina através da transferência do grupamento químico da S-

adenilmetionina (SAM) para a base nitrogenada citosina no DNA (Moore et al., 2013). 

Atualmente são descritas e estudadas três principais DNMTs, dentre as quais a DNMT1, 

responsável pela manutenção da metilação do DNA, prevenindo demetilações espontâneas e 

conservando o padrão de metilação durante a replicação celular (Jeltsch, 2006). Já as outras 

DNMTs – DNMT3a e DNMT3b são responsáveis pela metilação de novo de DNA, estando 

assim diretamente relacionadas às alterações na expressão gênica, e consequentemente 

apresentam papel importante na diferenciação e ativação celular (Okano et al., 1999). Assim 

como para as histonas, o grupamento metil também pode ser removido do DNA por ação de 

outras classes de enzimas, dentre as quais a proteínas de domínio TET (Rasmussen e Helin, 

2016).  

Como já mencionado, as alterações epigenéticas estão associadas a diversos processos 

fisiológicos e patológicos, e sua importância no desenvolvimento e progressão de diversas 

doenças constitui interesse de grupos de pesquisa, na busca de compreender os mecanismos 

moleculares envolvidos e determinar biomarcadores que possibilitem auxiliar no diagnóstico, 

progressão e tratamentos destes processos patológicos. Tais modificações tem sido estudadas 

no desenvolvimento e progressão tumoral (Baxter et al., 2014; Toh et al., 2017; Nebbioso et 

al., 2018), bem como em doenças infecciosas (Samanta et al., 2017; Espíndola et al., 2018; 

Grabiec e Potempa, 2018), neurológicas (Qureshi e Mehler, 2014), autoimunes (Ciechomska et 

al., 2014), cardiovasculares (Ordovás e Smith, 2010), metabólicas – como no diabetes e 

obesidade (Rosen et al., 2018), dentre várias outras .  

No contexto tumoral, as alterações epigenéticas constituem vasto campo de investigação.  

Alterações no padrão global de metilação já foram descritas em vários tipos tumorais quando 
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comparados às células saudáveis (Baylin e Herman, 2000).  De maneira geral, observa-se uma 

hipometilação da maior parte do DNA, principalmente em regiões que normalmente seriam 

mais metiladas e regiões de sequências repetidas, enquanto as regiões CpG normalmente não 

metiladas, tornam-se hipermetiladas durante o desenvolvimento tumoral, e consequentemente 

inativas. Tais regiões compreendem principalmente genes relacionados à maturação e 

crescimento celular, regulação do ciclo celular, diferenciação, apoptose, angiogênese, 

metástase e genes supressores tumorais (Flavahan et al., 2017). Tais alterações no epigenoma 

são alvos de estudo para a detecção de novos marcadores para o diagnóstico e progressão 

tumoral (Baxter et al., 2014; Hatzimichael et al., 2014). Como exemplo, estudos tem 

demonstrado a associação da expressão das enzimas responsáveis pela metilação do DNA, 

como DNMT1 a progressão de certos tipos tumorais (Subramaniam et al., 2014). Aumento na 

expressão desta enzima já foi descrito como indicativo de pior prognósticos em pacientes com 

câncer gástrico (Mutze et al., 2011; Ma et al., 2017), e também com piora na sobrevida de 

pacientes com câncer cervical (Piyathilake et al., 2017). Assim, cada vez mais as alterações 

epigenéticas tem ganhado espaço e importância no desenvolvimento, progressão e detecção 

tumoral, sendo importantes alvos de estudo e compreensão. 

Além de papel marcante no desenvolvimento de tumores, as alterações nas histonas, na 

metilação do DNA e expressão de microRNAs também desempenham função importante 

durante doenças infecciosas e constituem um campo amplamente estudado. Trabalho recente 

relataou a dinâmica da metilação do DNA após a infecção por Mycobacterium tuberculosis 

(Mtb), nos quais perfis de metilação de células dendríticas antes e depois da infecção por Mtb 

mostraram regiões diferencialmente metiladas (DMRs)(Pacis et al., 2015). Outro estudo 

sugeriu que os macrófagos humanos apresentavam modulação no padrão demetilação do DNA 

após a infecção pelo Mtb, sendo observadas principalmente alterações significativas nos níveis 

de metilação dos genes inflamatórios. Com esses achados, os autores concluíram que a 

assinatura de metilação do DNA poderia ser explorada como uma ferramenta diagnóstica para 

a tuberculose (Zheng et al., 2016). 

Além disso, já foi relatado que os macrófagos de THP-1 infectados com H37Rv Mtb 

apresentaram mudanças na metilação do DNA global e identificaram 23000 metilados 

diferencialmente por meio de metilação-Seq com base em proteína MBD. A partir dessas 

regiões diferencialmente metiladas, cerca de 90% mostraram o ganho de metilação do DNA 

após a infecção por Mtb, sendo observado enriquecimento significativo em genes relacionados 

à resposta imune, modificações de cromatina e reparo e repetições de DNA (Sharma et al., 

2016). Adicionalmente aos mecanismos de regulação da resposta do próprio hospedeiro, a 
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hipermetilação pode ser resultado da ação do próprio bacilo. Já foi descrito que Rv2966c, uma 

proteína secretada pelo Mtb, pode promover a inserção de grupamentos metil ao DNA e, assim, 

induzir o silenciamento de genes importantes para a resposta imune do hospedeiro (Sharma et 

al., 2015). 

Por fim, trabalho publicado pelo nosso grupo demonstrou a associação entre as alterações 

epigenéticas e os mecanismos da resposta imune durante a infecção pelo HIV. Espíndola MS e 

colaboradores mostraram que monócitos de pacientes HIV+ apresentaram atividade fagocítica 

e microbicida reduzida, bem como desregulação na produção de citocinas e espécies reativas 

de oxigênio após estimulação in vitro com Mtb. A disfunção imune foi associada a alterações 

no perfil de expressão de enzimas epigenéticas induzidas pela infecção com HIV, dentre as 

quais, a expressão da histona acetiltrasferase 1 (HAT1). Em pacientes progressores rápidos, 

determinados pelos altos níveis do biomarcador plasmático sCD163, o aumento da expressão 

de HAT1 apresentou potencial utilização como marcador na infecção pelo HIV, podendo ser 

alvo de estratégias terapêuticas com objetivo de reduzir a ativação imune sistêmica observada 

nestes pacientes (Espíndola et al., 2018). 

