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“Every  year  is  getting  shorter,  never

seem to find time. Plans that either come

to  naught  or  half  a  page  of  scribbled

lines. Hanging on in a quiet desperation

(...) The time has gone, the song is over.

Thought I’d something more to say.” 

(Time – Pink Floyd)



RESUMO

A síndrome mielodisplásica (SMD) é um grupo de doenças clonais caracterizado
por defeito  nas  células  progenitoras  hematopoéticas  e  por  processo de desregulação
imune crônica. Os únicos medicamentos capazes de alterar a história natural da SMD
são os agentes hipometilantes azacitidina e decitabina. Uma resposta antiviral ativada
por  hipometilantes  induz  respostas  imunes  contra  células  malignas  via  retrovírus
endógenos  (HERV)  e  reguladores  da  via  de  interferon  (IRFs),  podendo  esses
mecanismos  influenciarem  a  evolução  da  SMD.  O  objetivo  deste  estudo  é  avaliar
alterações na expressão gênica de HERVs, IRFs, Receptor Toll like-3 (TLR3) e ligante
do PD1, PDL1, do ponto de checagem imunológico em pacientes com SMD. Amostras
de medula óssea foram obtidas de 77 pacientes com SMD, seis amostras de pacientes
pre/pós tratamento com hipometilantes  e quatro controles.  Para análise  da expressão
gênica foi realizada a técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR).
Houve aumento de expressão de  IRF3 em pacientes  com cariótipo  com aneuploidia
(p=0.020), hemoglobina inferiores a 8 g/dL (p=0,005), plaquetas menores que 50 mm3

(p=0.011), 2 ou 3 citopenias (p= 0.019) e com dependência transfusional (p =0.001). A
expressão  de  IRF7  em  pacientes  com  baixo  risco  estava  diminuída  (p=  0.046).  A
expressão de ERV3-1 estava diminuída em pacientes com cariótipo alterado com del(5q)
(p= 0.038), neutrófilos menores que 800 mm3(p= 0.005) e aumentada na diseritropoiese
(p= 0.016). Pacientes com medula hipercelular tiveram expressão aumentada de ERVK6
(p=0,027).  Houve  um aumento  na  expressão de  ERVW1  e TLR3  em pacientes  com
diseritropoiese  (p=  0.044).  PDL1  estava  hiperexpresso em  pacientes  com  cariótipo
normal (0,003) e com uma alteração (p= 0.010) e em pacientes com duas displasias (p=
0.005).  Os  genes  IRF3,  IRF7,  ERVK6,  ERV3-1 e  TLR3  tiveram  a  média  de  sua
expressão  aumentada  após  o  tratamento  com  hipometilante,  mas  não  se  mostrou
significante  (p>0,05).  Observou-se  uma  forte  correlação  entre  os  genes  ERVW1 e
ERVK6 (r = 0,859; p=0,000), ERVW1 e ERV3-1 (r = 0,801; p = 0,000) e uma correlação
moderada entre os genes IRF3 e IRF7 (r = 0,561; p = 0,000) e os genes ERVK6 e ERV3-
1 (r  =  0,649;  p  = 0,000).  Neste  estudo,  encontramos  correlações  gênicas  e  clínicas
significativas com relação a expressão dos genes IRF3, IRF7, ERVK6, ERV3-1, ERW1,
TLR3  e  PDL-1.  Observamos que a terapia com hipometilantes parece promover uma
resposta imune mediada por interferon do tipo I, desencadeada pela expressão de HERV
e  seu  reconhecimento  por  moléculas  de  imunidade  inata.  A  presença  de  displasia
eritróide em SMD pode ser decorrente, pelo menos em parte dos casos, por ativação de
HERV que levam à ativação de receptores Toll-like 3 que, por fim, levam a ativação de
IRF3. Finalmente, a hiperexpressão de IRF3 se associa a grande instabilidade genômica
com  cariótipo  aneuplóide,  citopenias  severas  e  dependência  transfusional,  todos
marcadores de prognóstico desfavorável nessa doença de comportamento extremamente
heterogêneo.    

Palavras-chave: Síndrome Mielodisplásica, retrovírus endógenos, interferon



ABSTRACT

Myelodysplastic syndrome (MDS) is a group of clonal diseases characterized
by hematopoietic progenitor defects and chronic immune dysregulation. The only drugs
capable  of  altering  the  natural  history  of  MDS  are  the  hypomethylating  agents
azacitidine and decitabine. An antiviral response activated by hypomethylating agents
induces immune responses against malignant cells via endogenous retroviruses (HERV)
and interferon  pathway  regulators  (IRFs),  and these  mechanisms  may influence  the
evolution of MDS. The objective of this  study was to evaluate  changes in the gene
expression of HERVs, IRFs, Toll Receptor-3 (TLR3) and PD1 ligand, PDL1, from the
immunological checkpoint in patients with MDS. Bone marrow samples were obtained
from 77 MDS patients, six patient samples pre / post treatment with hypomethylating
agents  and  four  controls.  For  the  analysis  of  the  gene  expression,  the  real-time
polymerase chain reaction (qPCR) technique was performed. There was an increase in
the  expression  of  IRF3  in  patients  with  karyotype  with  aneuploidy  (p  =  0.020),
hemoglobin less than 8 g / dL (p = 0.005), platelets smaller than 50 mm3 (p = 0.011), 2
or 3 cytopenias (p= 0.019) and with transfusion dependence (p = 0.001). The expression
of IRF7 in patients with low risk was decreased (p = 0.046). ERV3-1 expression was
decreased  in  patients  with  altered  karyotype  with  del  (5q)  (p  =  0.038),  neutrophils
smaller than 800 mm3 (p = 0.005) and increased in dyseritropoiesis (p = 0.016). Patients
with hypercellular marrow had increased ERVK6 expression (p = 0.027). There was an
increase in the expression of ERVW1 and TLR3 in patients with dyseritropoiesis (p =
0.044). PDL1 was hyperexpressed in patients with normal karyotype (0.003) and one
change (p = 0.010) and in patients with two dysplasias (p = 0.005). The IRF3, IRF7,
ERVK6,  ERV3-1  and  TLR3  expression  mean  were  increased  after  treatment  with
hypomethylating, but with no significance. There was a strong correlation between the
ERVW1 and ERVK6 genes (r = 0.859, p = 0.000), ERVW1 and ERV3-1 (r = 0.801, p =
0.000) and a moderate correlation between the IRF3 and IRF7 genes (r = 0.561 ; p =
0.000) and the ERVK6 and ERV3-1 genes (r = 0.649; p = 0.000). In this study, we
found significant  genetic  and clinical  correlations  regarding the expression of  IRF3,
IRF7,  ERVK6,  ERV3-1,  ERW1,  TLR3  and  PDL-1  genes.  We  have  observed  that
hypomethylating  therapy  seems  to  promote  a  type  I  interferon-mediated  immune
response  triggered  by  HERV  expression  and  recognition  by  molecules  of  innate
immunity. The presence of erythroid dysplasia in SMD may be due, at least in part, to
the  activation  of  HERV,  leading  to  the  activation  of  Toll-like  receptors  3,  which
eventually lead to the activation of IRF-3. Finally, IRF-3 overexpression is associated
with  great  genomic  instability  with  an  aneuploid  karyotype,  severe  cytopenias  and
transfusion  dependence,  all  markers  of  unfavorable  prognosis  in  this  disease  with
extremely heterogeneous behavior.
 
Key words: Myelodysplastic syndrome, endogenous retroviruses, interferon
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1.0 INTRODUÇÃO

A síndrome mielodisplásica  (SMD) é  grupo de doenças  que,  embora tenha  sido

agrupada devido aos fenômenos clínicos associados, mostra uma grande variedade de

manifestações.  Uma  característica  comum  é  apresentar  um  defeito  nas  células

progenitoras hematopoéticas que promove o aparecimento de um clone anômalo em

relação à proliferação celular e maturação. Este defeito por sua vez induz  a apoptose,

morte celular programada, que se evidencia por citopenias de uma ou mais linhagens. É

mais  comum  em  pacientes  idosos  (acima  de  70  anos)  e  apresenta  o  risco  de

transfomação leucêmica em um terço dos casos. (VASSALO, MAGALHÃES, 2009)

(RAZA  et al, 2010). O diagnóstico da SMD é realizado usualmente por exclusão de

outras causas de citopenia, presença de displasias morfológicas em linhagens celulares,

aumento do número de blastos e anormalidades no cariótipo (VALENT, 2012).

A SMD pode ser  definida como SMD primária  ou secundária  à  terapêutica.  Na

SMD  primária,  a  instalação  se  dá  devido  a  fatores  etários,  isto  é,  devido  ao

envelhecimento da população. A SMD secundária ocorre, em geral, após tratamentos

quimioterápicos e radioterápicos, esquemas utilizados na remissão de tumores sólidos e

outras neoplasias. (SEKERES, 2010)

1.1 EPIDEMIOLOGIA

Indivíduos  idosos  são  os  mais  propensos  a  desenvolver  a  Síndrome

Mielodisplásica.  Estudos  mostram  que  quase  75%  dos  pacientes  acometidos  pela

doença estão na faixa etária  superior a 60 anos e a taxa de incidência dobra a cada

década  acima  dos  40  anos  de  idade.  A  Associação  Norte  Americana  de  Registros

Centrais do Câncer, baseada em 40.000 observações com cerca de 82% da população

americana, registrou uma taxa de incidência para SMD de 3,3 por 100.000 entre os anos

de 2001 e 2003. As taxas de incidência cresceram de acordo com a idade e foram mais

expressivas  entre  brancos  não  hispânicos.  (GANGAT,  PATNAIK,  TEFFERI,  2015)

Estima-se que cerca de mais de 10.000 novos casos ocorram anualmente nos Estados

Unidos e que mais de 60.000 pessoas com SMD residam atualmente no país.  (MA,

2012) 
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Na América  do  Sul,  Beli  e  colaboradores  realizaram  um estudo  com 1.080

pacientes  com  SMD  de  novo, mostrando  que  os  pacientes  brasileiros  têm  uma

predominância da SMD de baixo risco na classificação FAB e WHO em relação aos

chilenos e argentinos e uma maior taxa de sobrevida na classificação do IPSS e IPSS-R.

(BELI et al, 2015) Estudo realizado apenas no Brasil mostrou que a mediana de idade

para nossa população foi de 68 anos, com indivíduos em sua maioria provenientes da

zona urbana e classificados como SMD de baixo risco. (VASSALO, MAGALHÃES,

2009)

1.2 CLASSIFICAÇÃO DA SMD

A SMD é bastante  complexa  e  esta  complexidade  acentua  a  necessidade  de

tentativas  de  classificar  a  doença  a  fim  de  identificar  grupos  de  pacientes  com

características similares, bem como direcionar a terapia. Em geral, a classificação da

SMD leva em consideração critérios clínicos e laboratoriais. Em 1982, a classificação

Franco-Americana-Britânica (FAB) foi a pioneira  a propor uma estratificação destes

pacientes,  principalmente  através  de  fatores  de  prognóstico.  Características

citopatológicas  como  presença  de  sideroblastos  em  anel,  bastonetes  de  Auer,

percentagem  de  monócitos  e  de  blastos  no  sangue  periférico  e  medula  óssea,

categorizavam a SMD em cinco suptipos: anemia refratária (AR), anemia refratária com

sideroblastos  em anel  (ARSA),  anemia  refratária  com excesso  de  blastos  (AREB),

anemia  refratária  com  excesso  de  blastos  em  transformação  (AREB-t)  e  leucemia

mielomonocítica crônica (LMMC). (BENNET et al, 1982)

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization – WHO) inseriu

modificações à classificação FAB que salientam outras técnicas relevantes para a clínica

da doença, tais como o exame de biópsias histológicas de medula óssea, citogenética e

genética  molecular.  (ORAZI,  PATH,  CZADER,  2009)  Nesta  nova  classificação,

proposta  em 2001, leva-se em consideração o número de linhagens hematopoiéticas

comprometidas, a síndrome da deleção do braço longo do cromossomo 5 (del. 5q-) e

reduz a quantidade de blastos que diagnosticam a Leucemia Mielóide Aguda que era de

30% para 20%. A citopenia refratária com displasia em múltiplas linhagens (CRDM)

surge  como  um  novo  grupo  nesta  classificação,  sendo  as  classificações  AREB-t  e

LMMC excluídas.  Este  último  se  enquadra  em uma transição  entre  SMD e doença

mieloproliferativa crônica. Já a AREB é subdividida em 1 e 2 de acordo com o número
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de  blastos  na  medula  óssea.  (VASSALO,  MAGALHÃES,  2009)  Em  2008,  a

classificação WHO sofreu uma atualização seguida de uma nova revisão em 2016. Ao

invés de criarem uma versão inteiramente nova, os autores incorporam novos critérios

clínicos,  prognósticos,  morfológicos,  imunofenotípicos  e  dados  genéticos  que  foram

surgindo desde  a  edição  anterior.  As  terminologias  “anemia  refratária”  e  “citopenia

refratária” foram substituídas por “Síndrome Mielodisplásica” seguida do modificador

apropriado: displasia em uma linhagem ou em várias linhagens, sideroblastos em anel,

excesso de blastos ou deleção 5q. Esta mudança ocorreu posto que a classificação WHO

depende principalmente do grau de displasia e da porcentagem de blastos. A citopenia é

um achado indispensável para o diagnóstico em SMD, mas tem pouco impacto na sua

classificação,  uma  vez  que  as  linhagens  que  apresentam  displasias  morfológicas

significantes  não  se  correlacionam  com  a  citopenia  específica  em  alguns  casos.

(ARBER et al, 2016) A Tabela 1 mostra as principais inclusões na classificação WHO.

Após a tentativa de classificação da SMD em 1982 pela FAB, diversos modelos

de  escore  de  prognóstico  e  risco  têm sido  propostos.  Estes  modelos  foram gerados

utilizando  fatores  prognósticos  validados,  bem  como  a  biologia  da  doença  e

características individuais do doente. O objetivo principal desta divisão é classificar os

pacientes  em categorias  de  risco  de  acordo  com pontuação  que  cada  um irá  obter

segundo suas características. (JONAS, GREENBERG, 2015)

Greenberg e colaboradores criaram o Índice Internacional de Escore Prognóstico

(International Prognostic Scoring System – IPSS) no ano de 1997, combinando dados

citogenéticos, morfológicos e clínicos de pacientes com SMD primária não tratados de

sete estudos anteriores com modelos diferentes de pontuação de risco e prognóstico. As

variáveis  independentes  mais  significativas  para  este  modelo  são  a  porcentagem de

blastos na medula óssea, número de citopenias e alterações citogenéticas, gerando uma

estratificação de risco que influencia a sobrevida do paciente e a evolução da doença

para Leucemia Mielóide Aguda (LMA). Dessa forma, os pacientes são subdivididos em

grupos de risco, de acordo com a pontuação dos escores de prognóstico:  Baixo (0);

Intermediário – I (0,5-1,0); Intermediário – II (1,5-2,0) e Alto Risco (>2,0) (Tabela 2).

(GREENBERG et al, 1997) 
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Tabela 1:Achados na Medula Óssea e Sangue Periférico e citogenética da SM

Nome Linhagens 
displásicas

Citopenias* % de anéis 
sideroblásticos nos 
elementos da medula 
óssea

Blastos em MO e SP Citogenética pela 
análise convencional 
de cariótipo

SMD com única 
linhagem  displásica 
(SMD-ULD)

1 1 ou 2 <15%/5%† MO<5%;SP<1%
Sem bastões de Auer

Qualquer, a não ser que 
preencha os critérios 
com del(5q) isolado

SMD com múltiplas 
linhagens displásicas 
(SMD-MLD)

2 ou 3 1-3 <15%/5%† MO<5%;SP<1%
Sem bastões de Auer

Qualquer, a não ser que 
preencha os critérios 
com del(5q) isolado

SMD com sideroblastos 
em anel (SMD-SA)
SMD-AS  com única 
linhagem displásica 
(SMD-AS-ULD)

1 1 ou 2 <15%/5%† MO<5%;SP<1%
Sem bastões de Auer

Qualquer, a não ser que 
preencha os critérios 
com del(5q) isolado

SMD-AS com múltiplas
linhagens displásicas 
(SMD-AS-MLD)

2 ou 3 1-3 <15%/5%† MO<5%;SP<1%
Sem bastões de Auer

Qualquer, a não ser que 
preencha os critérios 
com del(5q) isolado

SMD com del(5q) 
isolado

1 – 3 1-2 Nenhum ou qualquer MO<5%;SP<1%
Sem bastões de Auer

Del(5q) sozinho ou com
uma anormalidade 
exceto - 7 ou del (7q)

SMD com excesso de 
blastos (SMD-EB)
SMD-EB1 0-3 1-3 Nenhum ou qualquer MO<5-9%;

SP<2-4%
Sem bastões de Auer

Qualquer

SMD-EB2 0-3 1-3 Nenhum ou qualquer MO<10-19%;
SP<5-19%
Ou bastões de Auer

Qualquer

SMD sem classificação 
(SMD-S)
Com 1% de blastos 
sanguíneos

1-3 1-3 Nenhum ou qualquer MO< 5%;
SP=1% ≠
Bastões de Auer

Qualquer

Com simples linhagem 
displásica e 
pancitopenia

1 3 Nenhum ou qualquer MO< 5%;
SP<1%
Sem bastões de Auer

Qualquer

Baseado em 
anormalidades 
citogenéticas definidas

0 1-3 <15% ȿ MO< 5%;
SP<1%
Sem bastões de Auer

SMD- anormalidade 
definida

Citopenia refratária da 
infância

1-3 1-3 Nenhum MO< 5%;
SP<2%

Qualquer

MO, Medula Óssea; SP, Sangue Periférico
*Citopenias definidas como hemoglobina <10g/dL; contagem de plaquetas<100x109 /L  e contagem absoluta de neutrófilos <1,8x109

/L. Raramente SMD vai apresentar moderada anemia ou trombocitopenia acima desses níveis. Monócitos no PB devem ser <1x109 

/L.
† Se mutação no SF381 estiver presente.
≠ 1% dos blastos do SP devem ser encontrados em pelo menos duas ocasiões diferentes.
ȿ Casos com ≥  15 % de sideroblastos em anel por definição tem significante displasia eritróide e são classificados com SMD-AS-
ULD

Fonte: Adaptado de ARBER et al, 2016
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Tabela 2: IPSS para SMD: Sobrevivência e Evolução AML

Valor da pontuação
Variável do 
prognóstico

0 0.5 1.0 1.5 2.0

Blastos da 
MO(%)

<5 5-10 - 11-20 21-30

Cariótipo* Favorável Intermediário Desfavorável
Citopenias 0/1 2/3

As pontuações para grupos de risco são as seguintes: baixo, 0;  INT-1 0.5-1.0;  INT-2, 1.5-2.0; e Alto
≥2.5
*Favorável, normal – Y, del(5q), del(20q); Desfavorável, complexo (≥3 anormalidades) ou  anomalias no 
cromossomo 7; Intermediário, outras anomalias.

Fonte: Adaptado de GREENBERG et al, 1997. 

O IPSS demonstra a importância da estratificação por idade, visto que mostrou

um efeito negativo na sobrevida global em idades superiores a 60 anos nos grupos de

risco  baixo  e  intermediário  -  I.  Indivíduos  do  gênero  feminino  tiveram  sobrevida

prolongada no grupo de baixo risco. É um sistema amplamente utilizado principalmente

por ser facilmente calculado e usar informações obtidas rotineiramente ao diagnóstico.

