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RESUMO 

TONIOLO, P. A. STAT e SOCS na modulação funcional de células dendríticas 
derivadas de doadores saudáveis e pacientes com câncer. 2014. 118 f. Tese 
(Doutorado em Imunologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014  
 
O comprometimento funcional das células dendríticas (DCs) é uma das maneiras 
pela qual os tumores escapam do controle da resposta imune. A descoberta de 
novos alvos terapêuticos que possam reverter o efeito imunossupressor dos tumores 
no fenótipo e função das DCs são de grande relevância clínica. Aqui, investigamos 
se as vias de sinalização de STAT6 e STAT5, importantes para a diferenciação e 
maturação das DCs, estariam envolvidas nos defeitos de DCs de pacientes com 
leucemia linfóide crônica (LLC). Também investigamos o efeito da inibição 
farmacológica de STAT5 e STAT3 na maturação de DCs induzida por LPS. 
Encontramos que monócitos de pacientes com LLC possuem alteração na 
sinalização de STAT6 induzida por IL-4 (mas não na sinalização de STAT5 induzida 
por GM-CSF) que previne a maturação fenotípico-funcional das DCs. As DCs 
derivadas de monócitos de pacientes com LLC apresentam baixos níveis de HLA-
DR, moléculas co-estimuladoras e CD83 e reduzida secreção de citocinas pró-
inflamatórias (provavelmente devido a baixa expressão de TLR4 e suas moléculas 
associadas), resultando na diminuída proliferação de linfócitos T inflamatórios e 
maior freqüência de linfócitos Tregs. Embora os monócitos dos pacientes possuam 
alta expressão de IL-4R, a atividade de STAT6 está inibida devido aos elevados 
níveis de SOCS5. O tratamento de monócitos de doadores saudáveis com IL-10 
reproduz este mecanismo alterado, observado nos pacientes, por aumentar a 
expressão de IL-4R e, cronicamente, aumentar a expressão de SOCS5, que inibe 
STAT6. Isto resulta na diferenciação de DCs alteradas, indicando que altos níveis de 
SOCS5 podem estar envolvidos na função defeituosa das DCs da CLL. A tentativa 
de inibir STAT3 através do tratamento das DCs com pirimetamina, composto que 
encontra-se em ensaio clínico para LLC, não afetou a maturação e a função das 
DCs de pacientes com LLC. Isto pode ser decorrente da não interferência da 
pirimetamina na atividade de STAT3 das DCs. Já a inibição de STAT5 nas DCs de 
doadores saudáveis foi conseguida tratando-as com JQ1. JQ1 inibe a maturação 
das DCs, prevenindo o aumento da expressão de CD80, CD86 e CD83, e 
bloqueando a secreção de IL-12, o que resulta na reduzida indução de células T pró-
inflamatórias. O efeito inibitório da JQ1 está associado com a diminuição da 
sinalização do receptor de GM-CSF, que consequentemente inibe pSTAT5. A 
expressão de STAT5 constitutivamente ativo nas DCs tratadas com JQ1 restaura os 
níveis de GM-CSF e do seu receptor, e reverte os efeitos desta droga nas DCs, 
aumentando a expressão de CD86, CD83 e IL-12. Juntos, estes achados mostram 
que STAT5 tem um papel importante na maturação das DCs e sugerem que o 
tratamento com JQ1 pode levar à imunossupressão, diferentemente da pirimetamina. 
Já SOCS5 pode ser um novo potencial alvo terapêutico no tratamento do câncer. 
 
Palavras-chave: Células Dendríticas. STAT. SOCS. Imunomodulação. Leucemia. 
 

 

 



ABSTRACT 

TONIOLO, P. A. STAT and SOCS in the functional modulation of dendritic cells 
derived from healthy donors and CLL patients. 2014. 118 p. PhD thesis 
(Immunology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014. 
 
The functional impairment of dendritic cells (DCs) is one of the mechanisms of tumor 
scape from the immune control. Discovery of new targets that can reverse the 
immunosuppressive effect of tumors on DCs hold great therapeutic promise. Here, 
we investigated whether STAT6 and STAT5 signaling pathways, which are important 
for DCs differentiation and maturation, are involved in defects of monocyte-derived 
DCs from patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). Additionally, we explored 
the effects of STAT5 and STAT3 pharmacologic inhibition on LPS-induced 
maturation of DCs. We identified that monocytes from CLL patients have an 
alteration in IL-4-induced STAT6 signaling (but not in GM-CSF-induced STAT5 
signaling), which prevents DCs phenotypic and functional maturation. Monocyte-
derived DCs from CLL patients display low levels of HLA-DR, costimulatory 
molecules and CD83, and reduced secretion of pro-inflammatory cytokines (possibly 
due to the low expression of TLR4 and its related molecules), which result in a 
decreased proliferation of T-cells and in an increased frequency of Tregs. Although 
patients’ monocytes exhibit high IL-4R expression, STAT6 activity is inhibited 
because of the elevated SOCS5 levels. IL-10-treatment of healthy donors’ 
monocytes mimics this altered mechanism observed in patients, through increasing 
IL-4 receptor expression and, chronically, enhancing SOCS5 expression, which 
inhibits pSTAT6. This leads to a defective DC differentiation, indicating that a high 
SOCS5 level could be involved on CLL-DCs impaired function. Next, we attempt to 
inhibit STAT3 by treating DCs with pyrimethamine, a clinical trial compound for CLL. 
Pyrimethamine does not affect the maturation and function of DCs from CLL, which 
may be due to the lack of action of pyrimethamine on STAT3 activity in DCs. 
Moreover, we inhibited STAT5 by treating DCs from healthy donors with JQ1. JQ1 
prevents LPS-induced DCs maturation by preventing upregulation of CD80, CD86 
and CD83, and blocking the secretion of IL-12, resulting in a decreased induction of 
pro-inflammatory T cells. The inhibitory effect of JQ1 is associated with the 
downregulation of GM-CSF receptor signaling, which, consequently, inhibits STAT5 
phosphorylation. Expression of activated STAT5 in JQ1-treated DCs increases the 
levels of GM-CSF and GM-CSF receptor, and overcomes the effects of JQ1 on DCs 
by enhancing the expression of CD86, CD83 and IL-12. Together, our findings show 
that STAT5 has an important role during the maturation of DCs, and suggest that 
JQ1 treatment, but not pyrimetamine, can lead to immunosuppression. Additionally, 
SOCS5 emerges as a new potential therapeutic target for cancer treatment. 
 