 

1.2. As modificações epigenéticas na regulação da resposta imune 

 

Além de estarem diretamente envolvidas com o processo patológico, as alterações 

epigenéticas estão associadas com a resposta imunológica desenvolvida pelo organismo. O 

desenvolvimento da resposta é orquestrado por células funcionalmente especializadas, que 

estão sob influência direta do microambiente, e desta forma, as alterações epigenéticas 

constituem importante mecanismo de regulação, contribuindo para a plasticidade celular e 

determinação dos diferentes padrões de resposta. Estímulos intrínsecos como a produção de 

citocinas e hormônios, bem como fatores ambientais externos, tais como infecções e agentes 

químicos são capazes de alterar o perfil epigenético, influenciando diretamente a expressão 

gênica, a diferenciação e a ativação das células do sistema imunológico, e assim, modulando a 

resposta gerada (Zhang e Cao, 2019). 

Neste sentido, as alterações epigenéticas constituem importante mecanismo da regulação 

da diferenciação e da polarização de monócitos e macrófagos, células alvo deste trabalho. Tais 

células desempenham funções essenciais para a homeostase tecidual e para o desenvolvimento 

da resposta imune em diferentes processos patológicos, incluindo infecções, câncer, obesidade, 

diabetes, doenças cardiovasculares e doenças inflamatórias crônicas. Uma vez recrutados para 

o tecidos, os monócitos diferenciam-se em macrófagos, os quais podem assumir perfis de 
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ativação funcionalmente opostos, fator que influencia diretamente o desfecho da resposta imune 

(Hoeksema e De Winther, 2016).  

Os perfis de macrófagos são obtidos in vitro através da estimulação celular com distintas 

combinações de citocinas, enquanto in vivo estão presentes em diferentes condições 

inflamatórias. Os monócitos podem ser diferenciados in vitro em M1 com o uso de GM-CSF 

associado a IFN-γ e um agonista de TLR (receptores toll-like), como LPS, ou em perfil M2a 

com M-CSF e IL-4 ou IL-13 (Murray e Wynn, 2011; Murray, 2017). Já foram descritos 

marcadores que caracterizam o perfil M1, como expressão do gene CXCL10 em humanos, e 

para M2, com aumento de expressão de ALOX15 , bem como de móleculas de superfície 

celular, dentre as quais CD163 e CD206 (Kittan et al., 2013). Funcionalmente, os macrófagos 

M1 estão mais associados a perfis pró-inflamatórios de resposta, com secreção de citocinas 

como IL-1β, TNF-α e IL-6, sendo células predominantes em doenças inflamatórias crônicas 

(Enderlin Vaz Da Silva et al., 2014; De Groot e Pienta, 2018) . Por sua vez, macrófagos M2 

estão relacionados ao reparo tecidual, doenças alérgicas, bem como na patogênese de tumores, 

quando recebem a denominação de macrófagos associados aos tumores (TAMs) por 

favorecerem o crescimento e progressão tumoral. Tais macrófagos secretam principalmente 

citocinas anti-inflamatórias como IL-10 e TGF-β (Gordon e Martinez, 2010; Fleming e Mosser, 

2011; De Groot e Pienta, 2018).  

Durante a diferenciação e polarização dos macrófagos, o microambiente promove 

alterações transcricionais nestas células que são amplamente reguladas por modificações 

epigenéticas, tanto as alterações nas histonas quanto a metilação direta do DNA. Já foi 

demonstrado que macrófagos M1 apresentam aumento da trimetilação da lisina 4 na histona 3 

(H3K4me3) na região promotora da quimiocina CXCL10, marcador do perfil em humanos, em 

decorrência do aumento da expressão e da atividade da enzima metiltrasferase MLL1 (Kittan 

et al., 2013). Outra enzima já descrita por modular a diferenciação de macrófagos é a histona 

desacetilase 3 (HDAC3), relacionada com a regulação da polarização para o perfil M1. Quando 

a enzima é bloqueada ou apresenta redução na expressão, demosntrou-se a inibição da ativação 

de genes inflamatórios, que consequentemente bloqueiam a polarização M1, favorecendo o 

perfil M2 de resposta (Mullican et al., 2011; Chen et al., 2012). Os genes marcadores do perfil 

M2, por sua vez, são regulados epigeneticamente pela demetilação em H3K4 e H3K27 através 

da atuação da enzima demetilase JMJD3, a qual demonstrou atuar inibindo a adição de 

modificações repressoras, H3K27me2 e H3K27me3, favorecendo a expressão de IRF4 e 

consequentemente, a expressão de genes relacionados aos macrófagos M2 (Ishii et al., 2009; 

Satoh et al., 2010).  
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A metilação direta do DNA também já foi descrita como alteração importante na 

diferenciação e polarização de macrófagos. Estudos já demonstraram que quando monócitos se 

encontram na presença de fatores estimuladoes de colônia (CSF1), que promovem a 

diferenciação destas células em macrófagos, mais de 100 regiões gênicas são rapidamente 

demetiladas por ação das enzimas TET2, levando a alterações na estrutura da cromatina e a 

ocorrência de modificações nas histonas ativadoras da transcrição. Tais regiões estão 

relacionadas a genes envolvidos na atividade fagocítica, resposta imune, bem como a genes do 

citoesqueleto, relacionados à morfologia celular. Ademais, mostraram que a inibição da enzima 

TET2, durante a diferenciação, promeve a perda da aderência celular e altera a morfologia, 

resultando em células mais arredondas (Wallner et al., 2016).  