Estudos  recentes  mostram que  o  IPSS  pode  predizer  resultados  de  transplantes  em

pacientes com SMD. (KORETH et al, 2013) (SABER et al, 2013)

Apesar de sua utilidade, o IPSS possui desvantagens quando, por exemplo, não

oferece informações prognósticas de pacientes com SMD tratada, SMD secundária ou

com LMMC.  O IPSS  não  considera  o  nível  de  citopenias  e  também  tem um viés

relacionado ao tempo de sobrevida calculados a partir do tempo para apresentação do

paciente a um centro de atendimento. (JONAS, GREENBERG, 2015)

Vários  modelos  de  prognóstico  surgiram  após  esta  iniciativa,  sugerindo

modificações das variáveis do modelo proposto em 1997. Novos fatores prognósticos

foram sendo mostrados  com diversos  estudos  e  um novo esquema de  classificação

citogenética para SMD foi proposto para substituir os grupos de risco originais do IPSS.

Este  novo  esquema  definiu  16  anormalidades  citogenéticas  específicas  que  foram

agrupadas em cinco categorias de prognóstico. (SCHANZ et al, 2012)

Portanto,  em  2012,  surge  o  Sistema  de  Escore  Prognóstico  International

Revisado (Revised International Prognostic Scoring System – R-IPSS), trazendo novas

características  como  performance,  intensidade  de  citopenias,  dosagem  de  Lactato

Desidrogenase  (LDH),  dosagem  de  ferritina,  dosagem  de  beta-2  microglobulina  e

fibrose da medula óssea também mostrando terem significado prognóstico na SMD. O
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International  Working  Group  for  Prognostic  in  Myelodysplasia  (IWG-PM)  reuniu

bancos de dados de várias instituições internacionais,  compilando um total  de 7.012

casos  de  SMD  primária  com  indivíduos  com  mediana  de  idade  de  71  anos.

(GREENBERG et al, 2012)

A  idade  foi  um  fator  prognóstico  importante  para  a  sobrevida  total

principalmente  nos  grupos  de  baixo  risco.  Por  outro  lado,  não  mostrou  a  mesma

importância  na  evolução  para  LMA.  As  dosagens  de  LDH,  ferritina,  beta-2

microglobulina  e  a  performance  também  seguiram  o  mesmo  padrão  da  idade.  Em

relação à citogenética, houve uma estratificação em 5 grupos ao invés de 3 do IPSS e de

16 categorias ao invés das 7 anteriormente propostas. (Tabela 3) Houve mudanças na

categoria de blastos na medula óssea, avaliação da intensidade das citopenias, inclusão

de características diferenciadas de sobrevivência e adição de mais um grupo de risco. O

R-IPSS  provou  que  a  principal  causa  de  morte  nos  indivíduos  de  alto  risco  é  a

transformação para LMA, enquanto que comorbidades e falhas da medula óssea são

mais significativas nos pacientes de baixo risco. (Tabela 4) (GREENBERG et al, 2012)

Malcovati  e  colaboradores  em  2005  avaliaram  o  valor  prognóstico  da

classificação  WHO  de  2002.  Eles  evidenciaram  que  os  subgrupos  morfológicos  da

classificação WHO, as categorias citogenéticas do IPSS e a dependência transfusional

tinha valor prognóstico na SMD. A dependência transfusional com desenvolvimento de

sobrecarga  de  ferro  secundária  era  de  mal  prognóstico  de  acordo  com  a  análise

elaborada. O WPSS (World Health Organization Prognostic Score System), um modelo

prognóstico  dinâmico  de  SMD,  resultou  da  extensão  destas  análises.  Além  das

características citadas acima, a idade também tem um efeito na sobrevida dos pacientes.

Posteriormente,  a  dependência  transfusional  foi  substituída  pela  dosagem  de

hemoglobina (Hb) < 9 g/dL para homens e < 8g/dL para mulheres.  (MALCOVATI et

al, 2011) 
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Tabela 3: Sistema de pontuação para SMD

Prognóstico de 
subgrupos, % 
de pacientes

Anormalidades
citogenéticas

Mediana de 
sobrevivência

Mediana de 
evolução 
para AML, 
25%; *y

Razões de 
risco 
OS/AML*    

Razões de 
risco 
OS/AML†

Favorável 
(4%*/3%†)

-Y, del (11q) 5.4 NR 0.7/0.4 0.5/0.5

Bom 
(72%*/66%†)

Normal, del 
(5q), del (12p), 
del(20q), duplo 
incluindo del 
(5q)

4.8 9.4 1/1 1/1

Intermediário 
(13%*/19%†)

del (7q), +8, 
+19, l (17q), 
qualquer clone 
independente 
simples ou 
duplo

2.7 2.5 1.5/1.8 1.6/2.2

Desfavorável 
(4%*/5%†)

-7. Inv (3)/ t 
(3q), duplo 
incluindo 
-7/del(7q), 
complexo; 3 
anormalidades

1.5 1.7 2.3/2.3 2.6/3.4

Muito 
desfavorável 
(7%*/7%†)

Complexo; > 3 
anormalidades

0.7 0.7 3.8/3.6 4.2/4.9

OS indica sobrevivência no geral, e NR,  não alcançado.
*Dados de pacientes nessa base de dados IWG-PM, análise de multivariância (n= 7012).
† Dados de Schanz et al (n=2754).

Fonte: Adaptado de GREENBERG et al, 2012

Tabela 4:Valores de pontuações para prognóstico de IPSS-R

Variáveis de 
prognóstico

0 0.5 1 1.5 2 3 4

Citogenética Muito 
bom

- Bom - Intermediário Desfavorável Muito 
desvavorável

Blastos da MO
%

≤ 2 - >2% -
<5%

- 5%-10% >10% -

Hemoglobina ≥10 - 8 - 
<10

<8 - - -

Plaquetas ≥100 50 -
<100

<50 - - - -

Neutrófilos ≥0.8 <0.8 - - - - -
- indica que não se aplica

Fonte: Adaptado de GREENBERG et al, 2012
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1.3 CITOGENÉTICA

As inúmeras alterações cromossômicas encontradas na SMD são detectadas, em

sua maioria,  pela  citogenética  clássica.  Em alguns casos  específicos,  outras  técnicas

como hibridização in situ por fluorescência (FISH) podem ser utilizadas na suspeita de

alguma alteração pontual em algum cromossomo. A técnica a ser utilizada dependerá da

anormalidade suspeita e irá direcionar na melhor análise. (LINDSLEY, EBERT, 2013)

Na maioria dos pacientes com SMD há uma perda de material genético seja com

deleções cromossômicas ou monossomias. Acredita-se que com essa perda, ocorra um

comprometimento  de genes supressores tumorais,  levando a um quadro diferente da

doença de acordo com a informação gênica prejudicada. Nesse contexto, a síndrome 5q-

está  diretamente  relacionada  à  perda  de  vários  possíveis  fatores  de  crescimento

hematopoiéticos e receptores, sendo considerada um provável mecanismo de patogênese

da doença. (JEREZ et al, 2012) 

A  presença  de  alterações  citogenéticas  clonais  está  presente  em  50%  dos

pacientes.  Além da deleção 5q,  as alterações  –7 /  del  (7q),  +8 e  –Y estão entre  as

anormalidades  citogenéticas  mais  amplamente  estudadas  na  SMD,  bem  como  o

cariótipo normal. Existem centenas de outras anomalias citogenéticas raras já relatadas

em SMD, incluindo, entre outras, anormalidades –X, 3q, + 13 / del (13q), i (17q), + 21 /

–21.  Como  já  citado  anteriormente,  o  prognóstico  dos  pacientes  com SMD é  uma

ferramenta importante para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas. Assim sendo,

a  citogenética  representa  um componente  decisivo  em algumas  avaliações  de  risco.

(ZAHID et al, 2016)

1.4 PATOGÊNESE

Instabilidade genômica e cromossômica e vários mecanismos estão envolvidos

na  patogênese  da  doença.  Embora  se  tenha  evoluído  muito  no  que  diz  respeito  a

tecnologias de diagnóstico,  o real mecanismo da patogênese da SMD ainda não está

totalmente elucidado.

Acredita-se  que  mutações  somáticas  em  células-tronco  multipotentes  podem

contribuir  para  a  patogênese  da  SMD,  entretanto  nenhum  defeito  específico  foi

apontado.  Cerca  de  78%  dos  pacientes  com  SMD  tem  uma  mutação  somática.

(PAPAEMMANUIL et al, 2013). A grande importância da frequência destas mutações
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é a possibilidade de implicações  diagnósticas,  prognósticas,  estratificação de risco e

resposta ao tratamento. Mutações nos genes TP53, EZH2, ETV6, RUNX1 e ASXL1 estão

associadas a uma baixa sobrevida. Em SMD de baixo risco, a mutação no gene TP53

está relacionada com a progressão da doença. Em relação à resposta aos hipometilantes,

principais  medicamentos  usados no tratamento  da SMD, mutações  nos genes  TET2,

DNMT3A e  SF3B1 são indícios de uma boa resposta ao medicamento. Mutações em

SF3B1 também têm sido estudadas como biomarcadores na diferenciação entre causas

clonais e não clonais da SMD.  (JANDERSTEN  et al,  2011) (TRAINA  et al,  2014)

(VISCONTE et al, 2014)

A  medula  óssea  e  o  sangue  periférico  de  um  paciente  com  SMD  mostram

características morfológicas que diferenciam a citopenia da doença daquela causada por

outras anormalidades. Estas características geralmente incluem medula hipercelular com

megacariócitos atípicos, hiperplasia eritróide, defeitos na maturação da série mielóide,

aumento no número de blastos e sideroblastos em anel em alguns pacientes. No sangue

periférico, observa-se um aumento no número de monócitos, anomalia pseudo Pelger

Huet,  células  imaturas  da  linhagem  mielóide  e  eritróide  circulantes  e  macrocitose.

(ZINI, 2017)

A  apoptose  se  mostra  um  fenômeno  importante  na  fase  inicial  da  SMD  -

especialmente nos subtipos AR, ARSA e CRDM - e pode ser uma explicação para a

redução  das  populações  celulares  no  sangue  periférico.  A  apoptose  pode  ser

desencadeada por citocinas pró-inflamatórias que criam um microambiente favorável a

morte celular programada. Entretanto, é sabido que esta indução pode ocorrer de forma

autócrina através de mecanismos ainda não completamente entendidos. A desregulação

na biogênese ribossômica pode gerar uma resposta ao  stress celular via p53 e ser um

possível mecanismo. Ao contrário do que se observa nos casos iniciais da SMD, na fase

avançada  da  doença  (AREB) ocorre  uma redução  da  apoptose,  porém um aumento

significante na população de blastos e um aumento na instabilidade gênica. (RAZA et

al, 2010) 

Os  recentes  avanços  nas  técnicas  de  investigação  e  diagnóstico  tornaram

possível  o  entendimento  de  mecanismos  epigenéticos  que  podem  influenciar  na

fisiopatologia  da  SMD,  entre  eles  a  metilação  do  DNA,  sinalização  de  transcrição

gênica, modificações nas histonas e  splicing de RNA. (VISCONTE, TIU, ROGERS,

2014) A epigenética  mostra  seu papel  importante  quando observamos que 10% dos
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pacientes  não  possuem  lesões  genéticas  aparentes  e  cerca  de  50%  respondem  a

medicamentos hipometilantes, mostrando que esses mecanismos podem ser revertidos.

A especificidade terapêutica contra células do câncer sugere que um conjunto de genes

está  anormalmente  metilado,  resultando  numa expressão anormal  e  na  característica

maligna da célula. Dessa forma, diversos estudos têm mostrado que a hipermetilação do

DNA pode  ter  impacto  na  sobrevida  do  paciente  e  na  responda  aos  medicamentos

hipometilantes. (JIANG et al, 2009) (TASKESEN et al, 2014)

Um componente imunológico também pode ter o seu papel na fisiopatologia da

SMD. Observou-se um aumento nos níveis de fatores de crescimento e de citocinas

inflamatórias na medula óssea de pacientes com SMD, destacando-se entre eles o fator

de necrose tumoral (TNF-α), interleucinas 6 e 8 (IL-6 e IL-8), interferon gama (INF-γ) e

fator de transformação de crescimento beta (TGF-β). Estas citocinas se correlacionam

diretamente com o aumento da apoptose, geralmente induzindo a expressão do receptor

de morte Fas. A apoptose também pode ser induzida pela ativação de receptores do tipo

Toll.  Estes por sua vez levam a ativação de fatores de transcrição, especialmente os

fatores  reguladores  de  interferon,  regulando  a  expressão  de  interferons  do  tipo  I  e

citocinas pró inflamatórias. Embora muitas sejam as evidências do papel imunológico

na SMD, muitos  mecanismos  ainda  carecem de  esclarecimento.  (GAÑÁN-GÓMES,

2015) Níveis  significativamente  elevados  de IL-8 e  NF-kB foram demonstrados em

pacientes com SMD, com associação positiva de NF-kB com alguns marcadores de mau

prognóstico em estudo realizado por de Matos e colaboradores em 2017, sugerindo uma

forte correlação entre estas duas substâncias e os fatores imunológicos da SMD.

A sinalização imune inata crônica em células hematopoiéticas é bastante descrita

em SMD e ativação da imunidade inata,  predominantemente  via  reconhecimento  de

padrões receptores, aumenta o risco de desenvolver a doença. (BARREYRO, CHLON,

STARCZYNOWSKI, 2018) 

Certas  doenças  e  condições,  como  envelhecimento,  distúrbios  autoimunes,

infecções crônicas e CHIP (Hematopoese clonal de potencial  indeterminado),  podem

induzir  a  desregulação  sinalizadora  imune  inata  nas  células  tronco  hematopoiéticas

(CTH). O desenvolvimento de SMD pode ocorrer por dois mecanismos independentes:

por mutações associadas ao CHIP (ex. DNMT3a – DNA Metiltransferase 3ª - ou TET2)

ocorrendo em CTH por mecanismos inatos  imunológicos  independentes,  causando a

expansão da linhagem mielóide, a sinalização imune inata alterada e desenvolvimento
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de SMD; Sinalização imune inata  prolongada causada  pelo viés da expansão clonal

mielóide  das  CTH,  aumentando  diretamente  o  risco  de  mutações  e,  por  sua  vez,

contribuindo para o surgimento da SMD. A desregulação da sinalização imune inata na

SMD ocorre através de mecanismo celulares intrínsecos (ex. aumento da morte celular

via piroptose) e mecanismos extrínsecos  (ex.  estimulação de citocinas e alarminas  a

partir  de  macrófagos  e  células  supressoras  derivadas  mielóides  -  CSDM).  Como

resultado da sinalização imune inata alterada, CSDM também promovem a ativação de

células T reguladoras para limitar as células T de vigilância. (BARREYRO, CHLON,

STARCZYNOWSKI, 2018) (WANG et al, 2018)

1.5 TRATAMENTO DA SMD

Os problemas clínicos  frequentemente encontrados durante o tratamento de

pacientes  com SMD incluem:  anemia  com dependência  transfusional,  sobrecarga de

ferro  transfusional  (hemossiderose),  aloimunização  com refratariedade  transfusional,

trombocitopenia  e  distúrbios  qualitativos  de  plaquetas,  defeitos  quantitativos  e

qualitativos de neutrófilos resultando em infecções recorrentes e progressão da doença

e/ou transformação leucêmica. (GANGAT, PATNAIK, TEFFERI, 2015).

A anemia é a principal manifestação clínica da SMD, seja ao diagnóstico seja

durante o decurso da doença. Além da transfusão de suporte, a terapia com estimulantes

da eritropoiese são bastante utilizados. Cerca de 40 a 50% dos pacientes com anemia

respondem  à  eritropoetina  (EPO)  com  duração  de  resposta  de  cerca  de  2  anos.

(SANTINI, 2011) Em casos de pacientes com SMD hipoplásica se recomenda terapia

imunossupressiva  com  globulina  antitimócito  e  ciclosporina.  A  lenalidomida  é  um

fármaco aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) para SMD com del (5q)

isolada. Na SMD de alto risco, os principais medicamentos utilizados são os fármacos

inibidores da DNA metiltransferase,  também chamados de hipometilantes,  tais  como

azacitidina (AZA) e decitabina (DEC). (PASSWEG et al, 2011) (KRONKE et al, 2015)

Nenhum medicamento é aprovado pela FDA (Food and Drug Administration)

para o tratamento da SMD desde 2006 e os atuais fármacos disponíveis para a terapia

tem falhado na maioria dos pacientes dentro de 2 a 3 anos do início do tratamento.

Nenhum dos dados atualmente envolvendo terapias medicamentosas para SMD são de

natureza curativa, e o transplante alogênico de células tronco continua sendo a única

opção de tratamento curativo, muito embora pouco realizado devido a fatores limitantes
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como  idade,  índice  de  comorbidade,  disponibilidade  de  doador  e  preferência  do

paciente. (BEJAR, STEENSMA, 2014)

1.5.1 Fármacos Hipometilantes 

Os azanucleosídeos foram originalmente descritos como drogas citotóxicas, mas

doses baixas causam reversão da metilação anormal do DNA promotor, re-expressão de

genes  silenciados,  incluindo  supressores  tumorais  (BAYLIN,  JONES,  2011),  e

alterações de vias de sinalização do câncer,  incluindo a apoptose, atividade do ciclo

celular e funções das células tronco (TSAI et al, 2012). Isso se torna importante, uma

vez que a aberração no padrão de metilação no promotor de um gene pode levar a perda

de função. (USHIJIMA, ASADA, 2009). 

A  AZA é  aprovada  para  todos  os  pacientes  com risco  pelo  IPSS  e  a  DEC

aprovada para risco intermediário 1 ou superior. Doses de 75mg/m2/7 dias mensais de

AZA prolongam a sobrevida e atrasam a transformação leucêmica para SMD de alto

risco.  Estas  características  também são observadas  para  DEC quando comparada  as

terapias de suporte. Tanto a AZA como a DEC são pró-fármacos que, após o processo

de absorção,  sofrem uma série  de fosforilações  em derivados trifosfato,  tornando-se

farmacologicamente  ativos.  A DEC se incorpora  diretamente  na molécula  de DNA,

enquanto a maioria AZA o faz no RNA, causando inibição da Síntese de RNA e de

proteína. Ambos os fármacos causam hipometilação de DNA pela inibição da DNMT-1

(DNA Metiltransferase 1). Este mecanismo é reversível, justificando a necessidade de

tratamento contínuo com ciclos repetidos, bem como a recidiva rápida da doença após a

interrupção da terapia. (VOSO et al, 2013) (SILVERMAN et al, 2011)

Os  hipometilantes  tem  potencial  para  modular  e  induzir  respostas  imunes

contra células malignas. Recentemente,  mostrou-se que o aumento no mecanismo de

sinalização imunológica pode acontecer devido à demetilação e regulação de retrovírus

endógenos humanos – HERV (LI  et al,  2014).  Em linhagens celulares  de câncer de

ovário, a inibição da DNMT por hipometilantes desencadeia a sensibilidade citosólica

do RNA de cadeia dupla (double stranded RNA) proveniente da expressão de HERV,

causando uma resposta do interferon do tipo I e apoptose. O silenciamento dos sensores

inatos de dsRNA - TLR3 e MAVS (Mitochondrial antiviral-signaling protein) – foi

capaz de reduzir essa resposta em duas vezes e bloqueio do receptor de Interferon beta a

anulou. (CHIAPPINELLI et al, 2015)
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Estas descobertas recentes tem sido a base para justificar  a combinação de

inibidores de metilação com fármacos bloqueadores de checkpoint imunológico, isto é,

anticorpos que alvejam vários reguladores  do ponto de verificação imunológico  tais

como  CTLA-4  (Cytotoxic  T  Lymphocyte  Associated  Antigen  4 ou  CD152),  PD-1

(Programmed Death 1) e PD-L1 (Programmed Death - Ligant 1). (STRICK et al, 2015)

1.5.2 Ontogenia de Linfócitos T e os Inibidores de Checkpoint imunológico

Para  entendermos  melhor  como  agem  os  inibidores  de  checkpoint

imunológico,  primeiramente  devemos  lembrar  de  como  ocorre  a  ontogenia  dos

linfócitos T (Figura 1).