Key words: Dendritic cell. STAT. SOCS. Immunomodulation. Leukemia. 
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O sistema imune funciona como um sistema de reconhecimento que conta 

com a participação coordenada de seus componentes inatos e adaptativos a fim de 

gerar uma resposta imunológica efetiva. Os mecanismos que regulam a duração e 

amplitude destas respostas são necessários para prevenir a ativação exagerada do 

sistema imune, capaz de causar danos teciduais e auto-imunidade. Neste sentido, 

as células dendríticas (DCs), células apresentadoras de antígenos profissionais 

(APCs; do inglês, antigen presenting cells), destacam-se por exercerem papel 

essencial na iniciação e modulação da resposta imune, possuindo a capacidade 

única de promover a conexão entre imunidade inata e adaptativa. Nelas encontra-se 

a habilidade de captura de antígenos, através dos receptores inatos, integrada à sua 

capacidade de estimular linfócitos T naive, induzindo sua diferenciação quer em 

células efetoras, quer em células reguladoras. Desta forma, as DCs conduzem um 

repertório de respostas imunológicas que provocam desde a resistência a infecções 

e ao câncer até a tolerância (BANCHEREAU et al., 2000; STEINMAN; 

BANCHEREAU, 2007). 

O processo de maturação das DCs possui um papel crítico no balanço entre 

manutenção de tolerância e indução de imunidade. Na maioria dos tecidos, as DCs 

encontram-se em um estado imaturo, monitorando o microambiente onde se 

encontram através da captura de antígenos. Embora estas células apresentem 

grande capacidade endocítica, não estão aptas a estimular linfócitos T naive, uma 

vez que não possuem os níveis necessários de sinais acessórios para ativação 

primária dos linfócitos (BANCHEREAU; STEINMAN, 1998; MELLMAN; STEINMAN, 

2001; MOHAMADZADEH; LUFTIG, 2004). Num estado imaturo, as DCs induzem 

linfócitos T à anergia ou à diferenciação em células supressoras (STEINMAN, 2003). 

No entanto, frente a estímulos pró-inflamatórios, as DCs sofrem processo de 

diferenciação e maturação, caracterizado pela redução da capacidade endocítica e 

aumento da expressão de moléculas de classe II codificadas pelo complexo principal 

de histocompatibilidade (MHC-II) e de moléculas co-estimuladoras (CD80, CD86 e 

CD40), além de aumentar a expressão do marcador de maturação CD83 e secreção 

de grande quantidade de citocinas pró-inflamatórias (BANCHEREAU et al., 2000; 

CAUX et al., 1994). Durante o processo de maturação, as DCs passam a expressar 

o receptor para a quimiocina CCR7, que direciona sua migração aos órgãos linfóides 

secundários (GUERMONPREZ et al., 2002; SALLUSTO et al., 1999), onde são 

capazes de recrutar outras DCs e linfócitos T (ADEMA et al., 1997). Após sua 



	  

maturação fenotípica e funcional, as DCs tornam-se competentes na ativação de 

linfócitos T (BANCHEREAU; STEINMAN, 1998; BANCHEREAU et al., 2000).   

No microambiente tumoral, as DCs também desempenham um papel crucial 

na indução e manutenção de uma resposta imune efetiva. Já é bem estabelecido 

que as células tumorais contêm antígenos reconhecidos ou reconhecíveis pelo 

sistema imunológico do paciente (MANDRUZZATO et al., 1997; PIESCHE et al., 

2007; WOLFEL et al., 1995). Sendo assim, as DCs são capazes de internalizar, 

processar e apresentar os antígenos associados ao tumor (TAAs do ingles: tumor 

associated antigens) para ativar resposta de linfócitos T específicos (STEINMAN; 

BANCHEREAU, 2007). No entanto, devido sua grande relevância para a resposta 

imune, não surpreendentemente, as DCs são um dos principais alvos dos 

mecanismos de escape tumoral. Estes se manifestam nas deficiências funcionais 

tanto de DCs, quanto de seus precursores, em pacientes com câncer (DELLA 

BELLA et al., 2003; HASEBE et al., 2000; NEVES et al., 2005; ORSINI et al., 2003; 

ORSINI et al., 2013; TREFZER et al., 2005; WANG et al., 2006a). As células 

tumorais geram um microambiente imunossupressor, através da liberação de vários 

fatores solúveis, tais como VEGF, IL-6, IL-10 e TGF-β, capazes de afetar a 

diferenciação e maturação das DCs (GABRILOVICH, 2004; GOTTFRIED; KREUTZ; 