Além de estar envolvida na diferenciação de monócitos, a metilação do DNA está 

relacionada à polarização destas células em macrófagos M1 e M2. Dentre as enzimas 

responsáveis pela inserção do grupamento metil ao DNA, DNMT3B já teve seu papel 

demonstrado na modulação da indução de perfil M1. Estudo realizado com camundongos 

obesos demonstrou aumento da expressão desta enzima em macrófagos do perfil M1 e redução 

da mesma em macrófagos polarizados para o perfil M2, sugerindo função de DNMT3B na 

polarização destas células. Adicionalmente, mostraram que a inibição da expressão de 

DNMT3B em macrófagos de linhagem RAW264.7, bem como em macrófagos murinos 

derivados de medula óssea, promoveu a inibição do perfil M1 em detrimento a indução de 

macrófagos M2 e redução da produção de TNF-α por estas células. A atuação desta enzima na 

polarização de células para o perfil M1 pode ser explicada pelo aumento da metilação da região 

promotora de PPAR-γ, fator de transcrição importante para a polarização de macrófagos M2 

(Yang, X. et al., 2014). Assim, os vários estudos aqui mencionados comprovam a importância 

das modificações epigenética na regulação e modulação da resposta imune, sendo primordial 

para a plasticidade celular e, desta forma, para o desfecho dos processos patológicos 

relacionados. 

 

1.3. Modulação farmacológica das alterações epigenéticas e as implicações sobre 

as células do sistema imune 

 

As alterações epigenéticas, como discutido até aqui, apresentam papel central no 

desenvolvimento de várias doenças, como no densenvolvimento tumoral, bem como na 

regulação dos mecanismos da resposta imune inata e adaptativa. Tais modificações são 

consideradas potencialmente herdáveis e reversíveis, sendo esta última característica essencial 
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para que as mesmas se tornassem alvo de estudo para o desenvolvimento de novas terapias. 

Neste sentido, estratégias terapêuticas foram pensadas para controlar as mudanças epigenéticas, 

conhecidas como “epidrugs”. Em geral, os compostos moduladores das modificações 

epigenéticas são direcionados, em sua maior parte, às enzimas responsáveis pela inserção ou 

remoção dos grupamentos químicos ao DNA ou à cauda de histona. Dentre os fármacos 

encontram-se os inibidores de histonas acetiltransferases (HDACi), de DNA metiltransferases 

(DNMTi), inibidores de histona metiltransferases (HMTi) e diversos outros compostos que 

inibem a ocorrência das alterações (Rodríguez-Paredes e Esteller, 2011; Ivanov et al., 2014). 

A terapia baseada em epigenética constitui um campo inovador, que possibilita a edição 

reversível do epigenoma, e desta maneira, uma abordagem que busca modular a função celular. 

A modulação epigenética constitui, então, uma estratégia que pode ser direcionada a fim de 

solucionar desordens inflamatórias, reduzir susceptibilidade às infecções, bem como controlar 

crescimento tumoral, seja por agir diretamente sobre as células em proliferação, ou através da 

manipulação da resposta imunológica, sendo desta maneira amplamente estudada nos mais 

diversos processos patológicos. 

A utilização destes compostos moduladores das alterações epigenéticas já foi 

demonstrada em modelos de doenças infecciosas, como na hepatite C e HIV. Na infecção pelo 

HIV, mecanismos epigenéticos, principalmente aqueles relacionados às modificações nas 

histonas estão associados à latência viral. A quebra desta latência representa um importante 

passo no tratamento como forma de eliminar reservatórios virais. Neste sentido a administração 

de inibidores de HDAC, como Vorinostat (SAHA) constituem a primeira etapa da estratégia 

denominada “Shock and Kill”. Uma vez interrompida a latência, respostas imunes citotóxicas 

e a administração de anitretrovirais podem eliminar de maneira mais eficaz os vírus em 

replicação (Deeks, 2012; Cole et al., 2016). O uso de inibidores epigenéticos também teve 

eficácia demonstrada em modelos de infecção pelo vírus da hepatite C (HCV). A administração 

de inibidores de DNMT (DNMTi) in vitro em células hepáticas mostraram inibir a infecção, 

bem como a replicação viral e a expressão de proteínas, constituindo um promissor agente 

terapêutico (Chen et al., 2013).  

Dentre as “epidrugs” descritas, o presente trabalho tem por objetivo a avaliação 

daquelas relacionadas à metilação direta do DNA, as quais são representadas principalmente 

por dois fármacos importantes com efeito inibidor sobre as enzimas DNMTs: Azacitidina (5-

azacitidina) e Decitabina (5-aza-2′-desoxicitidina). Os agentes hipometilantes pertencem ao 

grupo de compostos análogos do nucleosídeo citosina, com alterações estruturais, com a 

substituição do cabono 5 do anel de pirimidina por um nitrogênio (Momparler, 2005). Tal 
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alteração confere aos compostos a habilidade de estabelecer ligações covalentes irreversíveis 

com a enzima DNMT, levando a degradação da mesma, e desta forma, inibindo a metilação do 

DNA (Creusot et al., 1982; Jüttermann et al., 1994). Uma vez administrados, os análogos de 

citosina são rapidamente interiorizados pelas células através de transportadores específicos de 

nucleosídeos (Wiley et al., 1982) e são, então, fosforilados e convertidos em 5-azacitina 

trifosfato (5AZA-dCTP) que corresponde à droga metabolicamente ativa e importante substrato 

para ação da DNA polimerase, levando à incorporação do análogo durante a síntese de DNA 

(Bouchard e Momparler, 1983; Christman, 2002) e mecanismos de reparo (Palii SS et al, 2008). 

Os mecanismos de ação dos inibidores de DNMT ainda não estão claros, embora 

existam hipóteses de que os agentes causem hipometilação e reexpressão de genes supressores 

tumorais e assim atuem como importantes agentes antineoplásicos. Além disto, existe a 

possibilidade de tais fármacos atuarem de maneira independente de metilação, por meio da 

indução de vias de resposta a dano celular ou de toxicidade associada à incorporação dos 

mesmos diretamente ao DNA (Szyf, 2009). Apesar de ainda não serem totalmente esclarecidos 

os mecanismos de ação, os agentes hipometilantes já representam importante forma de 

tratamento para pacientes com algumas neoplasias hematológicas, como a síndrome 

mielodisplásica (SMD), leucemia mieloide aguda (LMA) a e leucemia mielomonocítica crônica 

(LMMC), com aprovação dos órgãos regulamentadores, como FDA, apresentando vantagens 

clinicas para os pacientes, com aumento de sobrevida em relação às outras formas de terapia 

utilizadas (Kantarjian et al., 2006; Fenaux et al., 2009; Fenaux, Mufti, et al., 2010; Hourigan e 

Karp, 2010).  