Figura 1 - Ontogenia de Linfócitos T

Fonte: Adaptado TÓTH et al, 2019

Os  linfócitos  T,  além  de  serem  originados  das  mesmas  células-tronco  que

originam os linfócitos B e demais células sanguíneas, necessitam de um estágio final de



27

maturação  no  timo.  Conforme  citado  anteriormente,  os  linfócitos  T  (timócitos)  são

selecionados em relação à expressão adequada de TCR (receptor com a capacidade de

reconhecer  antígenos/imunógenos)  e  moléculas  de  MHC,  CD3,  CD4,  e  CD8,  entre

outras.  Por  isso,  há  grande  mortandade  de  timócitos  que  não  expressam  TCR

adequados. A seleção positiva permite a sobrevida de timócitos que tem a capacidade de

reconhecer  antígenos  estranhos  ligados  às  moléculas  de  MHC próprias,  enquanto  a

seleção  negativa  promove  a  deleção  de  timócitos  que  exibem  TCR  e  reconhece

antígenos próprios. Dessa maneira, só sairão do timo para o sangue periférico e órgãos

linfoides secundários aqueles linfócitos T, cujos TCRs reconhecem apenas antígenos

estranhos,  dessa forma,  diferenciando o próprio do não-próprio,  criando um sistema

imunológico protetor,  eficaz e não auto agressivo. Todos os genes que codificam as

proteínas do CPH, tanto de classe I quanto de classe II, estão localizados no braço curto

do cromossomo 6. O MHC-I é composto por HLA-A, HLA-B e HLA-C. O MHC-II é

composto por HLA-DP, HLA-DQ e HLA-DR. Existe um grande polimorfismo gênico

para cada loci, e o indivíduo herda de seus progenitores duas cópias de genes para cada

um dos loci. Um dos locais de grande polimorfismo do MHC é a região gênica que

codifica  os  aminoácidos  que  fazem  parte  do  sulco  de  ligação  do  peptídeo

imunogênico.É pertinente ressaltar que o TCR reconhece o peptídeo imunogênico e o

MHC de forma integrada (TÓTH et al, 2019).

Diferente  da  imunoglobulina,  o  receptor  do  linfócito  T  reconhece  antígeno

proteico somente quando associado a uma molécula de MHC. Para que isto ocorra, é

necessário  que  o  antígeno  seja  degradado  enzimaticamente  e  algum  dos  peptídeos

resultantes  se  ligue  a  uma  molécula  de  MHC.   Existem  duas  vias  básicas  de

processamento: a endógena e a exógena (BROWNE et al, 2019). 

Na via endógena, proteínas produzidas no citoplasma celular são degradadas por

proteinases presentes no proteassoma. Os peptídeos gerados são transportados para o

interior  do retículo  endoplasmático onde se ligam a moléculas  de MHC de classe I

(NUTT, HUNTINGTON, 2019). 

Na  via  exógena,  antígenos  extracelulares  são  endocitados  ou  fagocitados.  A

vesícula endocítica ou fagocítica resultante se funde ao lisossoma, permitindo que os

antígenos sejam degradados enzimaticamente.  Os peptídeos gerados podem então se

associar com moléculas de MHC de classe II originadas do retículo endoplasmático.

(HU et al, 2019)
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O linfócito  T virgem (naive)  migra  para  tecidos  linfoides  secundários,  onde

poderá ser ativado caso o complexo MHC + antígeno para o qual é específico esteja

presente.  As  células  apresentadoras  de  antígeno  (APCs)  provenientes  do  tecido

inflamado estarão apresentando peptídeos via MHC de classe I e classe II. (INOZUME

et al, 2019)

Para que a ativação seja bem-sucedida é necessária, inicialmente, a ligação entre

TCR e MHC + antígeno acrescida da ligação do CD4 (sinal 1). Após, temos o sinal 2

que é a ligação do CD28 com B7. Com estas sinalizações o linfócito passa a expressar a

IL-2, e o seu receptor entra em expansão clonal. Haverá em torno de 5 a 6 ciclos de

divisão (3-4 dias).  As células resultantes serão de memória ou efetoras (linfócitos T

auxiliares) (TANNER et al, 2019). 

Os mesmos eventos  de  ativação  do linfócito  CD4+ serão  necessários  para  o

CD8+. Contudo, cabe lembrar que o CD8+ virgem é uma célula pré citotóxica (CTL-P)

que  somente  se  tornará  citotóxica  (CTL)  após  todos  os  eventos  estimulatórios

ocorrerem.  É    importante  salientar  que  o  linfócito  CD8+  virgem  não  é  capaz  de

produzir a sua própria IL-2 para se dividir,  sendo dependente da IL-2 produzida por

células Th1 (COQUE et al, 2019).

Após a sua ativação, linfócitos T se tornarão células efetoras ou de memória. As

primeiras  serão  subdivididas  em  linfócitos  T  auxiliares  (Th),  normalmente  células

CD4+, e linfócitos  T citotóxicos  (Tc),  normalmente células  CD8+. Os linfócitos  Th

atuarão na resposta imune específica regulando-a através da produção de citocinas e

serão divididos em dois subtipos denominados Th1 e Th2. A diferença entre eles reside

no perfil de citocinas que cada um é capaz de produzir e, em consequência disto, no tipo

de resposta que eles serão capazes de estimular. A princípio, linfócitos Th1 estimulam

tanto  a  resposta  celular  como  a  humoral,  enquanto  que  os  Th2  apenas  a  humoral.

(WILLIAMS et al, 2017). 

Já  os  linfócitos  T  citotóxicos  atuarão  diretamente  em  células  infectadas  ou

alteradas,  matando-as  por  indução  do  processo  apoptótico.  Um  detalhamento  do

processo virá a seguir. Finalmente, os linfócitos de memória, tanto CD4+ como CD8+,

não terão nenhuma função efetora.  A sua finalidade está ligada a chamada memória

imunológica,  ou  seja,  a  da  formação  de  um  reservatório  de  células  circulantes,

específicas  para  antígenos já  conhecidos,  e  prontas  a  responder  mais  rapidamente  e
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intensamente  a  uma nova exposição  a  estes  antígenos,  situação típica  das  respostas

secundárias ou situações crônicas (IKEDA, 2016).

Os  linfócitos  T citotóxicos  irão  migrar  para  o  tecido  onde  está  ocorrendo  o

processo  inflamatório  em decorrência  de  uma infecção  ou tumor.  Lá,  estabelecerão

contato celular específico com a célula-alvo via ligação TCR-MHC de classe I- peptídeo

antigênico. Esta ligação induzirá o linfócito a liberar sobre a célula-alvo perforinas e

granzimas.  As primeiras  criarão  poros  na superfície  da  célula-alvo  enquanto  que as

granzimas penetrarão por estes poros e induzirão a apoptose desta célula. O linfócito se

distancia da célula-alvo e procura por outra, repetindo o processo várias vezes (OHTA

et al, 2019). Os linfócitos T citotóxicos podem utilizar um segundo mecanismo para

induzir a morte de células-alvo por apoptose. Este mecanismo é baseado na expressão

por parte do linfócito de uma molécula de superfície chamada de Fas-L e da célula-alvo

expressar na sua superfície da molécula Fas. A ligação entre Fas-L e Fas induz a célula-

alvo a entrar em apoptose (TSUJI et al, 2018). Os pontos de checkpoint imunológicos

(Figura  2)  referem-se  a  uma  infinidade  de  vias  inibitórias  ligadas  ao  sistema

imunológico que são cruciais para manter auto-tolerância e a modulação da duração e

amplitude  das  respostas  imunes  fisiológicas,  sendo  hoje  uma  das  abordagens  mais

promissoras para a terapia antitumoral. (PARDOLL, 2014)

Figura 2 - Moléculas de checagem imunológica

Fonte: Adaptado de PARDOLL, 2014 

Todos  cânceres  fornecem  um  conjunto  diversificado  de  antígenos  que  o

sistema imunológico  pode usar para distinguir  células  tumorais  de suas contrapartes

normais, e a chave desse reconhecimento é a ligação de um receptor de célula T (TRC)

a um antígeno  apresentado pelo complexo de  histocompatibilidade  (MHC) por  uma
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célula apresentadora de antígeno (APC) e sinais coestimulatórios, isto é, a ligação de

moléculas  B7-1 (CD80) ou B7-2 (CD86) a APC com moléculas  CD28 na célula  T.

(BUCHBINDER, DESAI, 2016) 

No timo, as células T imaturas proliferam e criam um amplo repertório de

TCRs  através  da  recombinação  dos  segmentos  do  gene  TCR.  Células  T  com forte

reatividade aos auto-peptídeos são destruídas por apoptose em um processo conhecido

como tolerância central. Células T que respondem fracamente a moléculas de MHC e a

seus próprios peptídeos não são destruídas e são liberadas à medida que células  naive

circulam pelo sangue, baço e órgãos linfáticos, onde são expostas a antígenos estranhos

(no caso de infecção) ou auto-proteínas mutiladas (no caso de malignidade) por APCs.

Pontos de verificação regulam a ativação de células T em múltiplas etapas durante uma

resposta imune, um processo chamado tolerância periférica, tendo destaque o CTLA-4 e

o PD-1. (FIFE, BLUESTONE, 2008)

CTLA-4 é um homólogo de CD28 com afinidade de ligação muito maior para

B7, no entanto, ao contrário do CD28, a ligação do CTLA-4 ao B7 não produz um sinal

estimulador.  A  quantidade  relativa  da  ligação  de  CD28/B7  versus  ligação  de

CTLA-4/B7 determina se uma célula T sofrerá ativação ou anergia. Evidências sugerem

que  a  ligação  de  CTLA-4  a  B7  pode  realmente  produzir  sinais  inibitórios  que

neutralizam os sinais estimulatórios de CD28/B7 e TCR/MHC através da inibição direta

na sinapse imune do TCR, da inibição do CD28 ou do seu caminho de sinalização, ou

aumento da mobilidade das células T levando à diminuição da capacidade de interagir

com APCs. (SCHNEIDER et al, 2006)

PD-1 é um membro da família B7/CD28 de receptores co-estimuladores. Ele

regula a ativação das células T através da ligação ao seus ligantes PD-L1 – localizado

na porção 9p24.1 - e PD-L2, regulados por citocinas das vias de Interferon I e II. Em

células de melanoma, observou-se que o eixo Interferon gama / JAK1 / JAK2-STAT1 /

STAT2 / STAT3-IRF1 regula principalmente a expressão de PD-L1, com ligação de

IRF1 ao seu promotor. Já PD-L2 respondeu igualmente a Interferon beta e gama e é

regulado através de IRF1 e STAT3, que se ligam ao promotor. Análise de amostras de

biópsia de pacientes com melanoma confirmou a participação destas vias de interferon e

destacou a regulação de alvos genéticos para STAT1 / STAT2 / STAT3 e IRF1 em

tumores com resposta a terapia anti-PD-1. (GARCIA-DIAZ et al, 2017)
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Em  linhagens  celulares  de  tumores  sólidos,  a  transcrição  e  os  níveis  de

proteína de superfície de PD-L1 foram regulados positivamente por AZA, resultando

em um mecanismo de escape a vigilância imune contra a célula tumoral. Essa indução

parece estar correlacionada com boa resposta à terapia anti-PD-1.  (WRANGLE  et al,

2013)  (LI  et  al,  2014)  A  expressão  de  PD-1  é  uma  característica  das  células  T

“exauridas” que experimentaram níveis de estimulação ou redução da ajuda de células T

CD4+. A exaustão, que ocorre durante infecções crônicas e câncer, é caracterizada por

disfunção das células T, resultando em controle de infecções e tumores. (BRAHMER et

al, 2012)

PD1 é expresso por todas as células T durante sua ativação. Após a exposição

a antígenos estranhos, se o antígeno for eliminado, formam-se células T de memória e

os níveis expressão de PD1 diminuem. Por outro lado, se o antígeno persistir, as células

T entram em exaustão com altos níveis de expressão de PD1. O PD1 também pode ser

expressa  após  o  encontro  do  auto-antígeno  e  pode  impedir  a  ativação  de  células

autorreativas. Durante a progressão do câncer, o PD1 pode inibir as funções efetoras das

células T e promover  a disfunção das células T. O estresse fisiológico elevado (por

exemplo, hipóxia e privação de nutrientes) e a prevalência de subgrupos de células T

disfuncionais  (exauridas  ou  tolerantes)  resulta  em mecanismos  de  imunossupressão,

incluindo a expressão de ligantes para PD-1, servindo como obstáculos à imunidade

protetora.  Células  T  infiltrantes  também  podem  induzir  ainda  mais  a  expressão  do

ligante 1 (PDL1) por meio da produção de citocinas  pró-inflamatórias,  contribuindo

para a resistência adaptativa. (SHARPE, PAUKEN, 2017)

O bloqueio de ambos CTLA-4 e PD-1 ou PD-L1 pode, em teoria, induzir a

proliferação de um maior número de células T no início da resposta imune, restaurar

respostas imunes de células T ativadas que se esgotaram e reduzir a imunossupressão

mediatada por células T reguladoras. (POSTOW et al, 2015) (SELBY et al, 2013) Uma

pesquisa  recente,  mostrou  que  o  aumento  na  expressão  de  PDL1  contribui  para  a

inefetividade da hematopoiese em SMD (CHENG et al,2019).

Embora  os  bloqueadores  de CTLA-4 e PD-1 sejam o foco atenção  clínica

atualmente,  o bloqueio de outros pontos de verificação podem resultar em atividade

clínica ainda maior,  uma vez que parecem ser co-expressos com PD-L1 e PD-1 em

tumores.  Dentre  os  que  tem  merecido  atenção,  pode-se  citar  LAG-3  ou  CD223
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(Lymphocyte Activation Gene 3), KIR (Killer Inhibitory Receptors), B7-H3, VISTA (V-

Domain Ig-Containing Suppressor of T Cell Activation) e TIGIT (T Cell ITIM Domain).

A complexa biologia das vias de checkpoint imunológico ainda contém muitas lacunas a

serem  preenchidas,  e  todo  o  espectro  de  atividades  destes  medicamentos,  usados

isoladamente  ou  em  combinação,  permanecem  como  a  melhor  proposta  para  o

tratamento do câncer na atualidade. (TOPALIAN, DRAKE, PARDOLL, 2015)

1.6 ELEMENTOS DE TRANSPOSIÇÃO

Os elementos de transposição (ET) são sequências repetitivas de transposons

de  RNA,  DNA,  e  retrovírus  endógenos  que  podem  invadir  o  genoma  humano,

contribuindo consideravelmente para a evolução humana e para a diversidade genômica.

Os ET compreendem quase metade do genoma humano e desempenham papel essencial

na manutenção da estabilidade genômica, arquitetura cromossômica e na regulação da

transcrição a partir do desenvolvimento dos primeiros embriões e durante todo o curso

da  vida  humana  por  mecanismos  epigenéticos,  tais  como  metilação  do  DNA  e

modificações de histonas. A desregulamentação dos ET vem sendo relatada em algumas

doenças do desenvolvimento,  bem como para diferentes  tipos de cânceres  humanos.

(ANWAR, WULANINGSIH, LEHMANN, 2017)

Os  elementos  de  transposição  estão  associados  ao  desenvolvimento  e

progressão do câncer devido a sua elevada mutagenicidade. A perda global da metilação

do DNA leva a uma reativação de ET que geralmente  se  encontram silenciados no

genoma.  A  demetilação  global  é  um  fenômeno  epigenético  comum  em  células

neoplásicas, incluindo de sequências repetitivas. Essa reativação de ET podem levar a

uma desregulação transcricional, retransposições somáticas e a RNA não codificante.

(LEE et al, 2012) (BODEGA et al, 2014)

A correlação entre HERV e câncer humano já vem sendo descrita em muitos

tumores, como melanoma, câncer de mama, tumores de células germinativas, câncer

renal e câncer de ovário. Embora o papel dos HERV em neoplasias seja duvidoso, dados

de  alguns  modelos  animais  que  os  retrovírus  endógenos  são  potencialmente

oncogênicos. (GONZALEZ-CAO et al, 2016)
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1.6.1 Retrovírus Endógenos Humanos – HERV

Retrovírus endógenos humanos (HERV) foram descritos no final da década de

1960 como remanescentes de integrações genômicas de retrovírus exógenos infecciosos

ao longo de milhares de anos da evolução dos primatas. HERV são comumente inativos

e incapaz de replicar; eles desempenham um papel importante na evolução das espécies.

O exemplo mais relevante é o descoberta do papel principal do gene env do HERV-W

sincicina de desenvolvimento do sinciciotrofoblasto da placenta. (DENNER, 2016)

Os  HERV  compõem cerca  de  520  mil  retroelementos  distintos,  ocupando

cerca  de  8% do genoma humano.  São classificados  em 22 famílias  de acordo com

identidade de sequência; sua nomenclatura refere-se à primeira letra do aminoácido do

sítio  de ligação primário  do RNA transportador  utilizado pelo HERV para iniciar  a

transcrição  reversa.  HERV-K  é  a  família  mais  recente  encontrada  nos  humanos.

(SUNTSOVA et al, 2015) (BANNERT, KURTH, 2006)

Consistem  basicamente  de  genes  gag,  pol e  env flanqueados  por  duas

sequências de aproximadamente 1 Kb de tamanho conhecidas como LTR (Long-Term

Repeats) (Figura 3). A maior parte dos retrovírus endógenos reside no genoma como

LTR isolado devido a recombinações homólogas entre duas regiões flanqueadoras 5’ e

3’ e se mantem silenciados pela intensa metilação do DNA.  (FESCHOTTE, GILBERT,

2012). Entretanto,  alguns elementos retrovirais  de comprimento completo expressam

genes  virais  em  tecidos  humanos  e  formam  até  mesmo  partículas  semelhantes  às

partículas virais exógenas. As proteínas resultantes da codificação do material gênico

dos HERV estão direta ou indiretamente associadas à progressão de inúmeras doenças

humanas, tais como doenças autoimunes e câncer. (CAMPBELL et al, 2014).
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Figura 3 - Estrutura de um HERV

Fonte: Adaptado FESCHOTTE, GILBERT, 2012

O ciclo de vida de um ERV compreende a transcrição reversa do RNA viral,

seguido pela integração de uma cópia de DNA nascente no DNA da célula hospedeira.