MACKENSEN, 2008; MICHIELSEN et al., 2011). Vários estudos, inclusive do nosso 

grupo, mostraram que, em pacientes com câncer, as DCs derivadas de monócitos 

sanguíneos, in vitro, possuem fenótipo típico de células imaturas e redução na 

capacidade de induzir linfoproliferação quando comparadas às DCs obtidas de 

doadores saudáveis (AZEVEDO-SANTOS, 2010). Ainda, DCs derivadas de células 

de pacientes com carcinoma de mama apresentam maior capacidade de induzir 

linfócitos T reguladores (RAMOS et al., 2012). Estas alterações são sistêmicas, 

encontradas tanto nas células infiltrantes de tumor quanto nas células circulantes do 

sangue periférico, sendo a remoção cirúrgica deste capaz de restaurar a 

diferenciação normal das DCs, além de aumentar o número destas células no 

sangue periférico (ALMAND et al., 2000; BELLONE et al., 2006). Em pacientes com 

leucemia linfóide crônica (LLC, do ingles: Chronic lymphocytic leukemia) foi 

observado que as DCs são defeituosas apenas durante a fase de doença ativa, 

enquanto as DCs dos pacientes com doença em remissão não são alteradas 

(ORSINI et al., 2004). Estes dados, mais uma vez, reforçam a influência de fatores 

imunossupressores sobre as DCs. Por outro lado, defeitos fenotípico-funcionais nas 



	  

DCs derivadas de monócitos de pacientes com câncer são encontrados mesmo que 

as DCs sejam diferenciadas in vitro na ausência de fatores derivados do tumor, 

sugerindo a presença de alterações nos seus monócitos precursores (HASEBE et al., 

2000; NEVES et al., 2005; ORSINI et al., 2013).  

Sabe-se que as DCs compreendem uma população heterogênea, que 

abrange diversos subtipos celulares com diferentes fenótipos e propriedades 

funcionais. Em humanos, já foram evidenciadas DCs presentes no sangue, 

classificadas em BDCA1+ e BDCA3+, na derme, classificadas em CD1a+ e CD14+, 

além das células de Langerhans da epiderme (DZIONEK et al., 2000; KLECHEVSKY 

et al., 2008). No entanto, as células de escolha para maioria dos estudos, inclusive 

para abordagens terapêuticas contra o câncer, têm sido as DCs diferenciadas in 

vitro a partir de monócitos do sangue periférico, conforme descrito por Sallusto e 

Lanzavecchia (1994). Estudos recentes mostraram que, em humanos, os monócitos 

também podem se diferenciar em DCs, as quais se assemelham àquelas descritas 

por Sallusto e Lanzavecchia. Segura e colaboradores (2013) encontraram uma 

população de DCs em ambientes inflamatórios, como ascite em pacientes com 

câncer de ovário e de mama, que são comumente derivadas de monócitos e que 

têm assinatura gênica semelhante a das DCs derivadas de monócitos in vitro 

(SEGURA et al., 2013). Assim, estes dados suportam aqueles encontrados em DCs 

geradas in vitro. Além do mais, são consistentes com os resultados mostrando que 

as alterações nas DCs diferenciadas in vitro podem ser decorrentes de defeitos 

intrínsecos desde seus monócitos precursores.  

As alterações observadas nas DCs dos pacientes com câncer, já se 

manifestam na redução do número de células maduras funcionalmente competentes 

(BALEEIRO et al., 2008; DELLA BELLA et al., 2003; ORSINI et al., 2003), 

caracterizadas pela baixa expressão das moléculas codificadas pelo MHC, CD80 e 

CD86 (BALEEIRO et al., 2008). Além disso, citocinas pró-inflamatórias, importantes 

para desencadear a resposta imunológica, são produzidas em níveis reduzidos 

pelas DCs (ALMAND et al., 2000; BELLONE et al., 2006). Por outro lado, a presença 

de IFN-gama, uma citocina pró-inflamatória, tanto nos linfonodos quanto no 

microambiente tumoral pode contribuir para mais um mecanismo de escape 

envolvendo as DCs. Esta citocina é capaz de promover a troca das subunidades 

catalíticas do proteassoma padrão para as subunidades catalíticas do 

imunoproteassoma, nas células tumorais e nas DCs. O processamento de antígenos 



	  

tumorais para geração de epítopos antigênicos, muitas vezes só ocorre se a 

degradação destes antígenos for realizada pelo proteassoma padrão. Sendo assim, 

a presença do imunoproteassoma nas DCs de pacientes com neoplasias, resulta na 

ausência de apresentação de certos epítopos tumorais imunogênicos (MOREL et al., 

2000). Ainda, as DCs, no tumor, parecem acumular lipídeos, mais especificamente 

triglicerídeos, e isto acaba por reduzir a sua capacidade de processamento e 

apresentação de antígenos (HERBER et al., 2010). Juntos, esses fenômenos 

resultam na incapacidade das DCs de estimular adequadamente a resposta de 

linfócitos T específicos aos antígenos tumorais, podendo induzir tolerância imune.  