Entretanto, apesar de atuarem sobre as células alteradas, como observado nos 

tratamentos antitumorais, os agentes hipometilantes também podem atuar em células do sistema 

imunológico, cujas funções e expansão são finamente reguladas por mecanismos epigenéticos. 

Desta forma, a administração dos moduladores epigenéticos pode influenciar diretamente o 

funcionamento destas células, e consequentemente, direcionar o padrão de resposta gerada nos 

diversos processos patológicos. Neste sentido, a atuação dos agentes hipometilantes sobre a 

função de células do sistema imune já foi demonstrada em células NK, células dendríticas e 

células T, além de atuarem em pontos de regulação da resposta imune, como a expressão de 

PD-1, CTLA-4 e outras moléculas importantes na modulação da resposta (Lindblad et al., 

2017). 

Os efeitos destes compostos sobre as células NK foram avaliados por vários grupos de 

pesquisa, tanto em ensaios in vitro como in vivo e demonstraram diferentes resultados quanto à 

modulação exercida. O tratamento de células NK com azacitidina in vitro acarreta uma redução 
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na atividade citotóxica destas células contra célula alvo K562, atribuindo-se o efeito observado 

à ação do agente hipometilante sobre o aumento da expressão de receptores inibidores (KIRs) 

e redução da produção de granzimas e perforinas (Gao et al., 2009). De maneira semelhante, 

Sohberg e colaboradores observaram o aumento da expressão de KIRs em células NK tratadas 

in vitro com azacitidina, tanto em indivíduos saudáveis quanto em pacientes com Síndrome 

Mielodisplásica. Entretanto, neste mesmo estudo, o tratamento induziu um aumento na 

citotoxicidade mediada pelas células NK, com aumento da produção de IFN-γ (Sohlberg et al., 

2015).  

Adicionalmente, Schmiedel et al demonstraram que a administração de azacitidina e 

Decitabina na concentração de 5µM desencadeiam respostas celulares distintas. Enquanto o 

tratamento com Decitabina aumenta a atividade citotóxica de NKs, a administração de 

azacitidina inibe a produção de IFN-γ e a citotoxicidade destas células (Schmiedel et al., 2011). 

Em adição, ensaio clínico demonstrou que pacientes em tratamento com Decitabina 

apresentaram aumento da atividade citotóxica mediadas por anticorpos (ADCC), bem como 

aumento da expressão de NKG2D após 28 dias de tratamento quando comparados às amostras 

controle coletadas pré-quimioterapia (Vasu et al., 2016). 

Em relação às células dendríticas, já é bem descrito que as alterações epigenéticas, 

principalmente a metilação do DNA, estão relacionadas ao desenvolvimento e maturação destas 

células, com redução de regiões metiladas e diminuição da expressão das enzimas DNA 

metiltransferases (Zhang et al., 2014). Neste sentido, apesar de ainda pouco estudado, o 

tratamento com agentes hipometilantes pode exercer modulação importante no fenótipo e na 

função destas células, e consequentemente, no desenvolvimento de padrões de respostas de 

células T. Dentre os poucos trabalhos, Frikeche e colaboradores determinaram que a 

administração de azacitidina durante a diferenciação de células dendríticas derivadas de PBMC 

de indivíduos saudáveis induziu aumento na expressão de CD40 e CD86 após maturação celular 

com estímulo de LPS. Adicionalmente, as células dendríticas tratadas com o agente 

hipometilante produziram quantidades inferiores de IL-27 e IL-10 quando comparadas aos 

controles não tratados. Por fim, em avaliação in vivo conduzida pelo mesmo grupo, demonstrou-

se que o tratamento com azacitidina alterou a polarização de células T CD4+, reduzindo a 

população de células produtoras de IL-4 e aumentando a população produtora de IL-17 e IL-

21. Assim, apesar de ainda escassos, os dados obtidos permitiram sugerir o efeito do tratamento 

sobre a população de células dendríticas, alterando a expressão de moléculas co-estimuladoras 

e produção de citocinas, e consequentemente, a perfil de resposta de células T (Frikeche et al., 

2011).  
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Em adição, o tratamento com agentes hipometilantes apresentou efeitos sobre a 

expressão de moléculas supressoras da atividade de células T, como PD-1 e CTLA-4 (Yang, H. 

et al., 2014; Ørskov et al., 2015). Pacientes com doenças hematológicas, como síndrome 

mielodisplásica e leucemina mieloide aguda, em tratamento com azacitidina demonstraram 

aumento na expressão gênica e de moléculas de PD-1 na superfície de células T CD8+, 

decorrentes de hipometilação do promotor deste gene observada após o tratamento. Tais 

achados podem contribuir para a exaustão na resposta de células T e, consequentemente, a 

piores respostas clínicas (Ørskov et al., 2015). O aumento da expressão de PD-1 , bem como a 

imunorregulação exercida por estes compostos, vem sendo explorada atualmente em novas 

estratégias de tratamento que propõe a combinação de inibidores epigenéticos e imunoterapia 

(Masarova et al., 2018; Yalniz et al., 2018; Daver et al., 2019).  

Finalmente, os compostos epigenéticos também foram reportados por atuarem 

aumentando a imunogenicidade de células tumorais, aumentando, por exemplo, a expressão de 

moléculas co-estimuladoras, suprimidas em células tumorais (Héninger et al., 2015). Esta 

alteração na expressão de moléculas CD80 foi observada por Wang LX e colaboradores, que 

demonstraram que o tratamento com Decitabina aumentou a expressão de CD80 em células 

tumorais em modelo animal de linfoma, acarretando em aumento de atividade citotóxica e 

produção de IFN-γ por células T CD8+ (Wang et al., 2013).  A mesma regulação positiva foi 

observada em modelo de câncer colorretal, com aumento da expressão gênica e expressão 

proteica após o tratamento com o agente hipometilante (Scarpa et al., 2016). Adicionalmente, 

o tratamento já mostrou aumentar a expressão de antígenos associados aos tumores, como 

observado por Li H et al (2014), em que baixas doses de azacitidina aumentaram a expressão 

diversos antígenos tumorais em linhagens de câncer de mama, colorretal e de ovário, 

possibilitando maior reconhecimento pelo sistema imunológico (Li et al., 2014). 

