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RESUMO 

 
OLIVEIRA, A. A. de. Eixo IL-4/STAT-6/SOCS-5 na diferenciação das células 
dendríticas: efeitos da melatonina. 2017. 129 f. Dissertação (Mestrado em 
Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017.   

Resultados anteriores do nosso grupo mostraram que a melatonina (MLT) age em 
monócitos aumentando sua sensibilidade à IL-4 e, consequentemente, levando 
estas células a se diferenciarem em células dendríticas - quando in vitro e 
estimulados com IL-4 e GM-CSF – (mo-DCs) com um perfil fenotípico e funcional 
mais ativado. Outros estudos do nosso grupo mostraram que mo-DCs de pacientes 
portadoras de câncer apresentam desvios funcionais capazes de comprometer a 
ativação de linfócitos por este tipo celular. Um outro apontamento de nosso grupo foi 
para o fato de que, muito provavelmente relacionado a estes desvios, está um 
comprometimento da via IL-4/STAT-6/SOCS-5, que se mostrou alterada em 
pacientes com leucemia linfóide crônica. Baseado nestes resultados, o presente 
trabalho objetivou investigar os efeitos da MLT na diferenciação in vitro de mo-DCs 
de doadoras saudáveis e de pacientes portadoras de câncer de mama, sob a 
hipótese de que este hormônio poderia agir na via IL-4/STAT-6/SOCS-5 de modo a 
gerar mo-DCs com fenótipo e função relacionados à maior ativação. Para tanto, 
monócitos provenientes do sangue periférico de indivíduos saudáveis e de pacientes 
foram tratados com MLT (2,5 nM – 2 horas) e induzidos à diferenciação em mo-DCs; 
no quinto dia as células foram ativadas com LPS (100 ng/ml – 24 horas). As 
análises, por citometria de fluxo, do fenótipo e das citocinas ao longo da 
diferenciação de mo-DCs não apontou efeitos consistentes acerca do tratamento 
com MLT, mas indicou maior expressão de CD83+ nos monócitos das pacientes 
(p=0,014) e maior concentração da citocina IL-12p70 no sobrenadante das culturas 
de mo-DCs destes indivíduos, ao final da diferenciação (p=0,02). Para a análise da 
capacidade linfoestimuladora das mo-DCs foi realizada co-cultura destas células 
com linfócitos T (LT) alogeneicos (1 DC: 30 LT) por 5 dias. Não houve diferença na 
indução de proliferação de LT estimulados por mo-DCs de saudáveis nem de 
pacientes. A MLT mostrou efeito apenas nas co-culturas com células saudáveis 
aumentando as concentrações de TNF, IFN-γ e IL-2 nos sobrenadantes. Nas co-
culturas com células de pacientes sem tratamento, houve maior nível de  IL-2 e IL-
10, se comparadas com saudáveis. Os monócitos foram também tratados com MLT 
(2.5 nM) ou IL-4 (50 ng/mL) por 15 minutos, para avaliação da expressão de STAT-
6, pSTAT-6 e SOCS-5. Não foi constatado efeito da MLT nesse caso, mas os 
monócitos de pacientes apresentaram maior expressão de STAT-6, porém menor de 
pSTAT-6, comparados com saudáveis. Tomados em conjunto, os resultados globais 
indicam algumas diferenças fenotípicas e funcionais entre monócitos de pacientes e 
controles, mas não entre suas mo-DCs. Quanto à MLT, os resultados apontam para 
o fato de que o hormônio gera alterações apenas em células provenientes de 
indivíduos saudáveis e somente com relação às citocinas encontradas nos 
sobrenadantes das co-culturas. 

Palavras-chave: Melatonina. Monócitos. Células dendríticas. Câncer de mama. 
STAT-6. SOCS-5. 