Recentes estudos mostraram que a plasticidade das DCs, de induzir 

imunoestimulação ou imunossupressão, influencia a progressão tumoral. Scarlett e 

colaboradores (2012) mostraram, em tumores de ovário, que a progressão agressiva 

de câncer foi causada pela mobilização de DCs com fenótipo imunossupressor, 

induzido por fatores liberados pelo tumor (PGE2 e TGF-β), e não pela perda da 

imunogenicidade tumoral (SCARLETT et al., 2012). Ainda, dados clínicos 

evidenciaram que o bloqueio de sinais imunossupressores, como CTLA4 e 

PDL1/PDL, permitem ao sistema imune recuperar o controle da progressão do tumor 

(PARDOLL; DRAKE, 2012; TOPALIAN et al., 2012), sugerindo que os tumores 

permanecem imunogênicos, sendo a imunossupressão responsável pela progressão 

maligna. Assim sendo, pode-se concluir que é bem estabelecido que o 

microambiente tumoral afeta as DCs. No entanto, pouco se sabe a respeito dos 

mecanismos moleculares responsáveis pelas alterações das DCs causadas pelo 

tumor. Há trabalhos mostrando que os fatores liberados pelo tumor podem levar a 

ativação das vias de sinalização de STAT3 e p38 MAPK e que a inibição destas vias 

restaura a função das DCs de pacientes com câncer (NEFEDOVA; GABRILOVICH, 

2007; OOSTERHOFF et al., 2012; WANG et al., 2006b). Portanto, um estudo mais 

aprofundado dos mecanismos envolvidos na diferenciação e maturação das DCs, os 

quais podem ser afetados pelo tumor, pode desvendar as moléculas que 

diretamente causam defeitos nestas células.  

Tanto os processos de diferenciação e maturação das DCs, quanto sua 

atuação em iniciar e conduzir a resposta imune, são coordenados por diferentes 

padrões de citocinas e fatores de crescimento. Estes, por sua vez, transduzem seus 

sinais extracelulares para o núcleo através de proteínas transdutoras de sinais e 

ativadoras da transcrição, STATs (do inglês Signal Transducers and Activators of	  



	  

Transcription) ativadas (BROMBERG; DARNELL, 2000; DIMITRIOU et al., 2008; 

YOSHIMURA; NAKA; KUBO, 2007; YOSHIMURA, 2009) (Figura 1). Muitos 

receptores de citocinas não possuem atividade tirosina quinase intrínseca, por isso a 

ativação é mediada por tirosina-quinases associadas ao receptor, as quais são 

membros da família Janus quinase (JAK) (DARNELL, 1998; HEINRICH et al., 2003).  

Após a ligação da citocina ao seu receptor, JAKs são ativadas e fosforilam os 

resíduos de tirosina no domínio intracelular do receptor. Estes resíduos tornam-se 

alvos para ligação dos STATs. Estes fatores de transcrição são fosforilados por 

JAKs, dimerizam-se e são translocados para o núcleo, onde se ligam a região 

promotora de seus genes alvo para iniciar a transcrição gênica dos mesmos 

(DARNELL, 1998). Várias JAKs (JAK1 a JAK3 e Tyk-2) e STATs (STAT1 a STAT6) 

são ativados para transduzir os sinais das citocinas, e recentes estudos têm 

demonstrado um papel não redundante e específico para cada membro JAK-STAT, 

na resposta a diferentes citocinas (DARNELL, 1998; YOSHIMURA, 2006; YU; 

KORTYLEWSKI; PARDOLL, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Via de sinalização de STAT. Após o reconhecimento de citocinas ou fatores de 

crescimento pelos seus respectivos receptores, a função de tirosina-quinase das Jaks  é 
ativada. Estas, autofosforilam-se e fosforilam os resíduos de tirosina no domínio 
intracelular do receptor. Os STATs são recrutados para o receptor e fosforilados por JAKs.  
Uma vez fosforilados, os STATs dimerizam-se e são translocados para o núcleo, onde se 
ligam à região promotora de seus genes alvo para iniciar a transcrição gênica. 
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A diferenciação de DCs humanas a partir de monócitos sanguíneos, in vitro, é 

feita na presença das citocinas IL-4 e GM-CSF. Esta última citocina pode ativar 

STAT1, STAT3 e STAT5 (ESASHI et al., 2008; JACKSON et al., 2004; LUTZ et al., 

2002). A importância de STAT5 no desenvolvimento das DCs já foi demonstrada por 

estudos apontando que a ativação de STAT5 por GM-CSF promove a diferenciação 

de DCs mielóides, por inibir o desenvolvimento de DCs plasmocitóides (ESASHI et 

al., 2008; LI et al., 2012). Há também estudos mostrando que as células 

diferenciadas em baixas doses de GM-CSF são resistentes ao estímulo de 

maturação do lipopolissacarídeo (LPS), TNF e CD40-L, gerando DCs imaturas 

tolerogênicas (LUTZ et al., 2002). No entanto, o papel específico de STAT5 durante 

a maturação das DCs ainda não é completamente compreendido. Enquanto isso, a 

presença de IL-4 ativa o fator de transcrição STAT6 que está diretamente envolvido 

na diferenciação dos monócitos em DCs. Quando DCs são geradas na ausência de 

STAT6, não respondem a IL-4 e permanecem imaturas, também pela resistência 

aos estímulos de maturação (LUTZ et al., 2002). Além disso, IL-4 tem efeito 

sinérgico com GM-CSF na indução da ativação de STAT1, e, a sinalização deste 

fator de transcrição é essencial para completa maturação das DCs (JACKSON et al., 

2004). O padrão de ativação dos STATs varia durante a diferenciação e maturação 

das DCs. Em DCs murinas, o sinal de STAT5 é constitutivamente ativado durante 

todos os estágios de maturação das DCs. Já STAT6 é ativado durante os estágios 

iniciais da diferenciação e vai declinando a medida que as células maturam 

(JACKSON et al., 2004). Em contraste, STAT1 está ativado em baixos níveis 

durante todos os estágios do desenvolvimento das DCs, mas é nas maduras que 

esta molécula é significantemente ativada (pelo efeito combinado de GM-CSF e 

LPS) para atingir sua maturação funcional (HU et al., 2009; JACKSON et al., 2004). 