 

1.4. Síndrome mielodisplásica: características clínicas, imunopatogênese e 

impacto do tratamento com agentes hipometilantes 

 

As Síndromes Mielodisplásicas (SMD) compreendem um grupo heterogêneo de 

doenças clonais de precursores hematopoiéticos, com ampla variação de manifestações clínicas. 

Em geral, a SMD é caracterizada por falhas na produção de células sanguíneas maduras pela 

medula óssea, displasia celular e potencial para evolução clonal (Tefferi e Vardiman, 2009; 

Arber et al., 2016). Tais alterações resultam em hipercelularidade medular e variados graus de 

citopenias no sangue periférico, que podem ser de uma ou mais linhagens mieloides, além de 
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estarem associados à evolução para leucemia mieloide aguda (LMA) secundária a SMD, que 

ocorre em cerca de um terço dos casos (Vardiman et al., 2009; Walter et al., 2012). Estima-se 

que a incidência anual da doença seja de 3 a 4 casos a cada 100.000 indivíduos na população 

norte americana, sendo a prevalência aumentada com o aumento da idade, atingindo de 7 a 35 

em 100.000 dentro do grupo com faixa etária acima de 60 anos (Goldberg et al., 2010). A 

doença afeta principalmente homens e pode se manifestar de maneira primária, relacionada às 

anomalias genéticas ou, em menor número de casos, secundária à exposição a quimioterápicos 

ou radiação ionizante (Nimer, 2008). 

Os pacientes diagnosticados podem apresentar diferentes manifestações clínicas, as 

quais apresentam nomenclatura estabelecida pela OMS, baseada no número de linhagens 

celulares afetadas, no percentual de blastos na medula óssea e presença de alterações 

citogenéticas recorrentes. Assim, de acordo com esta classificação a SMD pode ser dividida 

nos seguintes subtipos: SMD com displasia de única linhagem (SMD-UL), SMD com 

sideroblastos em anel (SMD-SA), que pode ser unilinhagem ou multilinhagem, SMD com 

displasia de múltiplas linhagens (SMD-ML), SMD com excesso de blastos (SMD-EB), 

síndrome com deleção do braço longo do cromossomo 5 (SMD-5q) ou SMD não classificável. 

Além da classificação descrita, algumas neoplasias mieloproliferativas apresentam 

características que sobrepõe os sinais clínicos presentes na síndrome mielodisplásica, sendo as 

mesmas classificadas como síndrome mielodisplásica/neoplasias mieloproliferativas 

(SMD/NMP), que incluem a leucemia mielomonocítica crônica, leucemia mieloide crônica 

atípica, leucemia mielomonocítica juvenil, SMD/NMP com sideroblastos e trombocitose e 

SMD/NMP inclassificável (Vardiman et al., 2009; Arber et al., 2016). As características que 

determinam cada classificação estão resumidas na tabela abaixo (Tabela 1).  

Além desta nomenclatura definida pela OMS, os pacientes também são classificados 

quanto ao risco de progressão da doença através do International Prognostic Scoring-System 

(IPSS-R). Neste sistema de classificação os pacientes são avaliados quanto às alterações 

citogenéticas, porcentagem de blastos na medula óssea, valores de hemoglobina, número 

absoluto de plaquetas e neutrófilos. Baseados nestes parâmetros, o sistema de classificação 

confere uma pontuação aos pacientes, que varia de ≤ 1,5 a >6 e é traduzida em risco muito 

baixo, baixo, intermediário, alto e muito alto, sendo os pacientes de alto risco aqueles com 

maior probabilidade de progredir para LMA (Greenberg et al., 2012). 

 

 

 



34 
 

Tabela 1. Classificação da SMD baseada na classificação de OMS-2016 

Classificação Sangue periférico Medula óssea 

SMD-DUL Citopenia de única linhagem 
Displasia de única linhagem; blastos 

<5% 

SMD-DML Citopenias 
Displasia de mais de uma linhagem; 

blastos <5% 

SMD-SA Anemia Presença de sideroblastos em anel 

SMD-EB Citopenias 
Displasia de uma ou mais linhagens, 

blastos 5-19% 

SMD-5q Anemia, plaquetose blastos <5% 

SMD-EB: síndrome mielodisplásica com excesso de blastos; SMD-DML: síndrome mielodisplásicacom displasia 

de múltiplas linhagens; SMD-DUL: síndrome mielodisplásica com displasia de única linhagem; SMD-SA: 

síndrome mielodisplásica com sideroblastos em anel, SMD-5q: síndrome mielodisplásica com deleção do braço 

longo do cromossomo 5 

 

Apesar de pouco compreendido, o desenvolvimento da SMD envolve mecanismos que 

constituem alterações genéticas, epigenéticas e alterações no microambiente da medula óssea 

(Visconte et al., 2014). As anormalidades citogenéticas constituem importantes alterações, 

principalmente quando compreendem regiões que contenham genes essenciais para o 

desenvolvimento da SMD, tais como genes supressores tumorais. Estima-se que 40 a 60% dos 

casos de SMD primária apresentem alterações citogenéticas, as quais são determinantes de 

prognóstico clínico da doença.  Dentre as alterações citogenéticas, destaca-se a deleção do braço 

longo o cromossomo 5 – del(5q), que caracteriza um subtipo específico de SMD (Bacher et al., 

2009; Estephan e Tiu, 2014). Tal deleção afeta a expressão de genes importantes para a 

patogênese da SMD, como RPS14 e SPARC, que estão associados com falhas na maturação de 

eritrócitos e expressão de gene supressor tumoral, respectivamente (Sage et al., 2003; 

Boultwood et al., 2010). 