  



	

	

ABSTRACT 

OLIVEIRA, A. A de. IL-4/STAT-6/SOCS-5 axis in the differentiation of dendritic 
cells: effects of melatonin. 2017. 129 p. – Masters thesis (Immunology) - Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

Previous studies at our lab have shown that melatonin (MLT) acts on monocytes 
increasing their sensitivity to Interleukin-4 (IL-4) and, consequently, generating 
dendritic cells (DCs) – when in vitro and treated with IL-4 and GM-CSF – (mo-DCs) 
phenotically and functionally more activated. Other studies from our group have 
shown that mo-DCs obtained from cancer patients have functional biases capable of 
compromising the activation of T lymphocytes. Another result from our group pointed 
to the fact that part of the mo-DCs' functional bias in cancer patients could be 
attributed to the decrease in STAT-6 signaling, a pathway that is activated by IL-4 
and down regulated by SOCS-5, whose levels, in turn, were found elevated in cancer 
patients' monocytes. Based on these results, the present work aimed to investigate 
the  effects of MLT on the in vitro differentiation of healthy donors and breast cancer 
patients mo-DCs, under the hypothesis that this hormone could act on the IL-
4/STAT-6/SOCS-5 axis generating better activated mo-DCs. Peripheral blood 
monocytes from healthy donors and breast cancer patients were treated with MLT 
(2,5 nM – 2 hours) and induced to differentiate into mo-DCs; on the fifth day cells 
were activated with LPS (100 ng/ml – 24 hours). Flow cytometry analysis of 
phenotype and cytokines in supernatants during mo-DCs differentiation didn’t show 
MLT effects, but indicated higher frequency of CD83+ (p=0,014) monocytes among 
mononuclear cells of the patients, when compared with healthy donors. In addition, 
higher concentration of IL-12p70 was found in mo-DCs cultures (sixth day - p=0,02). 
The capacity to stimulate allogeneic T lymphocytes was assessed by co-cultures 
(1DC : 30LT), maintained for 5 days. Results indicate an effect of MLT only in order 
to increase the TNF, IFN-γ and IL-2 concentrations in supernatants of co-cultures 
with healthy donors mo-DCs. Patients cells showed differences only when there was 
no hormone treatment, showing higher levels of IL-10 in the co-culture supernatants, 
when compared to healthy controls. Monocytes were also treated with MLT (2,5 nM) 
or IL-4 (50 ng/mL) for 15 minutes to evaluate STAT-6, pSTAT-6 and SOCS-5 
expression. Results showed an increase of STAT-6 in patients’ monocytes and a 
lower capacity of these cells to phosphorylate this molecule, even when in presence 
of IL-4. Together, the results point to some phenotypic and functional differences 
between patients and healthy donors monocytes, but it was not shown in their mo-
DCs. Results also point to the fact that MLT generates changes only in healthy 
donors cells and those effects were only seen with cytokines found in cultures 
supernatants.  

Keywords: Melatonin. Monocytes. Dendritic cells. Breast Cancer. STAT-6. SOCS-5. 
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Câncer é o nome dado a um conjunto de doenças de origem hereditária ou 

ambiental, caracterizadas pela proliferação descontrolada de células, que também 

têm a capacidade de invadir tecidos adjacentes (WORLD HEALTH ORGANIZATION 

- WHO, 2014). Estas células originam tumores primários em seus tecidos de origem 

e, muito frequentemente, tumores metastáticos em sítios secundários (ROSCIANI; 

RUBINI; POSSATI, 1988; TARIN; PRICE, 1979). De acordo com a Agência 

Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC) espera-se um aumento no número de 

novos casos de câncer de 14 milhões - no ano de 2012 - para 22 milhões de casos 

por ano, em 2032. A IARC chama a atenção também para o aumento no número de 

mortes por câncer que, de 8,2 milhões em 2012, poderá chegar a 13 milhões nessas 

duas décadas (IARC, 2014). O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva (INCA) também atualizou a estimativa de ocorrência de novos casos de câncer 

para o Brasil. De acordo com o INCA, no biênio 2016-2017, cerca de 420 mil casos 

novos estão ocorrendo, excetuando-se o câncer de pele não melanoma (equivalente 

a aproximadamente 180 mil casos novos). O Instituto alerta também sobre o fato de 

que, em mulheres, o câncer de mama continua sendo o mais frequentemente 

encontrado (25,2%) neste biênio. Diante destes números, fica evidente a relevância 

de investigações nesta área. 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 
2016 em mulheres, exceto pele não melanoma. Espera-se para o biênio 2016-2017 cerca de 
57.960 novos casos de câncer de mama em mulheres, sendo este tipo o mais frequentemente 
encontrado (28,1%). Fonte: INCA (modificada). 
 