Isto mostra que um dos efeitos dos estímulos pró-inflamatórios, como do LPS, em 

promover a maturação das DCs é reprimir a sinalização de STAT6 e induzir a 

sinalização de STAT1. No entanto, dependendo da fase da diferenciação na qual as 

DCs são expostas aos estímulos pró-inflamatórios, sua maturação pode ser inibida 

ao invés de estimulada. Apesar de ser uma potente citocina pró-inflamatória e, 

muitas vezes, fazer parte do “coquetel de maturação” das DCs, a exposição inicial 

dos monócitos ao IFN-γ resulta na geração de DCs tolerogênicas, devido a sua 

inibição maturacional mediada pela inibição de STAT6 (ROJAS-CANALES et al., 



	  

2011). Esta é uma das maneiras pela qual os fatores liberados pelo tumor podem 

afetar a geração das DCs. 

A busca dos mecanismos pelos quais tumores provocam alterações 

funcionais das DCs é relevante, principalmente considerando que estas células são 

intensamente exploradas como ferramentas para imunoterapia do câncer. 

Resultados preliminares de ensaios clínicos com vacinas baseadas em DCs tem 

demonstrado respostas clínicas limitadas. Isto, em parte, pode ser conseqüência da 

utilização de DCs autólogas para produção de vacinas, uma vez que, estas células 

são afetadas pelo tumor não sendo, portanto, funcionalmente competentes 

(BARBUTO, 2013). Um parâmetro crítico, que ainda é foco de debates na 

imunoterapia do câncer, é a maturação das DCs diferenciadas in vitro (HANSEN et 

al., 2012). Normalmente utiliza-se o coquetel de ativação formado por citocinas pró-

inflamatórias (TNF, IL-1β, IL-6) e prostaglandina E2 (PGE2), embora haja dados 

mostrando ser necessária a ativação de receptores Toll-like (TLR) para que haja 

produção de IL-12 pelas DCs (MACAGNO et al., 2007). A combinação de TNF e 

PGE2, porém, foi relatada como capaz de provocar o aumento da produção de IL-12 

e induzir a maturação das DCs humanas, comparavelmente ao LPS (RIESER et al., 

1997). Ainda que o efeito combinado de PGE2 e citocinas pró-inflamatórias possa 

melhorar a migração das DCs mediada por CCR7 (SCANDELLA et al., 2002), PGE2, 

isoladamente, parece ter efeito inibitório na produção de IL-12 (KALINSKI et al., 

2001; VAN DER POUW KRAAN et al., 1995). Por isso, alguns grupos tem usado a 

combinação de PGE2 com TLR para estimular simultaneamente a migração e 

produção de IL-12 pelas DCs. Outros fatores como, IFN-γ e MPL (monofosforil 

lipídeo A) também tem sido estudados como parte do coquetel de maturação das 

DCs. Na verdade, há várias combinações possíveis para o coquetel de maturação. 

No entanto, o que ainda necessita ser investigado é se as DCs dos pacientes, 

utilizadas para imunoterapia do câncer, estão comprometidas quanto a expressão 

dos receptores para os agonistas de ativação. De maneira geral, LPS é o agonista 

de ativação mais utilizado para estudo da maturação das DCs diferenciadas in vitro, 

por ativar uma complexa cascata de transdução de sinal que leva a produção de 

citocinas inflamatórias e à maturação das DCs (IWASAKI; MEDZHITOV, 2004). Há 

dados mostrando que LPS, indiretamente, induz a ativação de STAT1, STAT3 e 

STAT5, através da produção de interferons do tipo I e GM-CSF (HU et al., 2008; HU 

et al., 2012; YAMAOKA et al., 1998). A participação dos STATs na ativação das DCs 



	  

induzida por LPS, mais uma vez, mostra a importância destes fatores também 

durante a maturação destas células. 

Um dos mecanismos de modulação da via de sinalização Jak/STAT depende 

de uma família de proteínas intracelulares, supressoras da sinalização de citocinas 

(SOCS, do inglês Supressor Of Cytokine Signaling) e proteína SH2 induzida por 

citocina (CisH) (Figura 1). Estas regulam a duração e intensidade dos sinais 

induzidos pelas citocinas, fatores de crescimento e também do LPS, através da 

inibição da sinalização mediada por Jak/STAT. Também tem sido descrito um 

significante papel das proteínas SOCS no desenvolvimento de tumores (CHONG et 

al., 2003; KOBAYASHI; YOSHIMURA, 2005; SHEN et al., 2004; YOSHIMURA, 

2006; ZENG et al., 2008). Existem oito membros da família CISH-SOCS (CISH, 

SOCS1-SOCS7), cada um apresentando um domínio central SH2, um domínio N-

terminal de tamanho e seqüência variáveis e uma região C-terminal, de 40 

aminoácidos, conhecida como SOCS box. A função da SOCS box é o recrutamento 

do sistema ubiquitina transferase (elongina B e C, cullin-5, RING-box-2 e E2 

ubiquitina transferase). Os membros da família CISH-SOCS, e outras moléculas que 

contêm o domínio SOCS box, provavelmente funcionam como uma E3 ubiquitina 

ligase, e medeiam a degradação proteassomal de proteínas associadas através do 

seu domínio N-terminal (DIMITRIOU et al., 2008; KAMURA et al., 2004; 

YOSHIMURA; NAKA; KUBO, 2007; YOSHIMURA, 2009). Diferentemente das 

demais proteínas, os membros SOCS1 e SOCS3 combinam o mecanismo genérico 

de induzir a degradação de proteínas pelo proteassoma à inibição específica, pois 

possuem uma região inibidora de quinase (KIR) no seu domínio N-terminal e podem 

impedir diretamente a ativação de JAK (DIMITRIOU et al., 2008; YOSHIMURA, 

2006; YOSHIMURA; NAKA; KUBO, 2007).  