Além de alterações cromossômicas, mutações pontuais também foram identificadas e 

estão relacionadas à doença. Mutações no gene de TET2, cuja proteína é associada à 

demetilação do DNA, foi descrita em mais de 20% dos pacientes (Jankowska et al., 2009; 

Martín et al., 2017), assim como mutações em ASXL1 e EHZ2, genes associados às 

modificações de histonas (Makishima et al., 2010; Bejar et al., 2011; Abdel-Wahab et al., 2013; 

Shivarov et al., 2015). Tais mutações indicam que a desregulação epigenética também 

apresenta importante envolvimento na patogênese e progressão da doença. Reafirmando a 
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relação da modulação epigenética e as neoplasias mieloides, mutações nas enzimas DNA 

metiltransferases também foram observadas em estudos que demonstraram que de 4,1 a 22,1 % 

dos pacientes com SMD apresentam mutação de enzima DNMT3A, estando associada a piores 

prognósticos da doença, com maior dependência transfusional (Ley et al., 2010; Martín et al., 

2017; Lin et al., 2018) 

Assim como as mutações nas enzimas responsáveis pela metilação do DNA, alterações 

epigenéticas também foram associadas a regulação da expressão de genes importantes na 

patogênese da doença. Estudo publicado por Hopfer e colaboradores demonstrou evidências de 

que genes envolvidos no controle do ciclo celular (p16, CHK2), apoptose (survivin) e 

diferenciação (WT1) apresentaram região promotora hipermetilada em pacientes com SMD e 

estavam diretamente associados à classificação de risco da doença (Hopfer et al., 2007). Em 

adição, outro grupo observou, através de análises de biópsias de medula óssea de pacientes, 

aumento significativo na expressão de DNMTs, principalmente DNMT1 e DNMT3A, 

reforçando a participação desta alteração na SMD (Länger et al., 2005) 

O microambiente da medula óssea também desempenha função essencial para o 

desenvolvimento da SMD, uma vez que a composição e produção de fatores de crescimento e 

citocinas regulam a produção e maturação de células hematopoiéticas (Aggarwal et al., 2011; 

Visconte et al., 2014). Podemos destacar a deficiência de fatores de crescimento, produção de 

citocinas inibidoras, como a secreção de TGF- β (Bhagat et al., 2013), bem como a produção 

de sinais de morte celular, como TNF-α (Zang et al., 2001). Neste sentido, a desregulação do 

sistema imunológico atua no microambiente medular, e por esta razão, são importantes fatores 

na patogênese da mielodisplasia, assim como para a progressão para casos mais avançados da 

doença (Aggarwal et al., 2011).  

Aumento nos níveis de citocinas pró-apoptóticas, disfunção de células B (Pellagatti et 

al., 2010), redução no número de células T reguladoras(Kordasti et al., 2007; Zou et al., 2009; 

Mailloux et al., 2012) e aumento de células Th17 (Kordasti et al., 2009) são alterações 

observadas no início do processo patológico, enquanto quadros mais graves são caracterizados 

por evasão dos mecanismos do sistema imune, com alterações populacionais e disfunção de 

células NK quando comparados aos indivíduos saudáveis (Epling-Burnette et al., 2007; Zhang 

et al., 2018) e aumento de células T reguladoras (Kordasti et al., 2007).  

Além das células descritas, os macrófagos são importantes constituintes do 

microambiente medular, tendo frequência aumentada em pacientes com SMD. O aumento no 

número de macrófagos na medula óssea está diretamente relacionado ao aumento da secreção 

de citocinas pró-apoptóticas, dentre as quais TNF-α e IFN-γ, explicando o aumento de apoptose 
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observada no microambiente medular destes pacientes (Kitagawa et al., 1993; Sadahira et al., 

1999; Aggarwal et al., 2011). Ademias, trabalhos recentes associaram os diferentes perfis de 

macrófagos na medula óssea com a progressão da doença, demonstrando que pacientes com 

alto risco apresentam maior infiltrado de macrófagos M2, apresentando correlação negativa 

com a taxa de sobrevida destes pacientes (Yang Y e Y, 2018)  

Visto a diversidade de manifestações clínicas, o diagnóstico da SMD é complexo e exige 

a exclusão de diversos fatores que possam alterar a produção de células sanguíneas. De maneira 

geral, o diagnóstico baseia-se na avaliação do sangue periférico para identificação de citopenias 

presentes, bem como na avaliação da medula óssea através de mielograma e estudo 

histopatológico. Adicionalmente, a avaliação do cariótipo também é utilizada para 

determinação das alterações citogenéticas e assim, juntamente com os outros parâmetros, 

possibilitar a estratificação de risco do paciente. A completa avaliação do paciente é importante 

para determinação da conduta terapêutica, que considera o risco biológico da doença, a idade e 

as condições clínicas do paciente (Montalban-Bravo e Garcia-Manero, 2018).  

Desta maneira, o tratamento de pacientes com baixo risco compreende cuidados de 

suporte aos sinais clínicos e comorbidade apresentadas, através de transfusões de sangue para 

casos com anemia e plaquetopenia severa, antibióticos para pacientes com suspeita de infecções 

decorrentes da neutropenia e administração de fatores de crescimento hematopoiéticos, como a 

eritropoetina (EPO). Para os pacientes com alto risco de progressão, são utilizadas estratégias 

terapêuticas semelhante aos pacientes com LMA, com utilização de quimioterapia com 

citarabina e/ou antracíclicos e imunossupressores. Adicionalmente, visto a participação de 

alterações epigenéticas na patogênese da SMD, agentes hipometilantes vem ganhando espaço 

no tratamento destes pacientes, demonstrando vantagens principalmente para os pacientes de 

alto risco, correspondendo, atualmente, ao tratamento de primeira escolha (Montalban-Bravo e 

Garcia-Manero, 2018; Steensma, 2018).  

Neste sentido, o tratamento com agentes hipometilantes apresentou vantagens evidentes 

para os pacientes com SMD, principalmente quanto às taxas de sobrevida. A utilização de 

azacitidna (AZA) foi avaliada em ensaio clínico controlado com 117 pacientes de baixo e alto 

risco. Neste estudo observou-se uma resposta de 60% no grupo que recebeu o agente 

hipometilante (7% com reposta completa) comparado com 5% de resposta no grupo controle, 

que recebeu tratamento de suporte. Adicionalemnte, demonstrou-se que o composto 

epigenético prolongou a sobrevida livre de evolução para LMA e sobrevida global, sendo o 

tempo médio para pacientes tratados com AZA de 21 meses, enquanto para o grupo controle de 

apenas 13 meses de sobrevida global ou livre de evolução para LMA. (Silverman et al., 2002).  
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Assim como AZA, o outro agente hipometilante aprovado, Decitabina, também 

demonstrou importante melhora para os pacientes com SMD. Estudo clínico de fase II, que 

incluiu 66 pacientes com a doença tratados com baixas doses de Decitabina (45 mg/m2/dia) por 

período de 3 dias, mostrou taxa de sobrevida global de 49%, e resposta completa, com 

desaparecimento de sintomas em resposta ao tratamento de 20%  dos pacientes (Wijermans et 

al., 2000). Em adição, em teste clínico de fase III com pacientes com SMD, classificados em 

grau de risco intermediário 2 e alto, o tratamento com Decitabina mostrou taxa global de 

sobrevida de 19% enquanto o grupo que recebeu tratamento de suporte convencional não obteve 

boa resposta. Além da melhora no tempo de sobrevida, foi observado aumento significativo na 

média de tempo de evolução para leucemia mielóide aguda ou óbito, que aumentou de 7,8 para 

12,1 meses nos pacientes tratados com Decitabina (Kantarjian et al., 2006). 