O câncer de mama pode ocorrer devido a diversos fatores e, assim como sua 

etiologia, este tipo de câncer pode apresentar também características diversas, 

sendo o tipo mais frequentemente diagnosticado o carcinoma ductal invasivo 

(BOMBONATI; SGROI, 2011), objeto do presente estudo. O carcinoma ductal 

invasivo compreende uma grande diversidade de subtipos, com características 

histopatológicas diversas e de extrema importância para o tratamento e prognóstico 
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da doença (CORBEN, 2013; TAVASSOLI; DEVILEE, 2003). Estes subtipos são 

classificados de acordo com a expressão de marcadores biológicos como o receptor 

de estrógeno (ER; do inglês, estrogen receptor) e de progesterona (PR; do inglês, 

progesterone receptor) (MARTíNEZ-ARRIBAS et al., 2006), o fator de crescimento 

epidérmico humano 2 (Her-2/neu; do inglês, human epidermal growth factor receptor 

2) - ou c-erbB-2 - e o marcador Ki-67, uma proteína nuclear presente em células em 

proliferação e ausente em células em repouso (GERDES et al., 1983). Assim, os 

tumores de mama do tipo ductal invasivos podem ser classificados em 5 subtipos: 

luminal A (ER+ e/ou PR+; Her-2/neu -; Ki-67 < 14%), luminal B (ER+ e/ou PR+; Her-

2/neu -; Ki-67 ≥ 14%), superexpressão de Her-2/neu (Her-2/neu+) e triplo negativo 

ou basal-like (ER- e PR-; Her-2/neu -). No entanto, esta classificação ainda é alvo de 

discussões e novas pesquisas, sendo possíveis outras classificações (SERRA et al., 

2014).  

Do ponto de vista imunológico, o câncer, de um modo geral, apresenta-se como 

uma questão intrigante. Células neoplásicas apresentam inúmeros antígenos 

próprios, cujo reconhecimento pelo sistema imune deveria ocorrer e dar origem a 

respostas específicas – o que de fato ocorre (COULIE et al., 1992; GAUGLER et al., 

1994). Sendo assim, como uma célula que é reconhecida como alterada pelo 

sistema imune de um indivíduo imunocompetente, sobrevive, prolifera e invade 

outros tecidos? Na verdade, isso se deve aos mecanismos de escape dos tumores 

frente à resposta imune. O microambiente tumoral é rico em citocinas capazes de 

impedir o desenvolvimento de respostas dirigidas à eliminação das células 

neoplásicas (IWAMOTO et al., 2003; ZOU, 2005), quer por modificar a função de 

células ali presentes, como os linfócitos T (LT), macrófagos, células dendríticas 

(DCs) e monócitos ( BALEEIRO et al., 2008; RODRÍGUEZ; CASO, 2013; TREGLIA 

et al., 2006; TREILLEUX et al., 2004; TORROELLA-KOURI;) quer por impedir o 

recrutamento e ativação de células efetoras (HARGADON et al., 2016; VICARI; 

CAUX; TRINCHIERI, 2002; DIAO et al., 2011). E, quer numa, quer noutra destas 

vias, as DCs tem papel muito relevante .  

DCs são consideradas as células apresentadoras de antígenos (APCs) mais 

eficientes ( BANCHEREAU et al., 2000; STEINMAN; WITMER, 1978). Tais células 

encontram-se, na maioria dos tecidos, em um estado “imaturo” no qual estão aptas a 

capturar e apresentar as substâncias neles presentes, porém incapazes de induzir 

respostas efetoras de LT naїve, por ainda não expressarem os sinais co-
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estimuladores necessários. Apenas com o processo de maturação, que gera 