O RNA genômico retroviral difere da cópia genômica pela ausência de LTRs, que são

construídas durante a transcrição reversa, um processo complexo de múltiplos passos

incluindo  vários  eventos  de  mudança  de  estrutura  (LEE,  BIENIASZ,  2007).  A

expressão de retrovírus endógenos é rigorosamente controlada pela célula hospedeira

uma vez que pode ser deletéria. A presença de um número de sequências repetitivas no

genoma pode gerar problemas consideráveis com a recombinação homóloga entre os

diferentes HERV, o que pode perturbar genes funcionais localizados nas vizinhanças

(GOGVADZE, BUZDIN, 2009).

A expressão de  proteínas  provirais  em tecidos  humanos  pode  desencadear

doenças autoimunes. Isto foi indicado em primeiro lugar pelo aumento dos níveis de

transcrição proviral e a detecção de anticorpos anti-proteínas de HERV em soros de

vários grupos de pacientes que sofrem dessas desordens sistêmicas. A reatividade imune

aos produtos de HERV pode frequentemente ocorrer espontaneamente na infecção ou

no câncer e é considerada a força motriz de diversas doenças autoimunes também em

modelos murinos. O papel dos retrovírus endógenos no câncer é mais provavelmente

limitado  à  expressão  de  gênica  retroviral  e  não  envolve  sua  atividade  de  inserção

(CUSICK, LIBBEY, FUJINAMI, 2013) (HOHN, HANKE, BANNERT, 2013).

A retranscrição de HERVs ativa a resposta inata de sensores (receptores de

reconhecimento de padrões ou PRRs) de única cadeia de RNA (ex. RIG1 e MDA5) no

citosol das células cancerígenas. Isso ativa as vias de sinalização que levam à indução

do fator regulador IFN-3 e 7 (IRF-3 e IRF-7), expressão gênica dependente de NF-KB e

produção  subsequente  de  interferon  beta.  Isso  resulta  em  transcrição  de  genes

estimulados por interferon com a produção de citocinas  e aumento  da expressão do

MHC tipo I nas células cancerígenas. (SATO et al, 2015) (FENG et al, 2011)
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A  expressão  aumentada  de  genes  de  HERVs  coincide  com  o  aumento  da

expressão de genes reguladores de interferon em estudo realizado por Chiappinelli  e

colaboradores em 2015, entre eles  ERVW-1,  ERV3-1 e  ERVK-6. A AZA pode ativar

sequências  retrovirais  endógenas  (silenciadas  em  células  somáticas  normais  por

metilação  do  DNA  promotor),  promovendo  sinalização  viral  e  apresentando  um

possível antígeno tumor específico para alvo imune (CHIAPPINELLI et al, 2016). 

A literatura ainda é muito escassa em se tratando de HERV e SMD. Em um

único estudo em amostras de células progenitoras de medula óssea de pacientes com

SMD tratadas com AZA, observou-se a ativação de transcritos contendo 15 sequências

de HERV. (TOBIASSON et al, 2017) 

1.6.1.1 Retrovírus Endógeno Humano Grupo K Membro 6 (ERVK6)

O gene  ERVK6 localizado  na  porção 22.1 do braço curto  do cromossomo 7

contém  uma  sequência  derivada  de  retrovírus  que  codifica  uma  proteína  viral  de

envelope.  Sua  ativação  está  associada  a  atividade  imune  e  já  foi  mostrada  a  sua

atividade  em  tumores  de  próstata,  ovário,  mama,  com  melanoma  bem  como  a

associação  de  seus  polimorfismos  com  desenvolvimento  de  câncer  pulmonar.

(GOERING et al, 2015) (KAHYO et al, 2013) (HOHN, HANKE, BANNERT, 2013) .

Não  há  muitos  estudos  mostrando  a  associação  deste  gene  a  neoplasias

hematológicas.  Altos  títulos  de  RNA  de  ERVK foram  encontrados  no  plasma  de

pacientes  com linfoma e  câncer  de  mama.  (CONTRERAS-GALINDO  et  al,  2008).

Bergallo e colaboradores em um estudo de 2017 observou uma expressão aumentada de

ERVK em amostras de medula óssea de pacientes pediátricos com leucemia de alto risco

quando comparado com amostras de doadores saudáveis. Não há estudos associando

este retrovírus a SMD.

1.6.1.2 Retrovírus Endógeno Humano Grupo 3 Membro 1 (ERV3-1)

Este gene está localizado na porção 11.21 do braço longo do cromossomo 7.

Assim como o gene acima, ele contém sequência derivada de retrovírus que codifica

uma  proteína  conservada  semelhante  com  a  poliproteína  Env.  Esta  proteína  é

superexpressa  em  diversos  tecidos  e  tumores,  tais  como  câncer  colorretal,  vários

subtipos  de  adenocarcima  –  incluindo  os  mestastáticos  –  carcinoma  hepatocelular,
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carcinoma de célula  renal,  entre outros. Uma moderada expressão desta proteína foi

observada em linfoma maligno. (LEE et al, 2014) (KANG et al, 2014)

Foi  observada uma regulação negativa  de  ERV3 em células  de  linfoma de

Hodgkin quando comparado com células sanguíneas normais. Ainda neste estudo, foi

sugerido  que  a  inibição  do ciclo  celular  das  células  do  linfoma é  acompanhada  de

regulação positiva de  ERV3. (KEWITZ, STAEGE, 2013)  Não há estudos associando

este retrovírus a SMD.

1.6.1.3 Retrovírus Endógeno Humano Grupo W Membro 1 (ERVW1)

Muitas  famílias  diferentes  de  HERV  são  expressas  em  tecido  placentário

normal  em  níveis  elevados,  sugerindo  que  eles  são  funcionalmente  importantes  na

reprodução.  Este  gene faz parte  de um provírus HERV no cromossomo 7q21.2 que

possui  mutações  inativadoras  nos  genes  gag e  pol.  O  produto  proteico  do  gene  é

expresso no sinciciotrofoblasto de placenta e está envolvido na fusão das células no

citotrofoblasto  para  formar  a  camada  sincicial  da  placenta.  Variantes  transcritas

processadas  que  codificam  a  mesma  proteína  foram  encontradas  para  este  gene.

(RUEBNER et al, 2013)

Não  há  muitos  estudos  relacionando  este  retorvírus  ao  câncer.  Em  2015,

Chiappinelli e colaboradores mostraram diversos HERV sendo novamente expressos em

linhagens celulares de câncer de epitélio ovariano e câncer de não pequenas células do

pulmão  quando  tratatadas  com  inibidores  da  DNA  metiltransferase,  isto  é,  agentes

hipometilantes. Até o presente momento, não há estudos envolvendo ERW1 e SMD. A

seguir, mostraremos como a via reguladora de interferon se insere dentro do contexto de

nosso trabalho.

1.7 VIA REGULADORA DE INTERFERON I 

Os  interferons  do  tipo  I,  interferon  α  e  interferon  β,  são  polipeptídeos

secretados por células infectadas por partículas virais e tem como funções ativação da

resposta  imune  inata  por  meio  de  apresentação  antigênica  a  células  natural  killers,

produção de citocinas  inflamatórias  e,  por fim,  gerando respotas  de alta  afinidade e

memória  via  células  T  e  B  respectivamente.  (IVASHKIV,  DONLIN,  2014).  A
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regulação da produção do interferon do tipo  I  ocorre quando receptores  inatos,  por

exemplo  TLR3  (Toll  like  receptor  3)  ou  a  cascata  MAVS, são  sensibilizados  por

pequenas partículas de RNA ou DNA virais seja na membrana ou no citoplasma celular.

Essa  ativação induz a  translocação  de genes  reguladores de interferon (IRF) para o

núcleo da célula, promovendo, finalmente,  a transcrição de interferon. A família dos

IRFs é composta por de 9 membros, do IRF1 ao IRF9. Os principais genes reguladores

envolvidos nesse mecanismo de indução dos interferons tipo I são IRF3 e IRF7. Além

das infecções  agudas virais,  os interferons do tipo I  tem papel protetor  também em

infecções  bacterianas,  em  doenças  autoimunes  e,  mais  recentemente,  no  câncer.

(KASSIOTIS, STOYE, 2016).  

Nesse cenário,  o avanço mais recente para assegurar um manejo duradouro

nos  câncers  humanos  é  a  imunoterapia,  especialmente  o  conceito  de  bloqueio  de

checkpoint imunológico. Essa nova abordagem é possível na SMD, pois nos últimos

anos se tem descoberto um amplo espectro de mutações pontuais, sendo a maioria em

fatores  de  splicing e  reguladores  epigenéticos  que  podem  envolver  componentes

imunológicos. (GAÑÁN-GÓMES, 2015)

Uma resposta celular antiviral via Interferon (IFN) ativada por inibidores das

metiltransferases  (DNMT) vem sendo mostrada  em diversos  estudos.  Foi  observada

uma indução da sinalização STAT e genes de IFN do tipo I em células cancerígenas do

cólon tratado com 5-aza-20-desoxicitidina,  e mostrou que ela  poderia sensibilizar  as

células  ao  tratamento  com IFNa (KARPF, 2004).  Aza também incorpora  em RNA,

inibindo a RNA metiltransferase (DNMT2). Assim pode desmetilar o RNA que por sua

vez ativa TLR3 (Toll-Like Receptor 3) e induz resposta via interferon (KARIKO et al,

2005). A resposta de IFN desencadeada por AZA in vitro inclui IFN beta (IFNβ1) e um

painel  de  genes  reguladores  de  interferon  (IRFs)  tais  como  IRF3,  IRF7  e  IRF9

(CHIAPPINELLI et al, 2015). Em outro estudo, altas doses de DNMT (10 mmol / L-5-

aza-20-desoxicitidina) induziu uma resposta de IFN, apoptose e aumento de transcritos

de retrovírus endógenos humanos (ERV) em modelos murinos com deleção no gene

p53 (LEONOVA, 2013). 

A Figura 4 um mostra a cascata de eventos que decorrem da hipometilação

generalizada do DNA causada pelos inibidores da DNA metiltransferase, a expressão

aumentada de retrovírus endógenos humanos e a expressão de fatores reguladores de

interferon. 



38

Figura 4 - Ativação de ERVs e IRFs por agentes hipometilantes em célula tumoral

Agentes hipometilantes usados na terapia epigenética atuam na célula tumoral (1) inibindo a enzima DNA

metiltransferase (2),  causando uma hipometilação global do DNA. Além da reexpressão de supressores

tumorais,  os  hipometilantes  promovem  a  expressão  de  retrovírus  endógenos  silenciados  (3)  que  são

posteriormente são reconhecidos por receptores da imunidade inata para RNA de dupla fita (dsRNA) viral,

tais como TLR3 e MDA5, (4) cuja sinalização via MAVS, IRF3 e IRF7 (5) causam a transcrição e secreção

de  IFNα  e  IFNβ.  Estes  se  ligam  ao  receptor  IFNAR1/2  (6),  ativando  a  sinalização  JAK/STAT  e  a

transcrição de Genes estimulados por Interferons (ISGs) e causando a  upregulation  do Ligante de PD-1

(PD-L1). (7) A transcrição de ISGs inclui moléculas responsáveis pela destruição de dsRNA, apoptose,

aumento de citocinas, bem como de moléculas apresentadoras de antígenos (MHC I). (8) O ligante de PD-1

pode se ligar ao receptor PD-1 nas células T, causando sua inibição; essa interação é rompida por anti-PD-1

para promover a ativação da célula T.

Fonte: Adaptado de CHIAPPINELLI et al, 2016.

1.7.1 Fator Regulador de Interferon 3

O IRF3 é um gene localizado na porção 19q13.33, constitutivamente expresso

na maioria dos tipos de células, enquanto a expressão basal do IRF7 é limitada a tipos

de  células  como  macrófagos  e  células  dendríticas  plasmocitárias  (BUCCIOL  et  al,

2019). O IRF-3, um ator crítico na indução de IFN tipo I após infecção viral, é uma

fosfoproteína  constitutivamente  expressa  de  427  aminoácidos.  A  atividade

transcricional do IRF-3 é controlada por eventos de fosforilação C-terminal induzidos

por vírus e dsRNA nas serinas 385 e 386, bem como o cluster de serina/treonina entre
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os aminoácidos 396 e 405, mediado pelo IKK. Quinases relacionadas com o gene TBK-

1 e IKKϵ. Com base nos dados bioquímicos disponíveis, um modelo para a ativação do

IRF-3 propõe que a  fosforilação  C-terminal  induz uma mudança  conformacional  no

IRF-3 que permite homo e heterodimerização, localização nuclear e associação com o

co-ativador CBP/p300. O IRF-3 inativo transporta constitutivamente para dentro e para

fora do núcleo,  enquanto a associação dependente  de fosforilação  com o CBP/p300

retém o IRF-3 no núcleo e induz a transcrição do IFN-β e outros genes (WANG et al,

2019).

O IRF3 desempenha um papel importante na indução da apoptose via TLR3 e

sua baixa expressão em neoplasias avançadas está relacionada ao mecanismo de escape

imunológico. (GAMBARA et al, 2015)

1.7.2 Fator Regulador de Interferon 7

O IRF-7, localizado na porção 11p15.5, foi primeiro descrito para se ligar e

reprimir  o  promotor  Qp  do  vírus  Epstein-Barr  que  regulava  o  antígeno  nuclear  do

mesmo, mas a sua importância  na regulação do gene IFN-α induzida pelo vírus foi

rapidamente  reconhecida.  O  IRF-7  é  uma  proteína  multifuncional  com  atividade

transcricional  que,  assim como o IRF-3, depende da fosforilação  do C-terminal.  No

entanto, a expressão constitutiva de IRF-7 restringida a células B e células dendríticas;

em outras células, o IRF-7 é induzível por vírus e IFN. Também distinto do IRF-3, o

IRF-7 tem uma meia-vida de 30 minutos, o que pode representar um mecanismo que

garante a indução transitória do IFN (CIANCANELLI et al, 2016).

IRF-7  contém  múltiplos  domínios  regulatórios  na  região  C-terminal  que

regulam sua atividade. Em particular, a região do terminal C entre os aminoácidos 471 e

487  o  alvo  da  fosforilação  induzida  por  vírus.  Enquanto  a  fosforilação  C-terminal

modula a função de transativação do tratamento com IRF-7, IFN e lipopolissacarídeo

modula  a  transcrição  do  gene  IRF-7,  tornando  a  regulação  do  IRF-7  duplamente

dependente de estímulos. (YANAI, et al,2018).

O IRF7 desempenha uma função antiviral importante e sua baixa expressão

está associada a pacientes de alto risco e com desenvolvimento de metástases em câncer

de mama. (BIDWELL  et al,  2012)  IRF3 e  IRF7 foram superexpressos em pacientes

com SMD em comparação com controles e em formas avançadas de SMD. Uma vez
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regulados  positivamente,  IRF3  e  IRF7  podem  promover  inflamação  /  ativação

imunológica  e  instabilidade  genômica,  reforçando o conceito  crítico  de que há uma

desregulação crônica da resposta imune na SMD. (DE SOUSA et al, 2019)

1.8 RECEPTORES DO TIPO TOLL

Os receptores do tipo Toll (do inglês Toll-like Receptors, TLR) são uma classe

de receptores relacionados a imunidade inata e formam uma família de receptores que

reconhecem padrões moleculares (PRR, do inglês “Pathern Recognition Receptors”),

frequentemente associados aos agentes infecciosos. (BALKA; DE NARDO, 2019).

A sua localização é na membrana plasmática ou nas estruturas endossomais e

estão  presentes  em  linfócitos  B,  macrófagos,  neutrófilos  e  outros  grupos  celulares

(KRÖLL et al, 2019).

O  estudo  dos  TLR  tem  permitido  grandes  avanços  na  compreensão  dos

mecanismos de defesa do hospedeiro frente à invasão por diferentes microrganismos

(PATEL  et  al,  2019).  Estes  receptores  pertencem  a  uma  família  de  proteínas

transmembrana do tipo I, caracterizadas por uma porção citoplasmática semelhante a do

receptor de IL-1 (IL-1R), e uma porção extracelular rica em repetições de leucina e são

responsáveis  pelo  reconhecimento  de  PRR,  frequentemente  associados  aos  agentes

infecciosos. Até o momento foram descritos cerca de onze membros da família dos TLR

(TLR1-11),  os  TLRs 1-9 são preservados no homem e camundongo,  já  o  TLR10 é

funcional  apenas  em  humanos  e  o  TLR1  apenas  em  camundongos.  Quanto  a  sua

localização, os TLRs 1, 2, 4, 5, 6, e 10 são membranares enquanto que os TLRs 3, 7, 8 e

9 são intracelulares situados em endossomas (SINTSOVA et al, 2018; NEWMAN et al,

2019).

De maneira  geral,  o sistema imune inato reconhece patógenos e  subprodutos

celulares de hospedeiros mediante receptores que reconhecem padrões moleculares, tais

como moléculas liberadas no processo de morte celular programada (apoptose), necrose

celular,  lipopolissacarídeos  presentes  na  membrana  de  bactérias  Gram  negativas

bastante patogênicas (LPS), DNA bacteriano, RNA viral, flagelina e peptideoglicanos

Os primeiros receptores a serem descobertos foram os  Toll-like (TLR) dispostos em

subtipos  TLR2, TLR3,  TLR4,  TLR5, TLR6 e TLR9 para cada tipo de molécula  de

reconhecimento. Após a ligação do ligante, os TLR recrutam adaptadores intracelulares
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(ex.  MyD88 -  proteína  88  da  resposta  primária  de  diferenciação  mieloide;  TRIF  -

Adaptadores do domínio TIR que ativam interferons), cinases (ex.  IRAK1/IRAK4) e

moléculas  efetoras  (ex.  TRAF6 -  ligase  com atividade  de  ubiquitinação).  Quando a

sinalização  TLR é  ativada  cronicamente,  a  hematopoiese  normal  é  prejudicada  e  a

inflamação  prolongada  altera  o  microambiente  da  medula  óssea.  Dentre  os  TLR

estudados na SMD, o TLR4 tem um papel de destaque. Sua ativação exacerbada pela

ligação aos seus ligantes LPS e S100A8/A9 está relacionada a lesão do DNA mediado

por  espécies  reativas  de  oxigênio  (ERO)  que,  por  sua  vez,  contribuem  para  a

genotoxicidade e para a transformação maligna.  TLR2 também se relaciona a SMD,

pois, quando ativado, aumenta os níveis de apoptose e bloqueia a diferenciação eritróide

em células CD34+. (ESPLIN et al, 2011)

Alguns estudos mostram uma correlação entre o aumento de TRL2 e o agravo da

SMD,  sugerindo  assim,  que  a  expressão  aumentada  de  TRL2  contribui  para

desenvolvimento da patogenicidade de SMD (ZAMBETTI et al, 2016) (SHASTRI et al,

2017).  Contudo  outras  pesquisas  mostraram que  o  aumento  de  TRL2 também está

associado a altas taxas de sobrevivência em pacientes com SMD, sugerindo assim que

esse receptor tenha função protetora na SMD. Baixas taxas de TRL2 estão associadas

com aceleração da leucemogênese e baixos índices de melhora (SCHUETTPELZ et al,

2017) (MONLISH et al, 2018).

1.8.1 Receptor Toll Like 3 (TLR3)

A proteína codificada por este gene, localizado na porção 4q35.1, desempenha

um papel fundamental  no reconhecimento de patógenos e na ativação da imunidade

inata. Este receptor é mais abundantemente expresso na placenta e no pâncreas e está

restrito à subpopulação dendrítica dos leucócitos. Ele reconhece o dsRNA associado à

infecção viral e induz a ativação do NF-kappa B e a produção de interferons do tipo I.