Assim, visto o crescente interesse na utilização dos moduladores epigenéticos no 

tratamento de várias doenças, bem como a aprovação dos agentes hipometilantes para o 

tratamento de neoplasias mieloides, dentre as quais a SMD, torna-se fundamental o 

entendimento do efeito destes compostos sobre a regulação da resposta imune. Os mecanismos 

da resposta imune são essenciais para contenção de tumores, bem como para o controle de 

infecções, que constituem juntamente com a progressão para a LMA e quadros de hemorragia, 

as principais causas de morte nos pacientes com SMD (Montoro et al., 2011; Nachtkamp et al., 

2016). As infecções são consideradas causas de mortalidade e morbidade em pacientes com 

Síndrome Mielodisplásica, e são atribuídas preferencialmente a prejuízo na quantidade e 

atividade dos neutrófilos (Cunningham et al., 1995). Em estudo retrospectivo realizado nos 

Estados Unidos, 273 pacientes diagnosticados SMD foram acompanhados por período de 1998 

a 2004, nos quais as infecções corresponderam a principal causa de morte - 38%, seguidas por 

progressão para leucemia mielóide aguda e hemorragias, com 15% e 13%, respectivamente 

(Dayyani et al., 2010). 

Porém pouco se sabe sobre o efeito do tratamento com os agentes hipometilantes no 

desenvolvimento das infecções nos pacientes com doenças hematológicas, ainda que os 

mesmos atuem de maneira importante sobre as células do sistema imunológico. Alguns 

trabalhos demonstraram que o tratamento com Azacitidina reduziu as taxas de infecção nos 

pacientes quando comparados ao suporte convencional ou ao tratamento com baixas doses de 

citarabina (Fenaux et al., 2009; Fenaux, Gattermann, et al., 2010). Em contrapartida, trabalho 

recentemente publicado sugere aumento de infecções nestes pacientes (Shargian-Alon et al., 

2018).   
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Desta maneira, os diversos trabalhos expostos demonstram o importante papel que os 

agentes epigenéticos exercem sobre a frequência, polarização e função das células do sistema 

imune. Esta capacidade de imunomodulação associada ao crescente interesse em utilizar estes 

compostos no tratamento dos mais diversos processos patológicos, dentre os quais os pacientes 

com SMD, exige uma maior compreensão dos desfechos do tratamento, principalmente do 

ponto de vista imunológico. Este entendimento se faz necessário, pois, além da importância na 

própria resposta antitumoral, o tratamento pode influenciar a resposta contra agentes 

infecciosos e processos inflamatórios, que constituem importantes comorbidades dos pacientes 

oncológicos. Assim, o presente trabalho buscou correlacionar os pontos aqui discutidos para 

elucidar os efeitos do tratamento com os agentes hipometilantes sobre os mecanismos da 

resposta imune, especialmente sobre a função de monócitos e macrófagos. 
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2. CONCLUSÃO   
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Concluímos que o tratamento in vitro com Decitabina altera a função de monócitos e 

macrófagos, favorecendo um perfil regulador de resposta imune. Adicionalmente, nos pacientes 

com SMD em tratamento com azacitidina, sugerimos modulação na produção de citocinas pelos 

monócitos em resposta a infecção, bem como no perfil de citocinas circulantes. 
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10. ANEXOS   
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Anexo I – Aprovação do CEP  
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Anexo II – Aprovação do CEP – paciente SMD  
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Anexo III – Aprovação Biorrepositório Profa. Fabíola 
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Anexo IV – TCLE – grupo controle  
 

Termo de Consentimento  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - Campus Universitário Monte Alegre 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NOME DA PESQUISA: “Ação do tratamento com Decitabine (DAC) sobre a ativação de células 

do sistema imune na infecção in vitro com Mycobacterium tuberculosis” 

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

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Sua participação será 

importante para o desenvolvimento desta pesquisa. Este projeto faz parte de uma linha de pesquisa 

que é desenvolvida na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) com o objetivo 

de avaliar o efeito do tratamento com Decitabine, normalmente utilizado no tratamento de doenças 

hematológicas, sobre a atividade das células do sistema imunológico. Para tal necessitaremos realizar 

coleta de amostras de sangue que serão utilizadas para separação de células – leucócitos totais (células 

brancas) de indivíduos previamente saudáveis que não realizem tratamento com o fármaco para 

controle quanto à resposta imunológica.  

 

Qual o objetivo desta pesquisa? 

O estudo tem como objetivo avaliar o efeito causado pelo tratamento com Decitabine sobre 

as células do sistema imunológico, importantes para a defesa do hospedeiros frente infecções e outras 

doenças.  Para tal, iremos coletar as células e realizar todo o tratamento in vitro com o medicamento 

a fim de avaliar a resposta imunológica quando a célula é infectada também in vitro com bactérias. 

Como você, voluntário, vai participar da pesquisa? 

A participação é voluntária e acontecerá através da doação de pequena quantidade de 

sangue (30 mL). Esta quantidade de sangue retirada não será prejudicial à saúde. Os riscos presentes 

em nosso procedimento são aqueles inerentes à coleta de sangue, tais como desconforto e dor da 

picada, formação de hematomas e riscos biológicos. Para evitar a ocorrência de tais desconfortos e 

riscos, todas as técnicas de biossegurança serão aplicadas, como a utilização de agulhas e tubos 

descartáveis, bem como as coletas serão realizadas por profissional capacitado. 
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Informamos ainda que você poderá recusar ou retirar o consentimento em qualquer 

tempo e/ou fase da pesquisa, a qual deverá ser realizada POR ESCRITO E ASSINADA, sem 

acarretar nenhum prejuízo ao participante da pesquisa, com validade a partir da data da 

comunicação da decisão ao pesquisador responsável. 