diminuição da capacidade endocítica, aumento da expressão de moléculas de 

classe II codificadas pelo complexo principal de histocompatibilidade (MHC-II) e 

aumento de moléculas coestimuladoras tais como CD80, CD86 e CD40, é que as 

DCs, agora denominadas maduras/ativadas tornam-se capazes de ativar os LT e 

desencadear uma resposta efetora do sistema imune (JONULEIT; KNOP; ENK, 

1996; LUFT et al., 2006). A maturação das DCs, ao mesmo tempo, promove sua 

migração para os órgãos linfóides secundários, dirigindo-as aos sítios T-

dependentes dos mesmos, onde a interação com os  LT antígeno-específicos terá 

maior probabilidade de ocorrer (FRIEDL; GUNZER, 2001; HENDERSON; WATKINS; 

FLYNN, 1997; IMAI; YAMAKAWA; KASAJIMA, 1998). Sendo assim, o processo de 

maturação das DCs pode ser reconhecido como central para o desencadeamento da 

resposta imune e, as DCs, como uma das principais, senão a principal, via de 

conexão entre os mecanismos inatos de imunidade e os adquiridos (BANCHEREAU; 

STEINMAN, 1998; PARLATO et al., 2001; STEINMAN, 2012). 

Além de sua capacidade de ativar  LT naїve (BANCHEREAU et al., 2000; CHEN 

et al., 2005a; GILLIET et al., 2003), as DCs apresentam outra atividade 

característica – sua capacidade de realizar a apresentação cruzada (ALBERT et al., 

1998; LIN et al., 2008; STEINMAN et al., 1999; VAN DEN EYNDE, 2006; VAN DER 

BRUGGEN). Denomina-se apresentação cruzada o fenômeno pelo qual um 

antígeno capturado do meio extracelular é processado e apresentado no contexto de 

moléculas de classe I do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC-I). E  

exatamente isso que difere as DCs das outras APCs, as quais capturam antígenos 

extracelulares e os apresentam no contexto de moléculas de classe II do MHC. 

Portanto, as DCs, por meio desta característica diferencial, podem desencadear 

respostas contra antígenos intracelulares de outros tipos celulares, por exemplo, 

para a indução de respostas imunes contra células tumorais.  

Todavia, não se pode ignorar que as DCs têm, também, outro papel essencial na 

manutenção do equilíbrio imune no organismo – a indução e manutenção da 

tolerância imunológica (CASTELLANO et al., 2004; MANOHARAN et al., 2014;  

STEINMAN; NUSSEZWEIG, 2002; STEINMAN, 2003). Embora chamadas de 

“imaturas” quando não ativadas pelo desequilíbrio homeostático no tecido, as DCs, 

neste estado, são muito importantes para apresentar ao sistema imune antígenos 

presentes nos tecidos sadios, de maneira a evitar que se desencadeiem respostas 
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destrutivas contra os mesmos (IDOYAGA et al., 2013; STEINMAN; NUSSENZWEIG, 

2002; STEINMAN, 2003),  mantendo, portanto, a homeostasia tecidual. 

Considerando-se este duplo papel das DCs, de desencadear respostas imunes 

dirigidas à eliminação de determinados antígenos e, em contrapartida, estabelecer e 

manter o estado de tolerância a outros, torna-se mais fácil compreender sua 

aparente “deficiência funcional” nas neoplasias, isto é, sua incapacidade de induzir 

uma resposta dirigida à eliminação do tumor (BANCHEREAU; STEINMAN, 1998; 

MONOHARAN et al, 2014; STEINMAN, 2003). Sob este ponto de vista, é possível 

propor que no portador de uma neoplasia ocorra uma readaptação do sistema 

imune, que passa a aceitar os antígenos e células tumorais como “próprios”, e, 

portanto, não como alvos a serem eliminados. Coerentemente, quando se investiga 

o estado funcional das DCs encontradas no microambiente tumoral, encontram-se 

células principalmente em estado imaturo ( BALEEIRO et al., 2008; GABRILOVICH 

et al., 1996; MACKEY et al., 1998), e, portanto, provavelmente agindo no sentido de 

impedir o estabelecimento de respostas imunes “efetoras” contra as células 

neoplásicas.  