Cada vez mais, estudos vêm mostrando que as proteínas SOCS podem estar 

envolvidas na diferenciação e função das DCs, havendo uma variação quanto à sua 

expressão, dependendo do estágio de diferenciação em que as DCs se encontram 

(DIMITRIOU et al., 2008; HU et al., 2009; JACKSON et al., 2004). Foi constatado, 

em modelos murinos, que IL-4 e GM-CSF induzem aumento da expressão de 

SOCS1, SOCS2, SOCS3 e CisH, sugerindo seu envolvimento na diferenciação das 

DCs (HU et al., 2009; JACKSON et al., 2004). A expressão de SOCS3 pelas DCs 

parece ter um papel importante no balanço entre imunidade e tolerância. Dados de 

trabalhos realizados em modelos murinos, em que as DCs foram transduzidas com 



	  

SOCS3, revelaram uma redução na expressão das moléculas MHCII e CD86, além 

de induzir a produção de IL-10 e diminuir IFN-γ e IL-12, modificações que 

direcionaram a resposta linfocitária para o polo Th2, com aumento da produção de 

IL-4, IL-5 e IL-10 por estas células (LI et al., 2006). Por outro lado, DCs murinas 

deficientes de SOCS3 apresentam ativação persistente de STAT3, o qual tem como 

gene alvo o TGF-β, havendo expansão de células Tregs (MATSUMURA et al., 2007). 

STAT3 é capaz de modular negativamente a maturação funcional das DCs, 

tornando-as tolerogênicas. Sumimoto e colaboradores (2006) mostraram que STAT3 

é uma das moléculas requeridas para a produção dos fatores imunossupressores 

liberados pelo tumor, tais como VEGF, IL-10 e IL-6, que por sua vez, inibem a 

expressão de moléculas imunoestimuladoras, como IL-12 e TNF (fator de necrose 

tumoral) pelas DCs (SUMIMOTO et al., 2006). Quanto à SOCS1, as primeiras 

observações foram feitas em camundongos deficientes para esta molécula, 

sugerindo uma função imunossupressora (CHONG et al., 2003; HANADA et al., 

2003; HANADA et al., 2005). DCs murinas deficientes de SOCS1 secretam grandes 

quantidades de citocinas pró-inflamatórias, IFN-γ, IL-12, IL-6 e TNF, em resposta ao 

LPS (lipopolissacarídeo), além de expressarem altos níveis de MHC e moléculas co-

estimuladoras (HANADA et al., 2005). Shen et al. (2004) mostraram que o 

silenciamento de SOCS1 através da tecnologia do RNA pequeno de interferência 

(siRNA) aumenta a resposta imune específica a antígenos tumorais (SHEN et al., 

2004). Na ausência de seu regulador SOCS1, STAT1 encontra-se super ativado e 

muitos genes regulados por interferons (IFN) têm sua expressão aumentada, 

conferindo às DCs um perfil imunogênico (SHEN et al., 2004).  

Em humanos, a maturação das DCs diferenciadas in vitro por LPS induz 

significante aumento na expressão de SOCS1, SOCS2, SOCS3 e CisH (HU et al., 

2009; POSSELT et al., 2011). O papel de SOCS2 na maturação das DCs ainda é 

contraditório. Por um lado, há trabalhos mostrando que SOCS2 é requerido para 

maturação das DCs induzida por LPS, sendo que sua inibição diminui a expressão 

de moléculas co-estimuladoras pelas DCs (HU et al., 2009; HU et al., 2012). Já 

outros dados mostram que a expressão de SOCS2 é induzida mais tardiamente pelo 

estímulo do LPS, comparando-se com a rápida indução de SOCS1 e SOCS3, e 

então SOCS2 seria responsável por finalizar a fase de maturação das DCs, 

regulando-as negativamente (POSSELT et al., 2011). SOCS1, em humanos, foi 



	  

descrito como um modulador negativo da capacidade estimuladora das DCs de 

ativar linfócitos T (HONG et al., 2009).  

Como se pode notar, até o momento, os estudos do papel das proteínas 

SOCS nas DCs têm sido um tanto limitados a SOCS1, SOCS2 e SOCS3, tanto em 

modelo murino quanto em humanos. Recentemente, CisH foi descrito como uma 

molécula importante para o desenvolvimento e maturação de DCs derivadas de 

medula óssea, capacitando-as a induzir uma resposta de linfócitos T citotóxicos 

contra células tumorais (MIAH et al., 2012). Embora não se tenha dados suficientes 

para explicar a função de SOCS5 nas DCs, já foi mencionado que SOCS5 tem 

expressão constitutiva e não sofre influência das citocinas IL-4 e GM-CSF, que 

promovem a diferenciação das DCs (JACKSON et al., 2004). Em linfócitos, SOCS5 

influencia o balanço entre a diferenciação de células Th1 e Th2. SOCS5 suprime a 

ativação de STAT6 dependente de IL-4, através da sua interação com o receptor de 

IL-4, impedindo, assim, a ligação de Jak1. Isto leva à diferenciação em linfócitos Th1, 

enquanto os linfócitos Th2 expressam SOCS3 (SEKI et al., 2002). É possível que, 

nas DCs, SOCS5 desempenhe uma função similar, apesar de não ser induzido por 

IL-4, poderia inibir a sinalização do seu respectivo receptor.  