Garantimos que 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, bom como quando houver perdas ou destruição das amostras biológicas, 

e que as mesmas serão descartadas após a realização das análises e exames necessários e não serão 

utilizadas em estudos futuros. Esta pesquisa não trará benefício direto para você, mas os resultados 

dela poderão ajudar na descoberta de novos procedimentos e de novos tratamentos. A sua 

participação na pesquisa não lhe trará despesas e nenhum ganho em dinheiro. 

 Qualquer dúvida sobre esta pesquisa, entrar em contato com pelos telefones:  Fabiana Albani 

Zambuzi (16) 3315-4189 ou (17) 98205-5000 ou Profª Dra Fabiani Gai Frantz (16) 3315-0241. Também 

pode entrar em contato diretamente com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, unidade responsável por defender os interesses dos participantes da 

pesquisa e promover a avaliação ética do desenvolvimento da mesma, pelo telefone (16) 3315-4213 

ou pelo e-mail cep@fcfrp.usp.br para qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre 

aspectos éticos relativos à pesquisa. 

Sendo assim, se desejar colaborar com o presente estudo, 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 você, participante voluntário desta pesquisa.  

 

Nome do participante/RG: ____________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________   Data: _______________________ 

 

Nome do pesquisador:________________________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________   Data: ________________     

 

 

  

mailto:cep@fcfrp.usp.br
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Anexo V – TCLE – grupo pacientes 

 
Termo de Consentimento (Pacientes) 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NOME DA PESQUISA: “Avaliação do tratamento com agentes hipometilantes sobre a resposta 

imunológica em paciente com neoplasias mieloides” 

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

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS NAS INSTITUIÇÕES COPARTICIPANTES: Profa. Dra. Elvira Deolinda 

Rodrigues Pereira Velloso (HC-FMUSP) e Dr. Nelson Hamerschlak (Hospital Albert Einstein) 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar deste projeto de pesquisa. Sua participação será 

importante para integrar o grupo de PACIENTES COM NEOPLASIAS MIELOIDES desta pesquisa. Este 

projeto faz parte de uma linha de pesquisa que é desenvolvida na Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

de Ribeirão Preto (FCFRP) em conjunto com os pesquisadores do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 

(HCRP), Hospital das Clínicas de São Paulo (FMUSP) e do Hospital Albert Einstein (SP) com o objetivo é 

avaliar o efeito do tratamento com Decitabine ou Azacitidina, medicamentos utilizados no tratamento 

de doenças hematológicas, sobre a atividade das células do sistema imunológico. Para tal, 

necessitaremos realizar coleta de amostras de sangue que serão utilizadas para separação de células 

– leucócitos totais (células brancas) e plasma de indivíduos previamentediagnosticados com tais 

doenças, dentre as quais Síndrome Mielodisplásica e Leucemia Mieloide Aguda. Para realização desta 

pesquisa, os indivíduos com a doenças hematológicas em questão serão divididos em dois grupos: 

indivíduos não tratados/anterior ao tratamento e em tratamento com o medicamento – após cada 

ciclo de tratamento. 

 

Qual o objetivo desta pesquisa? 

O estudo tem como objetivo avaliar o efeito causado pelo tratamento com Decitabine ou AZA 

sobre as células do sistema imunológico, importantes para a defesa do hospedeiro frente a infecções 

e outras doenças.  Para tal, iremos coletar o plasma e as células de pacientes tratados ou não com o 

agente hipometilante. Com as amostras coletadas, iremos avaliar a produção de mediadores 

inflamatórios e a função celular quando a célula é infectada in vitro com bactérias para compreender 

como o fármaco pode modular a resposta imunológica.  

 

Como você, paciente, vai participar da pesquisa? 
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A participação é voluntária e acontecerá através da doação de pequena quantidade de sangue 

(20mL). Esta quantidade de sangue retirada não será prejudicial à saúde. Os riscos presentes em nosso 

procedimento são aqueles inerentes à coleta de sangue, tais como desconforto e dor da picada, 

formação de hematomas e riscos biológicos, que serão evitados. Para evitar a ocorrência de tais 

desconfortos e riscos, todas as técnicas de biossegurança serão aplicadas, como a utilização de agulhas 

e tubos descartáveis, bem como as coletas serão realizadas por profissional capacitado. 

Informamos ainda que você poderá recusar ou retirar o consentimento em qualquer tempo 

e/ou fase da pesquisa, a qual deverá ser realizada POR ESCRITO E ASSINADA, sem acarretar nenhum 

prejuízo ao participante da pesquisa, com validade a partir da data da comunicação da decisão ao 

pesquisador responsável. 

Garantimos que 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, bom como quando houver perdas ou destruição das amostras biológicas, 

e que as mesmas serão descartadas após a realização das análises e exames necessários e não serão 

utilizadas em estudos futuros. Esta pesquisa não trará benefício direto para você, mas os resultados 

dela poderão ajudar na descoberta de novos procedimentos e de novos tratamentos. A sua 

participação na pesquisa não lhe trará despesas e nenhum ganho em dinheiro. 

 Qualquer dúvida sobre esta pesquisa, entrar em contato com pelos telefones: Fabiana Albani 

Zambuzi (16) 3315-4189 ou (17) 98205-5000 ou Profa. Dra Fabiani Gai Frantz (16) 3315-0241. Também 

pode entrar em contato diretamente com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, unidade responsável por defender os interesses dos participantes da 

pesquisa e promover a avaliação ética do desenvolvimento da mesma, pelo telefone (16) 3315-4213 

ou pelo e-mail cep@fcfrp.usp.brpara qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre 

aspectos éticos relativos à pesquisa. 

Sendo assim, se desejar colaborar com o presente estudo, 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 você, participante voluntário desta pesquisa.Nome do participante/RG: 

____________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________   Data: _______________________ 

 

Nome do pesquisador:________________________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________Data: ________________ 

 

 

mailto:cep@fcfrp.usp.br
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