É importante notar que a elucidação dos mecanismos responsáveis pelo desvio 

funcional das DCs nos pacientes com câncer pode contribuir para compreensão da 

fisiologia deste tipo celular em diversas outras situações onde fenômenos 

semelhantes, de “adaptação” ou “desvio” funcional destas células ocorrem (ou se 

deseja que ocorram, como num transplante, por exemplo). Na verdade, muitos dos 

mecanismos responsáveis por este desvio parecem ter origem no próprio 

microambiente tumoral, que é rico em citocinas e outros mediadores capazes de 

impedir a maturação de DCs, como a interleucina (IL)-10, a IL-6, o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) e o fator de estimulação de colônias de 

macrófagos (M-CSF) (GABRILOVICH et al, 1996; MENETRIER-CAUX et al, 1998; 

SHURIN et al., 2002). Não só citocinas, mas também, as células ali presentes como,  

por exemplo, os mastócitos, são capazes de modificar a função de DCs, que após 

contato com estas células, passam a expressar indoleamina 2,3-dioxygenase (IDO) 

e, então, tornam-se capazes de induzir linfócitos T reguladores (Treg) (RODRIGUEZ 

et al, 2016). Pode-se dizer então que, a interação com tais DCs leva as células 

infiltrantes do tumor a apresentarem características capazes de inibir ainda mais a 

maturação deste tipo celular (BAUER et al., 2014; BIERIE; MOSES, 2010) como em 
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um mecanismo de feedback positivo que, no caso da resposta anti-tumoral, é 

deletério ao paciente.  

É intrigante que as alterações funcionais de DCs em pacientes com câncer não 

são exclusivas das células presentes no microambiente tumoral, sendo descritas 

também em DCs circulantes (DELLA BELLA et al., 2003; MAXEWLL; LÓPEZ, 2005; 

MCCARTER et al., 2007; PINZON-CHARRY). Ainda mais, até mesmo DCs 

diferenciadas in vitro, a partir de monócitos de pacientes portadores de neoplasias 

(mo-DCs), apresentam desvios funcionais (DOS SANTOS, 2010; CLAVIJO-

SALOMON et al., 2015; RAMOS et al., 2012). Estas células, quando avaliadas 

funcionalmente, estimulam preferencialmente linfócitos Tregs, capazes de suprimir 

efetivamente a resposta de outros tipos linfocitários (RAMOS et al., 2012), sugerindo 

fortemente que a indução deste padrão de resposta possa contribuir para o escape 

tumoral à resposta imune efetora. Há, ainda, estudos do nosso grupo indicando que 

o desvio das mo-DCs de pacientes portadores de câncer é reversível. Em um 

paciente com carcinoma de células renais cromófobo, a função das DCs também se 

mostrou diminuída, porém, houve recuperação desta após a retirada do tumor 

(CLAVIJO-SALOMON et al., 2015).  

Em outros estudos de nosso laboratório com mo-DCs geradas in vitro a partir de 

células de pacientes com Leucemia Linfóide Crônica (LLC), obtiveram-se células 

que, mesmo quando estimuladas a maturarem, apresentaram fenótipo alterado, 

expressando níveis de HLA-DR, CD80, CD86 e CD83 equivalentes ao de DCs 

imaturas, e mostraram-se incapazes de produzir citocinas pró-inflamatórias, como IL-

12, TNF-α e IL-6 (TONIOLO et al., 2016). Nesse mesmo estudo, encontraram-se 

evidências de que esta deficiência de maturação das DCs dos pacientes pode 

ocorrer devido à baixa expressão (ao menos ao nível de mRNA), de diversos dos 

receptores para citocinas e para padrões moleculares envolvidos no reconhecimento 

das alterações homeostáticas teciduais que são desencadeantes do processo de 

maturação (TONIOLO, 2014).  

Apesar da grande quantidade de estudos na área, ainda não estão claros os 

mecanismos moleculares exatos envolvidos na diferenciação e maturação das DCs. 