Diante do importante papel que os STATs e seus reguladores SOCS 

representam para a diferenciação e maturação das DCs, é de se esperar que eles 

sejam alvos em potencial para imunoterapia do câncer. Além do mais, os STATs são 

um ponto de convergência entre o sistema imune e o microambiente tumoral. 

Principalmente porque os STATs também são expressos, e de maneira desregulada, 

pelos tumores e tem sido apontados como significativamente envolvidos na 

progressão e agressividade dos tumores (FRANK, 2003). Em condições fisiológicas, 

os STATs são ativados rápida e transitoriamente. No entanto, em muitos tipos de 

tumores, como câncer de mama, de ovário e neoplasias hematológicas, STAT3 e 

STAT5 estão constitutivamente ativados. Isto induz o aumento da expressão de 

seus genes alvo, envolvidos com proliferação, diferenciação, apoptose e 

angiogênese (FRANK, 2007; GESBERT; GRIFFIN, 2000; KIM et al., 2005; 

WALKER; NELSON; FRANK, 2007). Aparentemente, a interação entre o sistema 

imunológico e o microambiente tumoral tem grande relevância clínica, a qual deve 

ser considerada na busca do tratamento ideal para o câncer. Uma vez que o 

ambiente imunossupressor gerado pelos tumores pode afetar o sistema imune, 

particularmente as DCs, e este passa atuar em benefício das células tumorais, a 



	  

busca por terapias direcionadas a um alvo em comum destes dois sistemas poderia 

aperfeiçoar os resultados das terapias convencionais, além de favorecer a 

imunoterapia. Neste aspecto, os STATs são bastante atrativos e promissores para o 

tratamento do câncer, por estarem envolvidos na conexão destas duas interfaces. 

Ao exemplo de STAT3 que na células neoplásicas contribui para a progressão do 

câncer e no sistema imune para a imunossupressão associada ao tumor. STAT3 é 

ativado pelos fatores supressores produzidos pelo tumor, gerando um eficiente 

mecanismo de retroalimentação positiva, por garantir aumento da atividade de 

STAT3 nas células tumorais e nas células imunes associadas ao tumor (YU; 

KORTYLEWSKI; PARDOLL, 2007). Já STAT5 é um mediador essencial em 

neoplasias hematológicas induzidas por tirosina-quinases mutadas, como BCR-ABL 

e Jak2V617F (HOELBL et al., 2006; WALZ et al., 2012). Ele pode ser ativado 

através da secreção autócrina e parácrina de citocinas que sinalizam através de Jak. 

Desta forma, como STAT5 é um ponto de convergência para uma variedade de 

quinases, e também é um dos mediadores diretos da expressão gênica anormal em 

tumores, pode ser considerado um importante alvo terapêutico. Portanto, os STATs 

poderiam ser o elemento que faltava para aprimorar o tratamento do câncer, já que 

as respostas clínicas à imunoterapia tem sido insatisfatórias e as terapias 

convencionais causadoras de efeitos colaterais, muitas vezes não tolerados pelos 

pacientes.  

As terapias convencionais, utilizadas no tratamento do câncer, em geral, 

possuem como alvo as células tumorais em processo de divisão. A administração 

repetitiva destes agentes citotóxicos em altas doses é prejudicial à imunidade dos 

pacientes, pois causa, também, a inibição da divisão celular de leucócitos, na 

medula óssea e nos tecidos linfóides periféricos (LAKE; ROBINSON, 2005; 

ZITVOGEL et al., 2008). Sendo assim, têm-se buscado tratamentos direcionados 

especificamente às células tumorais, deixando as células normais intactas. Nesse 

sentido, o grupo do pesquisador David Frank passou a estudar novas estratégias 

farmacológicas que modulassem a expressão gênica dependente de STAT. Foram 

testados cerca de 200 mil diferentes compostos, já conhecidos por serem seguros 

para uso humano, a fim de acelerar o desenvolvimento de ensaios clínicos. Dentre 

os medicamentos encontrados pelo grupo destacam-se: Nifuroxazida, comumente 

usada no tratamento de diarréias, como inibidor da fosforilação de STAT3, mediante 

a inibição de Jak2 e Tyk2 (NELSON et al., 2008); Pimozida, um agente psicotrópico 



	  

usado no tratamento da síndrome de Tourette, como inibidor da função de STAT5 

(NELSON et al., 2011); Pirimetamina, droga anti-parasitária usada no tratamento da 

toxoplasmose e malária, como efetivo inibidor de STAT3, independente da inibição 

de Jak2 (TAKAKURA et al., 2011).  Atualmente, estão em andamento, os ensaios 

clínicos, nas fases 1 e 2, usando-se pirimetamina no tratamento de pacientes com 

leucemia linfóide crônica (LLC). Entretanto, ainda não há estudos mostrando se, 

além de ser potencialmente eficaz contra as células tumorais, esta droga também 

seria capaz de modular as DCs in vitro e in vivo, tornando-as mais imunogênicas, 

devido à inibição de STAT3.   