Pode, portanto, desempenhar um papel na defesa do hospedeiro contra vírus. Estudos

recentes  que  associam  o  TLR3 e  suas  variantes  polimórficas  com  câncer  tiveram

resultados conflitantes, embora o polimorfismo TLR3 rs5743312 parece estar associado

ao risco aumentando de desenvolvimento da doença. (WANG, YI, LIU, 2015)

O envolvimento deste gene, bem como sua associação aos demais, em SMD

ainda  carece  de  esclarecimentos.  Hipotetizamos  que,  sendo  SMD  uma  doença  que

apresenta  características  inflamatórias,  estes  genes  se  apresentem hiperexpressos  em
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condições desfavoráveis no decurso da doença. Acreditamos que o uso do hipometilante

pode promover  uma resposta  imune do tipo antiviral,  desencadeando mecanismo de

imunidade celular contra a célula doente. Dessa forma, nosso trabalho é uma tentativa

de elucidar este novo mecanismo e suas implicações na Síndrome Mielodisplásica. 
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2.0 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar alterações na expressão gênica de retrovírus endógenos, reguladores da

via de interferon, receptor de imunidade inata e ligante de checagem imunológica em

pacientes portadores de síndrome mielodisplásica.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Relacionar  o perfil  de  expressão  dos  genes  ERVK6,  ERV3-1,  ERVW1, IRF3,

IRF7, PDL1 e  TLR3  com as características clínico-laboratoriais  dos pacientes

portadores de SMD;

 Relacionar  o  perfil  de  expressão  dos  retrovírus  endógenos  ERVK6,  ERV3-1,

ERVW1, IRF3, IRF7, PDL1 e TLR3 com o risco de transformação para LMA e

óbito;

 Comparar  o  perfil  de  expressão  dos  genes  ERVK6,  ERV3-1,  ERVW1, IRF3,

IRF7, PDL1 e TLR3 antes e após o tratamento com agentes hipometilantes.

 Correlacionar os níveis de expressão dos genes ERVK6, ERV3-1, ERVW1, IRF3,

IRF7, PDL1 e TLR3 entre si.
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O  projeto  foi  encaminhado  ao  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  do  Hospital

Universitário Walter Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do

Hospital  Geral  de Fortaleza  (HGF) e  foi  aprovado no dia  06/07/2017 sob a  CAAE

69366217.6.0000.5054. 

3.2 DESENHO DO ESTUDO

Este é um estudo transversal no qual foram utilizadas amostras de 77 pacientes

com SMD atendidos no ambulatório de Hematologia do Hospital Universitário Walter

Cantídio  (HUWC) e do Hospital  Geral  de Fortaleza  (HGF).  Foram utilizados  como

controle 4 pacientes atendidos nos mesmos locais e que tiveram diagnóstico de anemia

do idoso não proveniente da SMD. 6 pacientes do montante amostral que utilizaram

hipometilantes tiveram amostras colhidas após pelo menos quatro a seis ciclos do uso

do medicamento para comparação com a amostra pré tratamento.

3.3 CASUÍSTICA

Amostras  de  medula  óssea  obtidas  de  77  pacientes,  de  ambos  os  sexos,

diagnosticados com SMD, acompanhados no ambulatório de Hematologia do HUWC e

HGF  após  a  obtenção  do  termo  de  consentimento  livre  e  esclarecido  (TCLE).  Os

pacientes foram selecionados de forma voluntária, de acordo com os critérios de seleção

da amostra.
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3.4 SELEÇÃO DA AMOSTRA

 Critérios  de  inclusão:  Foram  selecionados  a  participar  do  estudo  todos  os

pacientes  adultos  em  acompanhamento  no  ambulatório  de  Hematologia  do

HUWC  da  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC)  e  do  Hospital  Geral  de

Fortaleza  (HGF)  com  o  diagnóstico  clínico  e  molecular  de  Síndrome

Mielodisplásica.

 Critérios de exclusão: Pacientes portadores do vírus HIV.

3.5 LOCAL DO ESTUDO

O  estudo  foi  realizado  no  ambulatório  de  Hematologia  do  HUWC,  no

ambulatório do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e no Laboratório de Citogenômica

do Câncer do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos – NPDM/UFC.

3.6 COLETA DAS AMOSTRAS

As amostras de medula óssea foram coletadas após consentimento informado. O

material foi coletado por médico hematologista experiente com agulha para mielograma

após punção esternal. Foram coletados 5 mL de medula para procedimento do exame do

paciente. Em caso de concordância do participante, foram coletados mais 5 mL deste

material que foi direcionado a pesquisa. A coleta deste material é procedimento padrão

no  diagnóstico  da  SMD  e  acompanhamento  do  tratamento,  dessa  forma,  quaisquer

complicações  com a coleta  poderiam ser reportadas  ao médico responsável  para ser

adotada  conduta  adequada.  Após  a  coleta,  o  material  foi  acondicionado  em gelo  e

transportado pelos pesquisadores e/ou colaboradores ao Laboratório de Citogenômica

do Câncer localizado no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da

Universidade Federal do Ceará onde foram realizados o processamento e análises das

amostras.

3.6.1  Obtenção das células de medula óssea

Para a separação das células do pool celular da medula óssea, foi transferida a

amostra de medula óssea para um tubo do tipo Falcon de 50 mL, posteriormente lavada



46

com solução de lise (25mL de solução de cloreto de amônio 0,144M e bicarbonato de

amônio 0,01 M). O conteúdo foi agitado lentamente por 3 minutos e centrifugado a

13200  rpm  por  10  minutos  a  4º  C.  Em  seguida,  foi  desprezada  a  fase  aquosa  e

acrescentado 250μL de PBS, dependendo do volume do material obtido.

Posteriormente, foram acrescentados 750uL de Trizol LS Reagent® (Invitrogen,

EUA) para cada 250uL de volume de PBS aplicado no pool medular. O material foi

homogeneizado  com  pipeta  até  dissolução  completa.  Após  este  procedimento,  o

material foi armazenado no freezer a – 80°C.

3.6.2 Extração de RNA Total

A extração de RNA das células do pool medular dos pacientes com SMD foi

realizada a partir da utilização do Trizol LS Reagente® de acordo com as instruções do

fabricante. Para cada 106 células armazenadas em 1 mL de Trizol Reagente® foram

adicionados 200µL de Clorofórmio para desproteinização e posterior centrifugação a

11.000 RPM por 15’ a 2º C. O RNA total presente na fase aquosa foi transferido para

um microtubo estéril de 1,5mL, precipitado com 0,5 mL de isopropanol, e incubado em

temperatura ambiente durante 10 minutos.  O RNA total foi recuperado por 10 minutos

de centrifugação à 4° C e 12.000g e posteriormente lavado com 1 mL de etanol 75% (v/

v) em água deionizada tratada com diethilpirocarbonate (DEPC) 0,1%. Após ser seco, o

RNA foi diluído em água DEPC para evitar a sua degradação. Foram realizadas leituras

espectrofotométricas nos comprimentos de ondas de 230, 260 e 280 nm para posterior

aferição  de  contaminação  das  amostras.  A  qualidade  das  amostras  de  RNA  foi

confirmada por eletroforese em gel de agarose 2% corado com brometo de etídio e as

bandas de RNA foram visualizadas em luz ultravioleta.

3.6.3. Síntese de cDNA

A síntese do cDNA foi realizada com a utilização do Kit para Transcrição Reversa

da  Applied  Biosystems® (High  Capacity  cDNA Reverse  Transcription  Kit  Applied

Biosystems®).  Os procedimentos  referentes  à síntese do cDNA foram realizados de

acordo com as recomendações do fabricante. Para cada reação de transcrição reversa

foi utilizada uma quantidade optimizada de RNA total para uma concentração final de

1000ng. Para cada reação, foram utilizados de 1,0μL de buffer, 0.4μL de dNTP, 1,0μL

de Random Primers, 0,625μL de Multiscribe Reverse Transcriptase™. Em seguida, a
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reação foi incubada em um termociclador onde foram realizados os seguintes ciclos de

termociclagem para a síntese de cDNA: 25°C por 10 minutos e 37°C por 120 minutos.

Por fim, as amostras de cDNA foram armazenadas em um freezer a uma temperatura de

-20°C.

3.6.4 qPCR (PCR quantitativa em tempo real)

Para análise da expressão dos genes dos IRFs, retrovírus endógenos, receptor de

imunidade inata e ligante de checagem imunológica foi realizada a técnica de reação em

cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) no aparelho 7500 Fast Real-Time PCR

System®  (Applied  Biosystems,  Inc.,  Foster  City,  CA,  USA).  As  reações  foram

preparadas utilizando-se TaqMan® Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems,

Inc., Foster City, CA, USA) otimizado para reações com sonda TaqMan assay® (Tabela

7) e contendo a AmpliTaq Gold DNA polimerase, os dNTPs e tampão otimizados. O

preparo e armazenamento dos materiais foram realizados de acordo com as instruções

do fabricante. Para cada reação foram utilizados 1,25 μL de TaqMan PCR Master Mix,

0,125 μL de sonda TaqMan assay® e 0,625μL de cDNA (diluído 1:5). As condições

para a reação de PCR foram as seguintes:  pré-aquecimento a 50º  C por 2 minutos,

ativação da polimerase a 95º C por 10 minutos e 40 ciclos de desnaturação (15 segundos

a  95º  C)  e  anelamento  e  extensão  (60  segundos  a  60ºC).  Todas  as  etapas  do

procedimento descrito foram realizadas com as amostras imersas em gelo com pouca

exposição à luz. Cada amostra foi avaliada em duplicata. Os resultados foram avaliados

através do software Sequence Detection System v1.3 (Applied Biosystems, Inc., Foster

City,  CA,  USA) para  obtenção  dos  valores  de  quantitative  cycle (Cq).  A partir  do

threshold estabelecido, os valores de Cq foram fornecidos pelo software do aparelho

7500 Fast Real-Time PCR System® (Applied Biosystems, Inc., Foster City, CA, USA)

para a realização das análises estatísticas.
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Tabela 5:Sondas utilizadas na avaliação da expressão gênica por PCR em Tempo Real

GENES CÓDIGO DE REFERÊNCIA
(Applied Biosystems)

Genes Normalizadores
UBC (Ubiquitina C) Hs00824723_m1
B2M (β2-Microglobulina) Hs00187842_m1
GAPDH (Gliceraldeído fosfato desigrogenase) Hs03929097_g1
Genes estudados
PDL-1 (Ligante de Morte Programada 1) Hs00204257_m1
TLR3 (Receptor tipo Toll 3) Hs01551079_g1
IRF7 (Fator regulador de interferon 7) Hs01014809_g1
IRF3 (Fator regulador de interferon 3) Hs01547283_m1
ERV3-1 (Retrovírus endógeno grupo 3 membro 1) Hs04184598_s1
ERVK6 (Retrovírus endógeno grupo K membro 6) *
ERVW-1 (Retrovírus endógeno grupo W membro 1) Hs01926764_u1

*  Sonda  customizada:  Forward: 5'-ATTGGCAACACCGTATTCTGCT-3'  Reverse: 5'-
CAGTCAAAATATGGACGGATGGT-3'  Probe:  5'-FAM- ACACAGGGATCCACACGCCCTCTCTT-
TAMRA-3

Fonte: Elaborada pela autora

Uma  amostra  calibradora  quantitativa,  que  atribuímos  o  nome  de  REF,  foi

incluída em todas as placas de qPCR (pool de duas linhagens celulares  oriundas de

tumores  humanos,  disponibilizada  pela  Faculdade  de  Medicina  de  Ribeirão  Preto  -

FMRP/USP)  para  minimizar  as  diferenças  de  amplificação  entre  as  reações.  Como

controle  de  contaminantes  da  PCR,  foram utilizados  NTCs  (no-templante  controls)

adicionando-se água purificada no lugar do cDNA, em cada placa.

Para validar a estabilidade dos níveis de expressão gênica, foram utilizados três

genes de referência:  β2-microglobulina  (B2M),  Ubiquitina C  (UBC) e  Gliceraldeído

fosfato desidrogenase (GAPDH).  Para a escolha do par de genes de referência  mais

estáveis, foi calculado o desvio padrão de cada gene de referência com base em valores

brutos (Cq - quantification cycle). Entende-se como gene endógeno mais estável, aquele

ou aqueles que obtiverem o menor valor de desvio padrão. Após a análise do desvio

padrão, foi realizado um cálculo de coeficiente de correlação de Pearson para cada par

de genes de referência candidatos. Em seguida, foi feita a média geométrica de todos os

genes,  conhecida  como  média  de  tendência  central  (INDEX),  e  feita  correlação  de

Pearson de cada gene, separadamente, com o INDEX obtido. Os genes de referência que

apresentaram menor valor de desvio padrão e maior correlação entre si e com o valor

INDEX (r > 0,7) (VANDESOMPELE et al, 2002), foram considerados os mais estáveis.

Assim, para este estudo, obtivemos que os genes mais estáveis nas amostras de cDNA

utilizadas foram a UBC e o B2M.
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Os resultados  foram avaliados  através  do software  Sequence Detection System

v1.3  (Applied Biosystems,  Inc.,  Foster City, CA, USA) para obtenção dos valores de

quantitative  cycle  (Cq).  A partir  do  threshold  estabelecido,  os  valores  de  Cq  foram

fornecidos  pelo  software  do  aparelho  7500  Real-Time  PCR  System®  (Applied

Biosystems, Inc., Foster City, CA, USA). Para normalizar os valores de Cq, de forma a

considerar  diferenças  causadas  por  quantidades  distintas  de  cDNA  utilizadas  nas

reações, o  Cq determinado para uma amostra foi subtraído da média geométrica dos

Cq's dos genes de referência utilizados (UBC e B2M) da mesma amostra, gerando assim

os valores de ΔCq e 2-∆Cq (LIVAK et al, 2001). 

3.7 CARIÓTIPO POR BANDA G

Os cariótipos  foram realizados de acordo com os protocolos  já  estabelecidos

pelo Laboratório de Citogenômica do Câncer, segundo a técnica descrita por Chauffaille

e  adaptada  por  Pinheiro  (PINHEIRO  et  al,  2009).  A  medula  óssea  foi  colhida  em

heparina e de forma estéril foi dividida em dois frascos contendo 7 mL de meio RPMI

1640 (pH 7,0), 3 mL de soro fetal bovino e 100μl de L-glutamina. Este material foi

cultivado por 24 horas em estufa a 37ºC. Uma hora antes do término da cultura foram

adicionados 50 uL de colchicina (Colcemid®), por 30 minutos. Em seguida, o material

foi centrifugado e ressuspenso em solução hipotônica de KCl 0,075 M e fixado em

solução de ácido acético e metanol (3:1), por 4 vezes. 

Para confecção das lâminas para análise, o material foi gotejado em lâminas de

microscopia óptica e em seguida foram aquecidas por 3 minutos em micro-ondas na

potência alta. O bandeamento será realizado pela técnica de tripsina e as bandas coradas

com o kit  Panótico®. Foram analisadas  pelo menos 20 metáfases  de cada  paciente,

sendo  capturadas  e  analisadas  em  sistema  computadorizado  com  software  para

cariotipagem CytoVision®.  Os resultados  das  análises  citogenética  de medula  óssea

foram  estabelecidos  de  acordo  com  os  critérios  do  Sistema  Internacional  de

Nomenclatura Citogenética Humana (ISCN).

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA

O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar se os dados de cada variável

analisada se apresentavam com distribuição normal (dados paramétricos, com grupos

com menos de 50 casos). Os valores de outliers foram retirados (quando ocorreram) por
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não representarem aqueles resultados aos quais o estudo tinha o objetivo de generalizar

(p-valor >0.05 para o teste de Shapiro-Wilk).

Os dados paramétricos foram analisados através do teste  t de Student, para a

comparação da média entre dois grupos, teste t de amostras pareadas para comparação

da média entre o mesmo paciente em dois distintos momentos e do teste de ANOVA

one-way, para a comparação das médias em variáveis com mais de dois grupos. O pós-

teste  (post-hoc)  para  a  ANOVA  one-way foi  definido  a  partir  da  análise  da

homogeneidade  de  variâncias  através  do  teste  de  Levene.  Caso  houvesse

homogeneidade  de  variâncias  (p-valor  ≥  0,05),  foi  definido  como  pós-teste  para  a

ANOVA one-way o teste de Tukey. Caso não houvesse homogeneidade de variâncias

entre os dados (p-valor<0,05), foi definido como pós-teste para a ANOVA o teste de

Games-Howell.

O teste de correlação de Spearman foi utilizado para a obtenção dos valores de r

e r-square (r2) que demonstra a influência do nível de expressão de um dado gene sobre

o outro na população avaliada, buscando demonstrar se tais genes são regulados pelo

mesmo mecanismo molecular. 

Os dados sobre os níveis de expressão gênica (valores de 2-∆Cq) foram expressos

em média ± desvio padrão (SD), com intervalo de confiança (CI) (máximo e mínimo), a

fim de determinar a possível associação entre o nível de expressão dos genes frente cada

variável analisada. O nível de significância estatística utilizado foi de p<0,05 e todas as

análises foram efetuadas com recurso do software SPSS para Windows (versão 21.0).

3.9 VARIÁVEIS ANALISADAS

As variáveis analisadas neste estudo foram assim subdivididas:

- Grupo: Caso e controle

- Quanto à classificação da OMS (2016): SMD com Displasia Unilinhagem (SMD-DU),

SMD  com  Sideroblastos  em  Anel  (SMD-SA),  SMD  com  Displasia  Multilinhagem

(SMD-DM),  SMD com Excesso  de  Blastos  I  (SMD EB-I),  SMD com Excesso  de

Blastos II (SMD EB-II);

- Celularidade da medula óssea: Hipocelular, Normocelular e Hipercelular;

- Displasias na medula óssea: 0, 1 displasia, 2 displasias e 3 displasias;
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- Diseritropoiese: Sim e Não;

- Disgranulopoiese: Sim e Não;

- Dismegacariopoiese: Sim e Não;

- Sideroblastos em anel: Presença e ausência;

- Faixas de porcentagens de Sideroblastos em anel: 0, 1-14% e ≥15%;

- Porcentagens de Blastos (IPSS-R): ≤ 2%, >2% - <5%, 5%-10% e >10%;

- Cariótipo:

Quanto à alteração: normal e alterado;

Cariótipo (Aneuploidia): normal, alterado não aneuplóide e alterado aneuplóide;

Cariótipo (Alteração no cromossomo 5): normal, alterado com -5/5q e alterado

sem -5/5q;

Cariótipo (Alteração no cromossomo 7): normal, alterado com -7/7q e alterado

sem -7/7q;

Cariótipo (Número de alterações): normal, 1 alteração, 2 alterações e Complexo (3

ou mais alterações);

Quanto  ào  prognóstico  (IPSS-R):  muito  favorável,  favorável,  intermediário,

desfavorável e muito desfavorável;

- Classificação dos valores de hemoglobina (Hb) (IPSS-R): ≥10g/dL, 8-<10g/dL e <8g/

dL;

- Classificação de contagem absoluta de neutrófilos de neutrófilos (IPSS-R): ≥800 por

mm3 e <800 por mm3;

-  Classificação  dos  valores  de  plaquetas  (IPSS-R):  ≥100.000  por  mm3,  50.000  -

<100.000 por mm3 e ≤50.000 por mm3;

-  Classificação  do  número  de  citopenias  no  sangue  periférico:  0/1  citopenia  e  2/3

citopenias;
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-  Classificação  do  grupo  de  risco  de  acordo  com  o  IPSS-R:  muito  baixo,  baixo,

intermediário, alto e muito alto;

- Dependência Transfusional: sim e não (utilizando-se o critério de 1 transfusão a cada 8

semanas durante período de 4 meses (MALCOVATI et al., 2005);

- Óbito: sim e não;

- Evolução para LMA: sim e não.
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4. RESULTADOS 

 4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES     

Dos 77 pacientes incluídos neste estudo, 34 indivíduos (44,15%) eram do sexo

feminino e 43 indivíduos (55,85%) do sexo masculino, enquanto sete não tiveram dados

para inclusão na caracterização. Com relação a idade dos pacientes, a média foi de 66

anos  e  a  mediana  68  anos  (mínimo  de  19  anos  e  máximo  de  91  anos)  com uma

predominância de pacientes com idade superior a 60 anos em 68,57% (48/70) dos casos.