O que se sabe é que esses processos são coordenados por diferentes citocinas e 

fatores de crescimento que se ligam aos seus respectivos receptores nas DCs, e 

então, se associam a quinases, pertencentes à família Janus quinase (JAKs) 

(DARNELL, 1998; HEINRICH et al., 2003). A partir da ligação das citocinas aos seus 
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receptores, as JAKs são ativadas, levando à fosforilação dos resíduos de tirosina 

dos mesmos.  Estes resíduos se tornam alvos para a ligação de moléculas 

transdutoras de sinais, as STATs (“Transdutoras de sinal e ativadoras da 

transcrição” –– do inglês Signal Transducers and Activators of Transcription), que 

são, então, fosforiladas e translocadas para o núcleo, onde se ligam às regiões 

promotoras de seus genes alvos e iniciam sua transcrição (DARNELL, 1998; 

VILLARINO; KANNO; O'SHEA, 2017). 

As vias das STATs, por sua vez, são reguladas por proteínas intracelulares 

supressoras da sinalização de citocinas, as SOCS (do inglês Supressor of Cytokine 

Signaling), que, muito provavelmente portanto, devem também estar envolvidas na 

diferenciação e função das DCs (DIMITRIOU et al., 2008; HU et al., 2009; JACKSON 

et al., 2004) . Nesse sentido, sabe-se que a sinalização desencadeada pelo receptor 

de IL-4, uma das citocinas essenciais usadas na indução da diferenciação in vitro de 

monócitos em DCs (SALLUSTO; LANZAVECCHIA, 1994), ocorre via STAT-6 

(STOLFI et al., 2011) que, por sua vez, é inibida por SOCS-5 (SEKI et al., 2002) – 

figura 2.  

Vale notar que no estudo realizado por nosso grupo com monócitos de pacientes 

com LLC, mostrou-se que, após estimulação com IL-4, os níveis de STAT-6 

fosforilada eram inferiores aos encontrados nas células de doadores saudáveis, 

enquanto que os níveis de SOCS-5 mostraram-se elevados nas células destes 

pacientes (TONIOLO et al., 2016). Concordando com tais achados, foi observado, 

também por nosso grupo, um aumento a nível de RNA da SOCS-5 em células de 

pacientes com câncer de mama (TONIOLO, dados não publicados). Diante disto, 

pode-se sugerir que os desvios de diferenciação e maturação dos monócitos de 

pacientes com câncer podem depender, ao menos em parte, exatamente destas 

alterações.  

Em face destes dados, mostrando, por um lado, o papel central das DCs na 

indução de respostas imunes “efetoras”, e de outro, o comprometimento funcional 

destas células no câncer, torna-se claro porque a possibilidade de geração de DCs 

in vitro, deu novo ímpeto à imunoterapia do câncer. Protocolos de imunização contra 

o câncer utilizando DCs foram rapidamente desenhados e testados (NESTLE et al., 

1998), assim que se pôde gerar este tipo celular em quantidades suficientes para 

uso clínico (SALLUSTO; LANZAVECCHIA, 1994). Na verdade, os protocolos 

utilizados nestas abordagens são muito variados (DAVIS et al., 2006; DU et al., 
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2006; GARCIA-MARQUEZ et al., 2012; KYTE; GAUDERNACK, 2006; LINDER; 

SCHIRRMACHER, 2002; PRINS et al., 2013; SUN; WANG; ZHANG, 2006; 