Cinquenta e sete pacientes  informaram a origem de moradia,  sendo 36 (63,15%) de

origem urbana e 21 (36,85%) de origem rural.

Dos 70 pacientes avaliados, 35 apresentavam biópsia de medula óssea. Destes 35

pacientes,  29 (82,25%) apresentaram medula hipercelular,  2 (5,71%) hipocelular  e 4

(12,04%)  normocelular. Dos  achados  da  medula  óssea  referentes  ao  mielograma,

observou-se predomínio  de displasia  da linhagem eritróide,  em 49 (70%) pacientes,

seguida  por  29  (41,42%)  pacientes  com  disgranulopoiese  e  22  (31,42%)  pacientes

apresentando  dismegacariopoiese.  Quanto  à  porcentagem  de  blastos,  obtivemos

resultado de 61 dos 70 pacientes, destes, 39 (63,93%) pacientes estavam inclusos na

faixa de ≤ 2%, 9 (14,75%) pacientes na faixa de 5 a 10% e 13 (21,32%) na faixa de

>10%. 

Quanto à porcentagem de sideroblastos em anel, obtivemos o resultado de 55

pacientes. Não foi observada a presença em 34 (61,81%) pacientes, e dos 21 pacientes

que apresentaram, houve um predomínio da faixa que corresponde a >15%, com 18

(85,71%) pacientes, seguida de 3 (14,29%) pacientes na faixa de 1-14%. Todos esses

achados estão descritos na tabela 6.
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Tabela 6:Frequência das variáveis clínicas dos pacientes

Variáveis
Número de
Pacientes

Porcentagem

SEXO (n=77) %

Feminino 34 44.15

Masculino 43 55.85

IDADE (n=77)

> 60 anos 48 68.57

MORADIA (n=70)

Urbana 36 63.15

Rural 21 36.85

CELULARIDADE MO (n=35)

Medula hipercelular 29 82.25

Medula hipocelular 2 5.71

Medula normocelular 4 12.04

MIELOGRAMA (n=70)

Diseritropoiese 49 70

Disgranulopoiese 29 41.42

Dismegacariopoiese 22 31.42

BLASTOS MO (n=61)

≤ 2 39 63.93

5% -10% 9 14.75

>10% 13 21.32

SIDEROBLASTOS EM ANEL (n=55)

0 34 61.81

1-14% 3 14.29

≥ 15% 18 85.71

Fonte: Elaborada pela autora.
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Dos 70 pacientes avaliados, 69 foram classificados de acordo com a OMS 2016

(Tabela 7), sendo 67 (97,10%) pacientes classificados como SMD primária, 2 (2,9%)

como SMD relacionada a terapia.Dentre os pacientes classificados como SMD primária,

o subtipo mais frequente foi SMD com Displasia em Multilinhagens com 24 (35,82%)

pacientes,  seguido pelo subtipo SMD com Sideroblastos  em Anel com 14 (20,89%)

pacientes,  12  pacientes  com  subtipo  SMD  com  Excesso  de  Blastos  I  (17,91%),  9

pacientes  com  subtipo  SMD  com  Excesso  de  Blastos  II  (13,43%)  e  8  (11,95%)

pacientes do subtipo SMD com Displasia Unilinhagem.
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Tabela 7:Caracterização dos pacientes segundo a classificação da OMS 2016

Variáveis Número de Pacientes Porcentagem

Classificação da OMS               

SMD  primária 67 97.10

SMD com Displasia Unilinhagem 8             11.95

SMD com Sideroblastos em Anel 14             20.89

SMD com Displasia Multilinhagem 24             35.82

SMD com Excesso de Blastos I 12             17.91

SMD com Excesso de Blastos II 9 13.43

SMD relacionada a terapia 2 2.9
Fonte: Elaborada pela autora.

A citogenética por banda G foi realizada para todos os indivíduos do estudo,

entretanto  só  obtivemos  dados  de  67  pacientes,  sendo  que  51  (76,11%)  pacientes

apresentaram  resultado  normal  e  16  (23,89%)  pacientes  apresentaram  ausência  de

metáfases.  Dos  51  pacientes  com resultado  citogenético,  29  (56,86%)  apresentaram

cariótipo  normal,  frente  a  22  (43,14%)  de  pacientes  com  alterações,  sendo  que  2

(9,09%) pacientes apresentaram alteração relacionada ao cromossomo 8 (+8), 2 (9,09%)

pacientes  apresentou alteração relacionada ao cromossomo 7,   7 pacientes  (31,81%)

apresentaram  alteração  relacionada  ao  cromossomo  5  e  6  pacientes  (27,27%)

apresentaram cariótipo complexo e com 3 ou mais alterações em um mesmo clone. 

Quanto ao prognóstico, estabelecido pelo IPSS-R (GREENBERG  et al, 2012)

houve um predomínio de pacientes com prognóstico favorável (30/51, 58,82%). Com

relação ao grupo de risco, os pacientes foram classificados de acordo com o IPSS-R,

havendo  o  predomínio  de  pacientes  de  baixo  risco  (17/51,  33,33%).  Todos  esses

achados estão descritos na tabela 8.
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Tabela 8:Caracterização da citogenética e impacto prognóstico.

Variáveis
Número de
Pacientes

Porcentagem

Metáfase (Presença/ Ausência) (n=67)

Presença                    51 76.11

Ausência                    16 23.89

Cariótipo (Normal/Alterado) (n=51)

Normal 29 56.86

Alterado 22 60.00

Cariótipo (Deleção do 5q)

Alterado com deleção do 5q 7 31.81

Cariótipo (Deleção do 7q)

Alterado com deleção do 7q 2 9.09

Cariótipo (Deleção do 8q)

Alterado com deleção do 8q 2 9.09

Cariótipo (Alterações)

3 ou mais alterações (Complexo) 6 27.27

Prognóstico segundo o IPSS-R (n=51)

Favorável 30 58.82

Grupo de Risco segundo o IPSS-R (n=51)

Baixo Risco 17 33.33

Fonte: Elaborada pela autora.

As variáveis  óbito,  dependência  transfusional  (DT),  evolução para  LMA e a

descrição do cariótipo podem ser visualizados na tabela 9 abaixo. 
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Tabela 9: Descritivos clínicos dos pacientes

Pa
cie
nte

S
e
x
o

Id
a
d
e

Cariótipo DT Ev.
L
M
A

Ób
ito

1 F 6
5

46,XX[20] Nã
o

Nã
o

Nã
o

2 F 6
5

46,XY[9] Nã
o

Nã
o

Nã
o

3 M 6
2

Ausência de metáfase Si
m

Ign
ora
do

Si
m

4 M 7
3

Ausência de metáfase Si
m

Ign
ora
do

Si
m

5 F 8
4

46,XX,del(20)(q13.1)[7]/46,XX[16] Ign
ora
do

Nã
o

Nã
o

6 M 6
6

Ausência de metáfases Si
m

Nã
o

Si
m

7 M 9
1

46,x-y[4]/46,XY[16] Nã
o

Nã
o

Si
m

8 M 4
9

47,XY,+mar[6]/48,XY,+8,del(16)(?q22),+mar[4]/
47~50,XY,del(4)(?q35),+8,+10,+11,del(16)(?q22),
+21,+mar[cp8]

Si
m

Ign
ora
do

Si
m

9 F 5
7

46,XX[8] Si
m

Nã
o

Si
m

10 M 5
8

46,XY,del(5)(?q15q33)[8]/46,XY[12] Nã
o

Si
m

Si
m

11 F 2
8

46,XX[20] Si
m

Nã
o

Nã
o

12 M 8
2

46,XX[20] Si
m

Nã
o

Si
m

13 M 7
7

46,XY,add(13)(p11)[12]/46,XY,del(7)(q32),add(13)(p11)[4]/
48,XY,add(13)(p11),+22,+mar[9]/48,XY,del(7)(q32),add(13)
(p11),+22,+mar[3]/46,XY[2]

Si
m

Nã
o

Si
m

14 F 4
1

46,XX,del(5)(q15q33)[9]/46,XX,del(5)(q15q33),del(11)(?q25)
[7]/46,XX[4]

Si
m

Ign
ora
do

Si
m

15 M 6 37,x,-2,-3,-9,-11,-12,-15,-16,-18,-y[8]/46,XY,del(5)(q15q33) Si Nã Nã
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4 [5]/46,XY[6] m o o

16 F 8
2

46,XX[5] Si
m

Ign
ora
do

Si
m

17 M 7
4

46,XY[6] Nã
o

Nã
o

Nã
o

18 M 8
7

46,XY[6] Nã
o

Nã
o

Nã
o

19 F 5
7

46,XX del(11)(q23)[11]/46,XX Ign
ora
do

Ign
ora
do

Ign
ora
do

20 M 8
2

Ausência de metáfase Nã
o

Nã
o

Si
m

21 F 8
7

Ausência de metáfase Nã
o

Nã
o

Si
m

22 F 5
9

Ausência de metáfase Si
m

Si
m

Nã
o

23 F 8
4

Ausência de metáfase Nã
o

Nã
o

Si
m

24 F 5
1

46,XX[11] Nã
o

Nã
o

Nã
o

25 F 7
2

- Si
m

Nã
o

Ign
ora
do

26 F 4
0

Ausência de metáfase Ign
ora
do

Ign
ora
do

Nã
o

27 F 6
6

Ausência de metáfase Si
m

Nã
o

Nã
o

28 F 4
5

Ausência de metáfase Ign
ora
do

Ign
ora
do

Si
m

29 F 7
7

Ausência de metáfase Si
m

Nã
o

Si
m

30 M 6
8

46,XX[5] Si
m

Nã
o

Si
m

31 M 7
6

71~99<4n>,XY...[4]/46,XY,del(17)(p11.2)[9]/46,XY[7] Nã
o

Nã
o

Si
m

32 F 7
2

46,XX[6] Nã
o

Nã
o

Nã
o
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33 M 7
3

46,XY[20] Nã
o

Ign
ora
do

Nã
o

34 M - - - - -

35 M 7
4

46,XY[20] Nã
o

Nã
o

Si
m

36 M 5
2

46,XY[20] Si
m

Nã
o

Ign
ora
do

37 M 7
4

46,XY del(11)(q23)[7]/46,XY[13] Ign
ora
do

Ign
ora
do

Ign
ora
do

38 M 3
1

46,XY[24] Nã
o

Nã
o

Nã
o

39 F - - - - -

40 F 6
2

46,XX[20] Ign
ora
do

Ign
ora
do

Ign
ora
do

41 M 8
5

46,XY[15] Si
m

Nã
o

Nã
o

42 M - - - -

43 M 8
5

47,XY,+8[12]/46,XY[8] Nã
o

Ign
ora
do

Si
m

44 M 8
5

46,XY[20] Nã
o

Nã
o

Si
m

45 M 6
2

47,XY,+15[10]/46,XY[10] Si
m

Nã
o

Nã
o

46 M 6
6

46,XY[17] Nã
o

Nã
o

Si
m

47 F 7
7

46, XX 20 Si
m

Si
m

Si
m

48 F - - - -

49 F - - - -

50 F 4
4

46,XX[20] Si
m

Ign
ora
do

Si
m

51 F 4
5

46,XX[7] Nã
o

Ign
ora

Nã
o
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do

52 F - - - -

53 M 7
9

46 XY [7] Si
m

Nã
o

Ign
ora
do

54 M 8
4

Ausência de metáfase Nã
o

Nã
o

Si
m

55 F - - - -

56 M 1
9

- Si
m

- -

57 M 7
9

46,XY,del(5)(q34),del(11)(q23)[7]/46,XY[5] Si
m

Nã
o

Si
m

58 M 5
5

46,XY[15} Nã
o

Nã
o

Nã
o

59 F 4
7

46,XX[15] Si
m

Nã
o

Si
m

60 F 6
9

46,XX,del(5)(q12q33)[18]/46,XX[2] Si
m

Nã
o

Nã
o

61 M 6
2

Ausência de metáfase Nã
o 
se 
apl
ica

Nã
o

Nã
o

62 M 5
9

Ausência de metáfase Nã
o

Nã
o

Nã
o

63 F 6
5

Ausência de metáfase Ign
ora
do

Nã
o

Nã
o

64 F 6
5

Ausencia de metáfase Si
m

Nã
o

Nã
o

65 F 7
7

Ausência de metáfase Si
m

Ign
ora
do

Si
m

66 F 7
6

46,XX[15] Nã
o

Nã
o

Nã
o

67 M 7
6

Ausência de metáfase Ign
ora
do

Ign
ora
do

Ign
ora
do

68 M 7
9

- Si
m

Nã
o

Ign
ora
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do

69 M 6
9

46XY[10] Ign
ora
do

Ign
ora
do

Si
m

70 M 5
6

46,XY,del(5)(q32)[3]/46,XY,del(5)(q32),del(7)(q36)[3]/
46,XY,-5,+mar[9]/46,XY[7]

Ign
ora
do

Ign
ora
do

Nã
o

71 M 5
5

45,x,-y[15]/45,x,-y,del(5)(q32)[3]/46,XY[2] Ign
ora
do

Ign
ora
do

Ign
ora
do

72 M 7
5

92, XXYy[4 Si
m

Ign
ora
do

Si
m

73 F 4
2

46,XX[20] Ign
ora
do

Ign
ora
do

Ign
ora
do

74 M 8
5

184, XY{6]/46,yx[2]       8n Nã
o

Nã
o

Nã
o

75 M 5
5

45,XY,-7[15]/46,XY,-7,+mar[5] Ign
ora
do

Ign
ora
do

Ign
ora
do

76 M 8
9

88 Ign
ora
do

Ign
ora
do

Si
m

77 M 8
4

46,XY[20] Si
m

Ign
ora
do

Ign
ora
do

Fonte: Elaborada pela autora

4.2 ANÁLISES DE EXPRESSÃO GÊNICA POR qPCR

A seguir serão apresentadas as associações entre os níveis de expressão gênica

dos genes IRF3, IRF7, ERV3-1, ERVK6, ERVW1, TLR3 e PDL1 e as variáveis clínico-

laboratoriais,  bem  como  a  associação  com  os  indivíduos  controles.  Para  melhor

entendimento, os resultados serão apresentados separadamente para cada gene estudado.
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4.2.1 Análise da expressão do gene IRF3

Para o gene  IRF3, foram encontradas associações significantes com relação às

variáveis  aneuploidia,  hemoglobina,  plaquetas,  número  de  citopenias  e  dependência

transfusional. 

Foi observado um aumento de expressão para o gene  IRF3 em pacientes com

cariótipo com aneuploidia em comparação com os pacientes com cariótipo normal ou

alterado sem aneuploidia (p=0.020). (Figura 5)

Figura 5 - Níveis de expressão do gene IRF3 em relação ao cariótipo com aneuploidia

Quanto à variável hemoglobina, foi observado um aumento na expressão para o

gene  IRF3  em  pacientes  com  valores  de  hemoglobina  menores  que  8  g/dL  em

comparação  com pacientes  com valores  de  hemoglobina  maior  ou  igual  a  10  g/dL

(p=0,005). (Figura 6)
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Figura 6 - Níveis de expressão de IRF3 em relação a hemoglobina (g/dL)

Quanto à variável plaquetas, houve aumento de expressão de IRF3 nos pacientes

com plaquetas menores que 50 mm3 quando comparados com os pacientes entre 50 a

100 mm3 (p=0.012) e os pacientes com plaquetas acima ou igual a 100 mm3 (p=0.011).

(Figura 7)

Figura 7 - Níveis de expressão de IRF3 em relação a contagem de plaquetas (mm3)
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 Quanto à variável número de citopenias, houve aumento de expressão de IRF3

em pacientes com 2 ou 3 citopenias em relação a pacientes com 1 ou nenhuma citopenia

(p= 0.019). (Figura 8)

Figura 8 - Níveis de expressão de IRF3 em relação ao número de citopenias

Quanto à variável dependência transfusional, houve um aumento na expressão de IRF3

em pacientes com dependência transfusional em relação aos pacientes sem dependência

transfusional (p =0.001). (Figura 9)
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Figura 9 - Níveis de expressão de IRF3 em relação à dependência transfusional

Não houve diferenças significantes com relação aos níveis de expressão do gene

IRF3 e as variáveis de grupo, celularidade da medula óssea, classificação WHO (2016),

cariótipo,  del (5q), del (7q), número de alterações do cariótipo,  prognóstico IPSS-R,

grupo de risco IPSS-R, percentual de blastos IPSS-R, neutrófilos, sideroblastos em anel,

percentual  de  sideroblastos  em  anel,  diseritropoiese,  dismegacariopoiese,

disgranulopoiese,número de displasias, óbito e evolução para LMA (p>0.05). Portanto,

a  hiperexpressão  de  IRF3  se  apresenta  em  pacientes  com  cariótipo  aneuplóide,

citopenias  mais severas, dependência transfusional,  todos marcadores  de prognóstico

bastante desfavorável em SMD. 

4.2.2 Análise da expressão do gene IRF7

Para  o  gene  IRF7 foi  observada  uma  diferença  significante  com  relação  a

variável  grupo de  risco  IPSS-R.  Houve  uma diminuição  na  expressão  de  IRF7  em

pacientes com baixo risco em relação aos pacientes com riscos intermediário, muito alto

e risco muito baixo de IPSS-R (p= 0.046). (Figura 10).
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Figura 10 - Níveis de expressão de IRF7 em relação ao grupo de risco do IPSS-R

Não houve diferenças significativas com relação aos níveis de expressão do gene

IRF3 e as variáveis de grupo, celularidade da medula óssea, classificação WHO (2016),

cariótipo,  del (5q), del (7q), número de alterações do cariótipo,  prognóstico IPSS-R,

percentual  de  blastos  IPSS-R,  neutrófilos,  sideroblastos  em  anel,  percentual  de

sideroblastos em anel, diseritropoiese, dismegacariopoiese, disgranulopoiese,número de

displasias,  aneuploidia,  hemoglobina,  plaquetas,  número  de  citopenias,  dependência

transfusional, óbito e evolução para LMA (p>0.05).

4.2.3 Análise da expressão do gene ERV3-1

Para o gene ERV3-1, foram observadas diferenças significantes com relação as

variáveis del(5q), neutrófilos e diseritropoiese.

Quanto a variável del(5q), houve uma diminuição na expressão de ERV3-1 em

pacientes com cariótipo alterado com del(5q) comparados aos pacientes com cariótipo

alterado sem del(5q) e com cariótipo normal (p= 0.038) (Figura 11). 
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Quanto  a  variável  neutrófilos,  a  expressão  de  ERV3-1  em  pacientes  com

neutrófilo maior ou igual a 800 mm3 se mostrou aumentada em relação a pacientes com

neutrófilo menor que 800 mm3(p= 0.005). (Figura 12)

Figura 11: Níveis de expressão de ERV3-1 em relação ao cariótipo com del(5q)
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Figura 12 - Níveis de expressão de ERV3-1 em relação a contagem absoluta de neutrófilos 
(mm3)

Pacientes com diseritropoiese tiveram um aumento na expressão de ERV3-1 em

relação aos pacientes sem diseritropoiese (p= 0.016). (Figura 13)

Figura 13 - Níveis de expressão de ERV3-1 em relação à diseritropoiese
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Não houve diferença significante com relação aos níveis de expressão do gene

IRF3 e as variáveis de grupo, celularidade da medula óssea, classificação WHO (2016),

cariótipo, del (7q), número de alterações do cariótipo, prognóstico IPSS-R, grupo de

risco  IPSS-R,  percentual  de  blastos  IPSS-R,  sideroblastos  em  anel,  percentual  de

sideroblastos  em  anel,  dismegacariopoiese,  disgranulopoiese,  número  de  displasias,

aneuploidia, hemoglobina, plaquetas, número de citopenias, dependência transfusional,

óbito e evolução para LMA (p>0.05).

4.2.4 Análise da expressão do gene ERVK6

Para o gene ERVK6 foi observada diferença significante com relação a variável

celularidade da medula óssea.

Pacientes com medula hipercelular tiveram expressão aumentada de ERVK6 em

comparação  com  os  pacientes  com  medula  normocelular  e  hipocelular  (p=0,027)

(Figura 14). 

Figura 14: Níveis de expressão de ERVK6 em relação à celularidade da medula
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Não houve diferença significante com relação aos níveis de expressão do gene

IRF3 e as variáveis de grupo, celularidade da medula óssea, classificação WHO (2016),

cariótipo,  del (5q), del (7q), número de alterações do cariótipo,  prognóstico IPSS-R,

grupo de risco IPSS-R, percentual de blastos IPSS-R, neutrófilos, sideroblastos em anel,

percentual  de  sideroblastos  em  anel,  diseritropoiese,  dismegacariopoiese,

disgranulopoiese,número de displasias, aneuploidia, hemoglobina, plaquetas, número de

citopenias, dependência transfusional, óbito e evolução para LMA (p>0.05).

4.2.5 Análise da expressão do gene ERVW1

Para o gene ERVW1, foram observadas associações significantes com relação a

variável  diseritropoiese.  Quanto  a  variável  diseritropoiese,  houve  um  aumento  na

expressão de  ERVW1  em pacientes  com presença de  diseritropoiese  em relação aos

pacientes sem diseritropoiese (p= 0.044) (Figura 15).
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Não houve diferença significante com relação aos níveis de expressão do gene

IRF3 e as variáveis de grupo, celularidade da medula óssea, classificação WHO (2016),

cariótipo,  del (5q), del (7q), número de alterações do cariótipo,  prognóstico IPSS-R,

grupo de risco IPSS-R, percentual de blastos IPSS-R, neutrófilos, sideroblastos em anel,

percentual de sideroblastos em anel, dismegacariopoiese,  disgranulopoiese,número de

displasias,  aneuploidia,  hemoglobina,  plaquetas,  número  de  citopenias,  dependência

transfusional, óbito e evolução para LMA (p>0.05).

4.2.6 Análise da expressão do gene TLR3

Para o gene  TLR3,  foram observadas associações significantes com relação a

variável diseritropoiese.

Figura 15: Níveis de expressão de ERVW1 em relação à diseritropoiese
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Quanto a variável diseritropoiese, houve um aumento na expressão de TLR3 em

pacientes com presença de diseritropoiese em relação aos pacientes sem diseritropoiese

(p= 0.035). (Figura 16)

Figura 16 - Níveis de expressão de TLR3 em relação à diseritropoiese

Não houve diferença significante com relação aos níveis de expressão do gene

IRF3 e as variáveis de grupo, celularidade da medula óssea, classificação WHO (2016),

cariótipo,  del (5q), del (7q), número de alterações do cariótipo,  prognóstico IPSS-R,

grupo de risco IPSS-R, percentual de blastos IPSS-R, neutrófilos, sideroblastos em anel,

percentual de sideroblastos em anel, dismegacariopoiese,  disgranulopoiese,número de

displasias,  aneuploidia,  hemoglobina,  plaquetas,  número  de  citopenias,  dependência

transfusional, óbito e evolução para LMA (p>0.05).

Importante  ressaltar  uma  característica  peculiar  de  expressão  deste  gene  em

nosso  trabalho.  Os  níveis  de  expressão  de  TLR3  se  mostraram bastante  baixos  em

relação aos demais genes do estudo, fato revertido após o uso de agentes hipometilantes

conforme será mostrado posteriormente.

4.2.7 Análise da expressão do gene PDL1
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Para o gene  PDL1, foram observadas associações significantes com relação as

variáveis número de alterações do cariótipo e número de displasias.

Quanto  à  variável  número de alterações  do cariótipo,  houve  um aumento  na

expressão de PDL1 em pacientes com cariótipo normal em relação aos pacientes com

cariótipo complexo (0,003) e pacientes com 1 alteração no cariótipo (p= 0.010). (Figura

17)

Figura 17 - Níveis de expressão de PDL1 em relação ao número de alterações do cariótipo

Quanto a variável  número de displasias,  houve um aumento na expressão de

PDL1  em pacientes com 2 displasias se comparados a pacientes com 1 displasia (p=

0.005). (Figura 15)
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Figura 18 - Níveis de expressão de PDL1 em relação ao número de displasias

Não houve associações  significantes  com relação aos  níveis  de expressão do

gene  IRF3  e as variáveis de grupo, celularidade da medula óssea, classificação WHO

(2016),  cariótipo,  del  (5q),  del  (7q),  prognóstico  IPSS-R,  grupo  de  risco  IPSS-R,

percentual  de  blastos  IPSS-R,  neutrófilos,  sideroblastos  em  anel,  percentual  de

sideroblastos  em  anel,  diseritropoiese,  dismegacariopoiese,  disgranulopoiese,

aneuploidia, hemoglobina, plaquetas, número de citopenias, dependência transfusional,

óbito e evolução para LMA (p>0.05).

4.3  ANÁLISE DE EXPRESSÃO GÊNICA PRÉ E PÓS TRATAMENTO
COM HIPOMETILANTES

As figuras 16 a 22 mostram as diferenças nas médias de expressão dos genes

IRF3,  IRF7,  ERVK6,  ERV3-1,  ERVW1,  TLR3 e  PDL1  antes e após o tratamento com

hipometilantes. Embora tenha sido observada diferença entre as médias, nenhuma delas

foi estatisticamente significante.

Para  os  genes  ERVW1 e  PDL1 houve uma diminuição  da  expressão  após  o

tratamento com hipometilante. Por outro lado, os genes IRF3, IRF7, ERVK6, ERV3-1 e

TLR3 tiveram sua expressão aumentada após o tratamento com hipometilante.
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Figura 19 - Média de expressão pareada de IRF3 (2-∆Cq) pré e pós tratamento com 
hipometilante

Figura 20 - Média de expressão pareada de IRF7 (2-∆Cq) pré e pós tratamento com 
hipometilante
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Figura  21 -  Média de expressão pareada de  ERVK6 (2-∆Cq)  pré  e  pós  tratamento com
hipometilante

Figura  22 -  Média de expressão pareada de  ERV3-1 (2-∆Cq)  pré e  pós tratamento com
hipometilante
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Figura  23 -  Média de expressão pareada de  ERVW1 (2-∆Cq)  pré e  pós tratamento com
hipometilante

Figura  24 -  Média  de  expressão  pareada  de  TLR3 (2-∆Cq)  pré  e  pós  tratamento  com
hipometilante
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Figura  25 -  Média  de  expressão  pareada  de  PDL1 (2-∆Cq)  pré  e  pós  tratamento  com
hipometilante

4.4 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE EXPRESSÃO 
GÊNICA

O coeficiente  de correlação de Spearman (r)  foi  realizado para  se  analisar  a

intensidade  da  associação  linear  existente  entre  os  genes.  A  tabela  12  mostra  as

correlações de todos os genes entre si com sua respectiva força de associação (r – Rô de

Spearman) e a significância (p).
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Tabela 10: Correlações de Spearman entre os níveis de expressão gênica

IRF7 IRF3 ERVK6 ERV3-1 ERVW1 TLR3 PDL1

r 1 ,561** ,387** ,346** ,487** ,339* ,306*
Valor de p ,000 ,001 ,003 ,000 ,024 ,015
N 73 65 72 70 69 44 63
r ,561

** 1 ,234* ,281* ,383** ,154 0,21

Valor de p ,000 ,050 ,020 ,001 ,318 ,098
N 71 72 71 69 68 44 63
r ,387

**
,234* 1 ,649** ,859** 0,107 0,091

Valor de p ,001 ,050 ,000 ,000 ,488 ,476
N 72 71 74 72 71 44 63
r ,346** ,281* ,649** 1 ,801** ,184 -,063
Valor de p ,003 ,020 ,000 ,000 ,231 ,627
N 70 69 72 72 71 44 61
r ,487** ,383** ,859** ,801** 1 0,02 -,034
Valor de p ,000 ,001 ,000 ,000 ,898 ,797
N 69 68 71 71 71 43 60
r ,339* ,154 0,107 ,184 0,02 1 ,245
Valor de p ,024 ,318 ,488 ,231 ,898 ,118
N 44 44 44 44 43 44 42
r ,306* 0,21 0,091 -,063 -,034 ,245 1
Valor de p ,015 ,098 ,476 ,627 ,797 ,118
N 63 63 63 61 60 42 63

IRF7

IRF3

ERVK6

ERV3-1

ERVW1

TLR3

PDL1

**. A correlação é significativa no nível 0.01 (2-extremidades)

*. A correlação é significativa no nível 0.05 (2-extremidades)

Observou-se uma forte correlação entre os genes ERVW1 e  ERVK6 (r = 0,859;

p=0,000);  ERVW1 e  ERV3-1 (r  = 0,801;  p  = 0,000).  Uma correlação moderada  foi

observada entre os genes  IRF3 e  IRF7 (r = 0,561; p = 0,000) e os genes  ERVK6 e

ERV3-1 (r = 0,649; p = 0,000). Observou-se uma correlação fraca entre os genes IRF7 e

ERVK6 (r = 0,387; p = 0,001); IRF7 e ERV3-1 (r = 0,346; p = 0,003); IRF7 e ERVW1 (r

= 0,487; p = 0,000); IRF7 e TLR3 (r = 0,339; p = 0,024); IRF7 e PDL1 (r = 0,306; p =

0,015); IRF3 e ERVK6 (r = 0,234; p = 0,050);  IRF3 e ERV3-1 (r = 0,281; p = 0,020);

IRF3 e ERVW1 (r = 0,383; p = 0,001). A figura 26 mostra de forma esquemática a força

entre as correlações entre estes genes.
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Figura 26: Força das correlações entre os genes estudados
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5. DISCUSSÃO

Neste estudo foram avaliados os níveis de expressão de 7 genes relacionados à

regulação  imune  do  hospedeiro,  aos  retrovírus  endógenos  e  ao  ponto  de  checagem

imunológico  em  77  pacientes  portadores  de  SMD  correlacionando  com  variáveis

clínicas e laboratoriais. 

Analisando os achados de caracterização dos pacientes deste estudo, verificamos

que a média de idade dos pacientes foi de 66 anos (mediana de 68 anos, mínimo de 19

anos e máximo de 91 anos), com predomínio do sexo masculino. Achados semelhantes

foram observados em estudos no país e na américa latina,  mostrando uma média de

idade  de  68  anos  e  o  predomínio  do  sexo masculino.  (MAGALHÃES et  al,  2010)

(BELLI et al, 2015) A mediana de idade de 70 a 75 anos é observada em pacientes da

América do Norte, corroborando que a SMD é uma doença do idoso. (GREENBERG et

al, 2016)  A importância da senescência, isto é, do envelhecimento no surgimento do

câncer  é  um  fator  já  bastante  discutido.  É  observada  no  estágio  inicial  do

desenvolvimento da malignidade, onde as expressões aumentadas de genes supressores

de tumor são detectáveis em lesões pré-neoplásicas, sendo uma possível explicação para

a incidência alta da SMD nesta população. (SOGABE et al, 2018) 

Com relação à classificação e prognóstico, houve um predomínio de pacientes

do  subgrupo  SMD-DM  (35,82%)  e  subgrupo  de  baixo  risco  (33,33%  dos  casos)

segundo  o  IPSS-R.  Estes  achados  estão  em  concordância  com  outros  estudos,

mostrando  uma  caracterização  da  doença  na  nossa  região.  (BELLI  et  al,  2015)

(MAGALHÃES  et  al,  2013)  (MAGALHÃES  et  al,  2010)  Analisando os  resultados

citogenéticos, notou-se um predomínio de carótipo normal (56,86%) e um predomínio

de alteração no cromossomo 5 (31,81%). Os padrões citogenéticos não são estáveis na

SMD  e  uma  fração  significativa  dos  pacientes  adquire  alterações  citogenéticas

adicionais. Cerca de 40 a 60% dos pacientes com SMD tem alterações citogenéticas,

entre estes cerca de 20% possuem deleções do tipo 5q.  (ZAHID  et al, 2016) (LIST,

EBERT, FENAUX, 2018)

A expressão aumentada de genes relacionados a imunidade nas células tronco

hematopoiéticas está presente em cerca de 50% dos pacientes com SMD. Esse controle

inato  e  adaptativo  é  realizado  principalmente  através  dos  fatores  reguladores  de

interferon,  não  somente  relacionados  à  vigilância  imune,  mas  também  ao  câncer.
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(BARREYRO,  CHLO,  STARCZNOWSKI,  2018)  Um  aumento  de  expressão  foi

verificado para o gene  IRF3  nos pacientes com hemoglobina menor que 8 g/dL, com

contagem  de  plaquetas  inferior  a  50  mil/mm3 e  com  maior  número  de  citopenias,

características  clínicas  bastante  frequentes  em pacientes  mais  graves.  Como  citado

anteriormente, a apoptose é um mecanismo importante para o surgimento das citopenias

em SMD. O dano ao DNA pode ativar a via do TP53, induzir a senescência e inibir a

função da célula tronco através da expressão de IRF3 e da sinalização via interferons do

tipo I. (YU et al, 2015) O IRF3 também está envolvido no mecanismo de apoptose em

câncer de não pequenas células de pulmão, através da sinalização de imunidade inata

MDA5/RIG-I/IRF3. Em SMD, o aumento de IRF3 está presente nos pacientes com as

formas  mais  avançadas  da  doença.  Estudos  mais  recentes  verificaram  o  papel  da

proteína STING na ativação de IRF3, mostrando que ela é responsável por desencadear

o mecanismo de fosforilação de IRF3 via TBK1 (TANK Binding Kinase 1) a partir da

ação da cGAMP (Cyclic Guanosine monophosphate – adenosine monophosphate) após

o reconhecimento de DNA lesado ou patógenos. Estudos são necessários para entender

o papel desta molécula na SMD. (YI et al, 2018) (DE SOUSA et al, 2019) (SUN et al,

2019)

Pacientes com dependência transfusional tiveram expressão aumentada de IRF3.

Anemia  é  a  causa  principal  dos  sintomas  da  SMD que  incluem fadiga  e  dispneia,

resultando na redução da qualidade de vida e um aumento da mortalidade devido às

complicações cardíacas. Pacientes com hemoglobina inferior a 8 g/dL, portanto eleitos a

serem submetidos a transfusão sanguínea, também apresentaram expressão aumentada

de IRF3, mostrando de fato um papel importante deste gene nesta citopenia. (GASCÓN

et al, 2019)

IRF3 estava com expressão aumentada em pacientes com cariótipo alterado com

aneuploidia  em comparação  com os  indivíduos  com cariótipo  normal.  De  Sousa  e

colaboradores  observaram  em  2019  que  IRF3 e  IRF7 estavam  com  expressão

aumentada em pacientes com anormalidades citogenéticas. Este achado sugere que pode

existir uma relação entre ativação imune e instabilidade genômica.  Novas evidências

têm mostrado o papel dos mecanismos de detecção, reparo e sinalização de danos ao

DNA  através  de  fatores  como  ATM,  BRCA1,  DNA-PK  e  RAD51  por  exemplo,

envolvendo múltiplos processos metabólicos que podem estar direta ou indiretamente

envolvidos  na  sinalização  imune,  tornando  esta  vigilância  na  maioria  das  vezes
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defeituosa  quando há  danos  aos  mecanismos  de  reparo.  A expressão  aumentada  de

IRF7 em pacientes do grupo risco alto e intermediário reforça ainda mais o desarranjo

imune na  SMD.  IRF7 está  superexpresso  em outras  desordens  hematológicas  como

leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemias de células T e linfomas.

(MUKHERJEE  et  al,  2019) Em  modelo  murino,  as  células  de  câncer  de  próstata

superexpressando  IRF7 aumentaram  significativamente  a  atividade  das  células  NK

(Natural Killer), o que resultou na citólise das células alvo da doença. Na SMD de alto

risco observamos uma maior resistência aos pontos de checagem com predomínio de

falha no reparo do DNA, resistência a apoptose e vantagem proliferativa clonal. Dessa

maneira, acreditamos que a expressão aumentada de  IRF7 em pacientes de alto risco

esteja  relacionado  a  um  possível  papel  supressor  na  tentativa  de  destruir  a  célula

tumoral. (CHAMSEDDINE et al, 2016) (NING et al, 2011) (ZHAO et al, 2017)

A expressão de retrovírus endógenos humanos em culturas de células é induzida

com o uso de agentes  hipometilantes.  Em células  progenitoras  da medula  óssea em

SMD, a azacitidina promoveu a expressão de 15 transcritos de HERV. Entretanto, até o

presente momento, não há estudos mostrando o papel destes genes na doença  in vivo

sem nenhum tipo de tratamento prévio. (CHIAPPINELLI et al, 2015) (TOBIASSON et

al, 2017).

A expressão do gene ERV3-1 está aumentada em pacientes com del (5q) e com

contagem absoluta  de neutrófilos  acima de 0,8 mm3.  SMD com del  (5q) cursa com

desfechos favoráveis, isto é, bom prognóstico da doença e menor risco de transfomação

para LMA. A contagem de neutrófilos superior a 0,8 mm3 também é uma característica

prognóstica muito favorável segundo o IPSS-R. Assim, acreditamos que o aumento da

expressão  de  ERV3-1 pode  estar  relacionado  com  bom  prognóstico  na  SMD.

(GREENBERG  et  al,  2012)  (LIST,  EBERT,  FENAUX,  2018)  Pacientes  com

diseritopoiese tem expressão aumentada de ERV3-1. Discriminação entre citopenias da

SMD e citopenias por causas não clonais pode ser um desafio, especialmente quando a

displasia avaliada por citomorfologia não preenche os critérios diagnósticos e quando

outras  características  associadas  à  SMD  estão  ausentes  (por  exemplo,  >  15%  de

sideroblastos em anel e/ou aberrações citogenéticas). 