WAECKERLE-MEN; GANDER; GROETTRUP, 2005), mas a maioria se baseia na 

geração de células a partir dos monócitos dos próprios pacientes. Como discutido 

anteriormente, estas células dão origem a DCs que nem sempre são capazes de 

ativar efetivamente a resposta de LT, o que, sem dúvida, pode comprometer a 

eficácia terapêutica dessas estratégias. Para contornar este problema, outros 

protocolos utilizam monócitos provenientes de doadores saudáveis, e, para a 

imunização dos pacientes, usam-se células híbridas geradas pela fusão das DCs 

com células tumorais dos pacientes (TREFZER et al, 2005). Esta abordagem tem 

sido explorada em nosso laboratório (BARBUTO, 2004), gerando resultados 

promissores (DALL’OGLIO; SROUGI; BARBUTO, 2003), porém ainda aquém do 

desejado (ANTUNES et al, 2006). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Esquema de sinalização da via IL-4/STAT-6/SOCS-5. Após o reconhecimento da citocina 
IL-4 pelo seu receptor, a função da tirosina-quinase das JAKs é ativada. Estas, se auto-fosforilam e 
fosforilam os resíduos de tirosina no domínio intracelular do receptor. As STATs são recrutadas para 
o receptor e fosforiladas pelas JAKs. Uma vez fosforiladas, as STATs dimerizam-se e são recrutadas 
para o núcleo onde se ligam à região promotora de seus genes alvo para iniciar a transcrição gênica.  

 
Visando aprimorar tal estratégia, e considerando dados da literatura que indicam 

que o hormônio Melatonina (N-acetyl-5 methoxytryptamine - MLT) é capaz de 

estimular a resposta imune (MAESTRONI; CONTI, 1990), foi testado em nosso 
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laboratório o uso da MLT em adição às citocinas comumente utilizadas (GM-CSF e 

IL-4) para a diferenciação in vitro de mo-DCs (GONZALEZ, 2014). A MLT é um 

hormônio produzido majoritariamente pela glândula pineal, sendo responsável por 

controlar variações rítimicas circadianas das funções biológicas do organismo, além 

de ter ação antioxidante e de participar de outros circuitos dos sistemas endócrino e 

reprodutor  (CARDINALI; PÉVET, 1998; JAMES et al., 1987; SHOEMAN; BOTHA, 

1995). Sua síntese é controlada por proteínas codificadas pelos chamados “clock 

genes”, genes que apresentam expressão rítmica e que são encontrados em quase 

todas as células nucleadas do corpo humano, regulando praticamente todos os 

processos biológicos e suas funções de maneira tempo-dependente na manutenção 

do ritmo circadiano.  No sistema imune a expressão destes  genes  ja foi relatada em 

células NK (ARJONA; SARKAR, 2005), macrófagos (CURTIS et al., 2015; HAYASHI; 

SHIMBA; TEZUKA, 2007; KELLER et al., 2009;) e LT (DU et al., 2005;).  

Mais especificamente, já foi demonstrado que a MLT, além de participar do 

controle do ritmo circadiano, tem efeitos significativos no sistema imune, podendo 

ser sintetizada por células na medula óssea, por linfócitos e por plaquetas ( 

ANYAEGBU et al., 2014; CARRILLO-VICO et al., 2004; CARRILLO-VICO et al., 

2005). Ainda nesse sentido, dentre outros efeitos, este hormônio demonstrou ser 

capaz de provocar aumento da resposta humoral em ratos imunodeprimidos 

(CAROLEO; DORIA; NISTICO, 1994), de impedir a adesão leucocitária ao endotélio 

(LOTUFO et al., 2001) e de causar aumento da apresentação de antígenos a LT por 

macrófagos (PIOLI et al., 1993). Em seres humanos, a MLT mostrou diversos efeitos 

imunomoduladores, como, por exemplo, a estimulação in vitro de secreção de IL-1 e 

da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) em monócitos (MORREY et al., 

1994), a diminuição de apoptose induzida por Ca++ em neutrófilos (CHEN et al., 

2005b) e o aumento do número e da função de células NK circulantes, devido, em 

parte, ao aumento da produção de citocinas por linfócitos T helper (CURRIER; SUN; 

MILLER, 2000).  

Quando estudada no contexto de neoplasias, a MLT  se mostrou oncostática para 

uma grande variedade de células tumorais, incluindo as de mama (HILL; BLASK, 

1988; SRINIVASAN et al., 2008), de ovário (PETRANKA et al., 1999), de endométrio 

(KANISHI et al., 2000), de pele (HU; ROBERTS, 1997) e de próstata (GILAD et al., 

1999). Além disso, em modelos experimentais de neoplasias, também se sugere que 
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a MLT possa ter efeito anti-tumoral (KARBOWNIK; LEWINSKI; REITER, 2001; 

TAMARKIN et al., 1981). 