Pacientes com diseritopoiese tem expressão aumentada de ERV3-1, ERVW1 e foi

observada uma tendência para o gene ERVK6. Discriminação entre citopenias da SMD e

citopenias por causas não clonais pode ser um desafio, especialmente quando a displasia
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avaliada  por  citomorfologia  não preenche  os  critérios  diagnósticos  e  quando  outras

características associadas à SMD estão ausentes (por exemplo, > 15% de sideroblastos

em anel  e/ou  aberrações  citogenéticas).  Hipotetizamos  que o  aumento  na expressão

destes  retrovírus  endógenos  pode  ser  sugestivo  para  a  ocorrência  de  displasia  na

linhagem eritróide em pacientes com SMD, entretanto novos estudos são necessários

para o total entendimento deste fenômeno. (WESTERS et al, 2017)

ERVK6 se apresentou hiperexpresso na medula hipercelular dos pacientes com

SMD.  Hiperplasia  medular  é  uma  característica  comum  na  SMD,  principalmente

envolvendo  a  linhagem  eritróide.  ERVK6 também  se  mostrou  uma  tendência  a

hiperexpressão na presença de diseritropoiese. Em uma coorte realizada em 2017 por

Yu e colaboradores foi observado que os cromossomos mais frequentemente envolvidos

na hiperplasia eritróide em pacientes com SMD foram o cromossomo 8 (39,5% de todos

os  cariótipos  anormais)  e  o  cromossomo 7  (22,9%).  A sobrevida  mediana  entre  as

celularidades  na  medula  óssea  de  pacientes  com  SMD  diferiu  de  38  meses  em

hipocelular,  42 meses em normocelular e 25 meses em SMD hipercelular em estudo

realizado em 2015 por Schemenau e colaboradores. Neste mesmo estudo, as taxas de

progressão da LMA foram de 33% para a SMD hipercelular após 2 anos, enquanto a

taxa hipo e normocelular teve uma taxa de progressão de 19% após 2 anos. O gene

ERVK6 está  localizado  na  porção  7p22.1,  podendo  ser  uma  explicação  para  este

comportamento diante da medula hipercelular. Além disso, a expressão aumentada de

ERVK6 pode  estar  relacionada  a  uma menor  sobrevida  global  e  um maior  risco de

transformação para LMA. 

O gene TLR3 teve sua expressão aumentada nos pacientes com diseritropoiese.

O receptor  Toll-like 3 é expresso em membranas endossômicas em células dendríticas

mielóides,  bem  como  nas  membranas  celulares  e  endossômicas  de  macrófagos,

fibroblastos e alguns tipos de células epiteliais. O TLR3 reconhece as cadeias duplas

derivadas  de  vírus  RNA (dsRNA) e  RNA de fita  simples  de  vírus  ou  derivada  do

hospedeiro com estruturas tronco celulares incompletas.  Uma vez que observamos o

aumento  de  expressão  de  retrovírus  endógenos  na  presença  de  diseritropoiese,

acreditamos  que  a  expressão  de  TLR3 se  deu  em resposta  ao  reconhecimento  inato

destas  estruturas  para,  posteriormente,  ser  iniciada  uma  resposta  imune  antiviral.

Comportamento semelhante já foi mostrado em linhagens celulares de câncer de ovário
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em estudo realizado por Chiappinelli e colaboradores em 2015. (TATEMATSU et al,

2013)

O ligante de morte programada-1 (PDL1) é uma molécula envolvida na evasão

imune  em vários  tipos  de  tumores.  Em câncer  de  mama,  estudos  mostraram que a

expressão da proteína PDL1 é um biomarcador preditivo de resposta completa e um

fator  prognóstico  de  sobrevida  livre  de  doença.  Em  comparação  com  amostras

pancreáticas normais, a expressão de PDL1 estava aumentada em 19% das amostras de

câncer pancreático e foi associada com menor sobrevida livre de doença e sobrevida

global  em análises  multivariadas.  Um aumento  da  expressão  da  proteína  de  morte

celular  programada  1  (PD-1)  e  ligante  1  (PD-L1)  foi  observado  no  microambiente

hematopoiético  de  LMA  e  SMD  e  sua  associação  com  TP53  baixo  e  um  mau

prognóstico. Por se tratar de um mecanismo de escape tumoral, acreditamos que a maior

expressão de PDL1 em pacientes com maior número de displasias esteja relacionada ao

maior  comprometimento  mutagênico  nestes  indivíduos  que  supostamente  seriam

maiores alvo do sistema imune. Entretanto,  observamos que pacientes  com cariótipo

normal tiveram expressão aumentada de PDL1 em relação aos indivíduos com cariótipo

complexo ou  com  uma  alteração.  Atribuímos  este  resultado  a  uma  possível

subestimação  devido  ao  número  amostral  desta  variável  se  concentrar  mais  nos

indivíduos com cariótipo sem alterações. Estudos posteriores com mais pacientes com

cariótipo alterado podem fornecer uma nova informação acerca do comportamento deste

gene no cenário de instabilidade genômica. (WU et al, 2019) (BIRNBAUM et al, 2016)

(HAROUN et al, 2017)

O bloqueio de checkpoint imunológico está emergindo como uma nova forma de

terapia antineoplásica na última década. Desde então diversos estudos tem surgido na

tentativa de mostrar como esses mecanismos se relacionam com o desenvolvimento do

câncer. Os  inibidores  da  DNA  metiltransferase  (DNMT)  regulam  positivamente  a

sinalização imunológica no câncer através da via de defesa viral. No câncer de ovário, a

DNMT  desencadeia  a  sensibilidade  citosólica  do  RNA  de  cadeia  dupla  (dsRNA),

causando uma resposta do interferon do tipo I e apoptose.  Knockdown dos receptores

TLR3 e MAVS reduz essa resposta duas vezes e o bloqueio do interferon beta ou do seu

receptor  anula  a  resposta.  A  regulação  positiva  de  genes  de  retrovírus  endógenos

hipermetilados ativa esta resposta. A análise das médias de expressão dos genes IRF3,

IRF7,  ERVK6,  ERV3-1,  ERVW1,  TLR3 e  PDL1 nos pacientes com SMD mostrou um
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aumento  de  expressão  após  o  tratamento  com  o  hipometilante  nos  seis  indivíduos

analisados,  exceto para os genes  ERVW1 e  PDL1.  Embora tenhamos observado esta

diferença, ela não se mostrou significante. Acreditamos que o número amostral possa ter

influenciado nesta questão. (CHIAPPINELI et al, 2015)

A desregulação imune crônica na Síndrome Mielodisplásica já vem sendo alvo

de estudo deste grupo em trabalhos anteriores. A participação dos fatores reguladores da

via de interferon na doença mostra a importância da imunovigilância na patogênese e no

decurso  da  doença,  reforçando  o  caráter  inflamatório  da  SMD.  Os  hipometilantes

surgem como um novo elemento nesse cenário, promovendo essa cascata via interferons

do tipo I sabidamente antivirais. Essa ativação se dá através da reativação de elementos

virais, isto é, retrovírus endógenos normalmente silenciados através da hipermetilação.

O  hipometilante  atua  inibindo  a  DNA  metil  transferase,  promovendo  desmetilação

global do DNA e, dessa forma, a reativação destes genes remasnescentes de infecções

exógenas,  desencadeando  uma  resposta  imune  antiviral  contra  a  célula  tumoral.  O

reconhecimento dos retrovírus endógenos reexpressos acontece através de receptores

inatos localizados em diversas células de vigilância e tecidos do organismo. Há uma

expressão  abundante  de  TLR3  em  epitélio  escamoso  esôfago,  metaplasia  colunar,

displasia e adenocarcinoma. Não existem estudos mostrando a atuação de TLR3 em

SMD,  porém  em  linhagens  celulares  de  leucemia  mielóide  foi  mostrado  que  os

receptores  do tipo  Toll foram expressos,  mas  foram incapazes  de  se diferenciar  em

contato  com  seus  ligantes.  O  tratamento  com  um  ligante  específico  de  TLR3

recentemente desenvolvido, ARNAX, juntamente com antígenos associados a tumores

(TAA),  induz  linfócitos  T citóxicos  específicos  de  tumor,  modula  o  microambiente

tumoral para estabelecer imunidade antitumoral de tipo Th1 e conduz a regressão de

tumor sem inflamação em modelos tumorais murinos. A terapia combinada usando o

bloqueio ARNAX/TAA e PD-1/PD-L1 aumenta potencialmente a resposta antitumoral

e supera a resistência a anti-PD-1/PD-L1. Em nosso estudo, utilizando amostras in vivo,

observamos a expressão de  TLR3  aumentar de maneira  bastante pronunciada após o

tratamento  com hipometilante,  acompanhando  a  expressão  aumentada  de  ERV3-1 e

ERVK6. O receptor TLR3 reconhece as duplas fitas de RNA associado à infecção viral e

induz a ativação do NF-kappa B e a produção de interferons do tipo I via IRF3 e IRF7.

Ambos os reguladores  IRF3 e  IRF7 também mostraram expressão aumentada após o

tratamento com hipometilante em nosso estudo, corroborando o mecanismo de resposta
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antiviral  via  interferon.  (OKAMOTO  et  al,  2009)  (HELMINEN  et  al,  2016)

(MATSUMOTO et al, 2017)

O produto proteico do gene ERW1 é expresso no sinciciotrofoblasto de placenta

e está envolvido na fusão das células no citotrofoblasto para formar a camada sincicial

da placenta. A expressão diminuída após o tratamento com hipometilante sugere que

possivelmente  este  gene  esteja  expresso  de  maneira  constitutiva,  sofrendo  pouca

influência com a desmetilação causada pelo tratamento com hipometilante, bem como

pode ter sido influenciada pelo número amostral. Novos estudos com mais pacientes são

necessários para avaliar o comportamento deste gene na SMD (RUEBNER et al, 2013)

PDL-1 também apresentou uma expressão diminuída pós tratamento. A despeito

do  número  amostral  que  já  apontamos  como  um  fator  limitante  para  esse

comportamento de expressão, a expressão do ligante de morte programada 1 nas células

tumorais acontece de maneira tardia, isto é, a expressão deste ligante funciona como um

mecanismo de escape tumoral e evasão imune, forçando as células T a entrarem em

anergia  e  apoptose.  Uma  estudo  de  pacientes  com  SMD  tratados  com  agentes

hipometilantes  mostrou  aumento  da  expressão  PD-L1,  PD-L2,  PD-1  e  CTLA-4,

sugerindo  que  a  sinalização  PD-1  pode  estar  envolvida  na  patogênese  da  SMD  e

mecanismos de resistência aos agentes hipometilantes. (YANG et al, 2013)

Finalmente,  através  deste  estudo,  mostramos  que  a  regulação  coordenada  da

desmetilação de DNA por agentes hipometilantes e da via de interferon induzida por

transcritos de RNA de retrovírus endógenos, podem induzir ação de células T contra as

células  tumorais  e  a  eficácia  deste  tratamento  pode  ser  comprometida  quando  a

tolerância induz mecanismos de escape do tumor, os quais podem ser revertidos pelas

novas terapias de checkpoint imunológico. Sabemos que este estudo ainda é singelo no

que tange a complexidade destes mecanismos e que apenas novos estudos e ensaios

clínicos  podem comprovar  a  eficácia  desse  paradigma  proposto.  Progressos  futuros

podem estabelecer  a  terapia  epigenética  como  relativamente  bem  tolerada  além  da

terapia de checkpoint imunológico como uma nova e potente estratégia de tratamento da

SMD.
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6. CONCLUSÃO

Neste  estudo,  encontramos  correlações  gênicas  e  clínicas  significativas  com

relação a expressão dos genes  IRF3, IRF7, ERVK6, ERV3-1, ERW1, TLR3  e  PDL-1.

Observamos que a terapia com hipometilantes parece promover uma resposta imune

mediada por interferon do tipo I, desencadeada pela expressão de retrovírus endógenos

e seu reconhecimento por moléculas de imunidade inata, reafirmando a importância do

estudo desses genes na SMD, a fim de aprimorar os conhecimentos sobre a patogênese e

evolução dessa doença.
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APÊNDICE

APÊNDICE I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PROJETO: ALTERAÇÃO  NA  EXPRESSÃO  GÊNICA  DE  RETROVÍRUS
ENDÓGENOS  E  DE  REGULADORES  DA  VIA  DE  INTERFERON  APÓS
TRATAMENTO  COM  HIPOMETILANTES  EM  PACIENTES  COM  SÍNDROME
MIELODISPLÁSICA

Você está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua participação é
importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as
informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar.

O abaixo assinado, _______________________________________________________

________,  ____ anos,  RG nº  _______________________,  declara  que  é  de  livre  e
espontânea  vontade  que  está  participando  como  voluntário  do  projeto  de  pesquisa
supracitado,  de responsabilidade  do pesquisador  Prof.  Dr.  Ronald Feitosa Pinheiro /
Bruna Ferreira Vitoriano. O abaixo assinado está ciente de que:

NATUREZA E PROPÓSITO DO ESTUDO

O objetivo da pesquisa é estudar o material genético de pacientes portadores de
Síndrome Mielodisplásica gerando dados que favoreçam a uma melhor compreensão do
surgimento e evolução clínica desta doença.

PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS E RESPONSABILIDADES

A amostra biológica utilizada na presente pesquisa corresponde a medula óssea
do indivíduo.

A medula óssea corresponde a um tecido líquido-gelatinoso que ocupa o interior
dos ossos, sendo conhecida popularmente por 'tutano'. Na medula óssea são produzidos
os componentes do sangue: as hemácias (glóbulos vermelhos), os leucócitos (glóbulos
brancos) e as plaquetas. 
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A coleta da medula óssea será realizada por médico hematologista experiente
com agulha de mielograma mediante punção esternal.  O osso do esterno é  um osso
chato, plano e ímpar localizado no centro do tórax. O osso do esterno é um importante
osso hematopoético, ou seja, de produção das células sanguíneas. É neste osso que é
realizada a punção da medula óssea. 

Serão coletadas somente 2mL de amostra de medula óssea com o uso de uma
agulha específica para aspiração da medula óssea. Todo o procedimento de coleta da
medula  óssea  é  realizado  mediante  administração  de  anestésico  local  com  duração
máxima de 15 minutos. Durante  o  procedimento  de  coleta  esternal  da  medula
óssea, pode, raramente, determinar uma equimose (mancha arroxeada) ao redor do local
de onde foi retirado a medula óssea, desaparecendo em poucos dias, e poderá ocorrer
dor discreta e de fácil alívio, podendo ser, ocasionalmente, dor de maior intensidade.
Excepcionalmente, poderá ocorrer sangramento local. Raramente, pode ocorrer infecção
local.  A  recoleta  deste  material  é  necessária,  em  poucos  casos,  pela  amostra  ser
insuficiente ou inadequada para análise.

Após  o  procedimento,  serão  coletados  dados  pessoais  de  sexo  e  idade,
apresentação  clínica  e  checagem  dos  exames  laboratoriais  indicados  para
esclarecimento  diagnóstico,  tais  como:  hemograma  completo,  citologia  e  histologia
(análise microscópica das células) da medula óssea, avaliação para depósitos de ferro
medular, bem como outros exames que são feitos mesmo para os pacientes que não
participam de nenhuma pesquisa.

É  de  sua  responsabilidade:  comparecer  nas  datas  e  horários  informados  e
submeter-se aos procedimentos de rotina do serviço.

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA

Sua participação é voluntária e você tem a liberdade de desistir ou interromper a
participação neste estudo no momento em que desejar. Neste caso, você deve informar
imediatamente sua decisão ao pesquisador responsável ou a qualquer um membro de
sua equipe, sem necessidade de qualquer explicação e sem que isto venha interferir no
seu atendimento nesta instituição.

Independentemente de seu desejo e consentimento, sua participação no estudo
poderá ser interrompida, em função da ocorrência de qualquer doença que, a critério
médico, prejudique a continuação de sua participação no estudo, do não cumprimento
das normas estabelecidas, de qualquer outro motivo que, a critério da pesquisadora, seja
do  interesse  de  seu  próprio  bem-estar  ou  dos  demais  participantes  e,  por  fim,  da
suspensão do estudo como um todo.
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O Laboratório  de  Citogenômica  do  Câncer  o  manterá  informado,  em tempo
oportuno, sempre que houver alguma informação adicional que possa influenciar seu
desejo de continuar participando no estudo e prestará qualquer tipo de esclarecimento
em relação ao progresso da pesquisa, conforme sua solicitação.

DIVULGAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  QUANTO  À  PARTICIPAÇÃO  NO
ESTUDO

Os registros que possam identificar sua identidade serão mantidos em sigilo, a
não ser que haja obrigação legal de divulgação. Você não será identificado por ocasião
da publicação dos resultados obtidos.

Contudo, o(s) monitor(es) do Estudo, auditor(es), membros do Comitê de Ética
em  Pesquisa  com  Seres  Humanos,  ou  autoridades  do(s)  órgãos(s)  regulamentar(es)
envolvido(s) terão direito de ter acesso aos registros originais de dados clínicos de sua
pessoa,  coletados  durante  a  pesquisa,  na  extensão em que for  permitido  pela  Lei  e
regulamentações aplicáveis, como o propósito de verificar os procedimentos e dados do
estudo, sem, no entanto, violar a condição de que tais informações são confidenciais. 

CONTATOS E PERGUNTAS

Caso surja algum imprevisto ou dúvidas, você deverá entrar em contato solicitar
contato  direto  com  o  pesquisador  responsável  pelo  estudo:  Dr.  Ronald  Feitosa
Pinheiro (85-981881972) ou com a aluna de Mestrado Acadêmico  Bruna Ferreira
Vitoriano (85 –996511115 ). 

Poderá contatar a Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal  do Ceará -  UFC ou no local  (Rua Coronel  Nunes de  Melo,  1000) ou pelo
telefone 3366-8344, para apresentar recursos ou reclamações em relação ao estudo.

Somente  assine  este  termo se  você  tiver  a  certeza  de  que  recebeu  todos  os
esclarecimentos e informações para decidir conscientemente sobre a sua participação
neste estudo.

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ –
Rua  Coronel  Nunes  de  Melo,  1000  -  Rodolfo  Teófilo,  fone:  3366-8344.  (Horário:
08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). 
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O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável
pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo
seres humanos.

ASSINATURAS

Autorizo o acesso às minhas informações de saúde aos membros da equipe de
pesquisadores, nas condições estabelecidas descritas nos itens acima.

Não  renunciei  qualquer  direito  legal  que  eu  venha  a  ter  ao  participar  deste
Estudo.

Eu, por fim, declaro que li cuidadosamente todo este documento denominado
Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido e  que,  após  a  assinatura,  tive
oportunidade de fazer perguntas sobre o conteúdo do mesmo e também sobre o referido
estudo,  recebendo  explicações  que  responderam  por  completo  minhas  dúvidas  e
reafirmando  estar  livre  e  espontaneamente  decidido  a  participar  do  estudo,  ficando
munido de uma via do documento assinado pelo pesquisador responsável.

___/___/___ ________________________________________

  Data Assinatura do participante da pesquisa

___/___/___ ________________________________________

             Data Assinatura do Pesquisador Responsável

___/___/___ ________________________________________

             Data       Assinatura do Responsável pela aplicação do TCLE
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