Todavia, devido a seu pleiotropismo, os mecanismos pelos quais este hormônio 

age são ainda insuficientemente definidos. Na verdade, principalmente ao se 

considerar esta característica pleiotrópica, pode-se traçar um certo paralelo entre a 

MLT e as DCs, de modo a considerar este tipo celular como uma das vias de ação 

da MLT no sistema imune.  

De fato, quando a MLT foi utilizada em nosso laboratório durante a geração in 

vitro de mo-DCs, provenientes de indivíduos saudáveis, este hormônio mostrou-se 

imunoestimulador por gerar modificações fenotípicas na membrana destas células. 

Mais especificamente, a MLT provocou o aumento da expressão das moléculas 

HLA-DR, CD11c, CD80, CD86, CD83 e CD40 nas mo-DCs (GONZALEZ, 2014) e, 

consequentemente, o aumento da capacidade das DCs de estimular a resposta 

proliferativa de linfócitos. A modificação do fenótipo das mo-DCs expostas à MLT 

pode estar relacionada a outro dado apresentado neste mesmo estudo: o aumento 

dos níveis de expressão do receptor para IL-4 (CD124)  em monócitos tratados com 

o hormônio. Uma vez que a IL-4 é considerada essencial para permitir a completa 

maturação das DCs geradas in vitro (LUTZ et al., 2002), o aumento de seus 

receptores provavelmente está envolvido nos mecanismos relacionados à 

imunoestimulação pela MLT. Inclusive, a expressão elevada do receptor de IL-4 em 

monócitos mostrou-se suficiente para que concentrações bastante diminuídas desta 

citocina ainda fossem capazes de induzir a diferenciação de mo-DCs passíveis de 

uma completa maturação (GONZALEZ, 2014).  

Por fim, considerando-se que: 

- Em indivíduos saudáveis, a MLT pareceu ser capaz de aumentar a 

sensibilidade de monócitos à IL-4, que tem sua sinalização baseada na via STAT-6; 

- Em, ao menos um grupo de pacientes com câncer, foi observado um desvio 

funcional de mo-DCs, que esteve associado a alterações no eixo IL-4/STAT-

6/SOCS-5; 

Seria possível propor que o mecanismo pelo qual a MLT torna as mo-DCs mais 

eficientes em sua capacidade de linfoestimulação dependa de sua interferência no 

eixo STAT-6/SOCS-5.  

Assim, o presente trabalho procurou investigar se a MLT provoca modificações na 

sinalização via STAT-6/SOCS-5 em monócitos de indivíduos saudáveis e se, em 



Introdução	
	

	

pacientes com câncer, este hormônio poderia corrigir as eventuais alterações dessa 

via - “recuperando”, assim, a capacidade das mo-DCs de estimular a resposta 

linfocitária e, portanto, conduzindo eventualmente a respostas imunes “efetoras” 

contra as células neoplásicas. 

 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES
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- O tratamento de monócitos, tanto de doadoras saudáveis quanto de pacientes 

portadoras de carcinoma mamário, com MLT por 15 minutos não gerou alterações 

nos níveis de STAT-6, pSTAT-6 e SOCS-5,  

- Monócitos de pacientes portadoras de carcinoma mamário, sob estímulo da IL-4, 

apresentaram menor quantidade de pSTAT-6 se comparados com as mesmas 

células de doadoras saudáveis; 

- A MLT não alterou o fenótipo das células, tanto de pacientes quanto de doadoras 

saudáveis, ao longo da diferenciação de mo-DCs; 

- A MLT não foi capaz de gerar alterações nas concentrações de citocinas presentes 

nos sobrenadantes ao longo da diferenciação de mo-DCs, tanto de doadoras 

saudáveis quanto de pacientes; 

- A MLT não alterou a função de mo-DCs quanto à capacidade de proliferação de LT 

alogeneicos; 

- A MLT foi capaz de promover o aumento das concentrações de TNF, IL-2 e IFN-γ 

no sobrenadante de co-culturas de mo-DCs de doadoras saudáveis com LT 

alogeneicos, mas não teve efeito significativo nesse sentido quando utilizadas mo-

DCs de pacientes. 
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