A ativação exacerbada de STAT3 também faz parte da patogênese da LLC 

(HAZAN-HALEVY et al., 2010). Mediante a ativação alterada de NF-kB ocorre 

aumento da produção de IL-6 pelas células leucêmicas, o qual ativa STAT3. Este, 

por sua vez, aumenta a resistência do tumor à apoptose, por induzir a expressão de 

Mcl-1 e Bclx, o que torna estas células também resistentes a certas drogas 

quimioterápicas (ALLEN et al., 2011; DIETRICH et al., 2012). A LLC é um tipo de 

câncer bastante atrativo para a investigação e aplicação de novas estratégias 

imunoterapêuticas. Um dos motivos é pela disponibilidade dessas células 

cancerosas no sangue periférico, não necessitando esperar que o paciente seja 

submetido a uma cirurgia para se ter acesso ao tumor. Além do mais, esta é uma 

doença de curso natural longo e progressão lenta, que pode permitir o 

desenvolvimento de respostas imunes contra células tumorais, desde que 

encontrada a estratégia correta de imunização (HUS et al., 2008; MAURO et al., 

1999). O que caracteriza a LLC é o acúmulo anormal de linfócitos B monoclonais 

maduros e não-funcionais, no sangue periférico, medula óssea, linfonodos e outros 

órgãos linfóides (LINET et al., 2007). O perfil imunológico das células leucêmicas é 

definido pela expressão de CD19, CD23 e CD20 com co-expressão de CD5 

(GINALDI et al., 1998; HALLEK et al., 2008). Os pacientes com LLC apresentam 

uma variedade de alterações imunológicas (DEARDEN, 2008; ORSINI et al., 2004), 

já tendo sido descritas alterações funcionais nas células T, NK (do inglês, natural 

killer), monócitos, macrófagos, neutrófilos e, inclusive, nas DCs destes pacientes 

(DEARDEN, 2008; ORSINI et al., 2003; ORSINI et al., 2004).  

 Outra droga que vem sendo alvo de estudos para tratamento do câncer é JQ1. 

Esta foi originalmente sintetizada como um inibidor da família de bromodomínios 

BET (composto por BRD2, BRD3, BRD4 e BRDT), um grupo de reguladores 



	  

transcricionais (FILIPPAKOPOULOS et al., 2010). Os bromodomínios medeiam a 

interação não covalente proteína-proteína por associação com resíduos de lisina 

acetilada pós-traducionais (ZENG; ZHOU, 2002). A função destas proteínas é o 

reconhecimento de histonas acetiladas, encontradas em regiões transcricionalmente 

ativas da cromatina, promovendo o recrutamento de ativadores da transcrição 

(DELMORE et al., 2011; FILIPPAKOPOULOS et al., 2010). JQ1 se liga 

seletivamente e com alta afinidade ao domínio de ligação da acetil-lisina, ou 

bromodomínios, das proteínas BET (FILIPPAKOPOULOS et al., 2010). Sendo assim, 

JQ1 inibe a transcrição gênica por impedir a ligação dos bromodomínios BET às 

histonas acetiladas. Já foi demonstrado que JQ1 bloqueia a função de STAT5 em 

células leucêmicas e células de linfoma, através da inibição de BRD2, o qual é um 

mediador crítico da atividade de STAT5 (LIU et al., 2014). JQ1 também foi 

encontrado por diminuir a fosforilação de STAT5 (e exercer um efeito anti-tumoral) 

em células de leucemia linfoblástica aguda, através da supressão da transcrição do 

receptor de IL-7 (o qual sinaliza via STAT5) (OTT et al., 2012). Além deste papel 

promissor no tratamento do câncer, JQ1 tem mostrado propriedades anti-

inflamatórias em macrófagos murinos (BELKINA; NIKOLAJCZYK; DENIS, 2013; 

WIENERROITHER et al., 2014). Por isso, estudar o efeito de JQ1 em DCs humanas 

chamou nossa atenção. Assim como para a pirimetamina, não há dados mostrando 

o efeito da JQ1 em DCs humamas, o que seria interessante para averiguar se 

ambas drogas (JQ1 e pirimetamina) são eficazes contra o tumor sem levar os 

pacientes à imunossupressão. Além disso, como um inibidor de STAT5, o emprego 

da JQ1 permite investigar o ainda não estabelecido papel de STAT5 durante a 

maturação das DCs.  

Assim, pode-se observar que os STATs estão envolvidos funcionalmente em 

vários tipos celulares, incluindo as células do sistema inume, como as DCs, e células 

neoplásicas. A ativação controlada e regulada (pelas SOCS) dos STATs são 

indispensáveis para a diferenciação e maturação das DCs. Ao mesmo tempo, um 

desequilíbrio entre STAT e SOCS pode causar danos ao desenvolvimento das DCs 

e ainda contribuir para a progressão tumoral. Além do mais, a ativação 

descontrolada dos STATs também é responsável pelas características malignas do 

tumor, que tem como conseqüência a liberação de fatores imunossupressores. Tais 

fatores podem afetar as DCs, interligando estas duas interfaces de maneira a 

contribuir para a patogenicidade do câncer. Com base nisso, o estudo das 



	  

alterações na via de sinalização dos STATs, em DCs de pacientes com câncer, é 

relevante para descobrirmos novos e potenciais alvos para terapia contra o câncer. 

Este trabalho, portanto, procurou investigar os mecanismos moleculares, 

dependentes de STAT, causadores dos defeitos observados nas DCs derivadas de 

pacientes com câncer. Assim como, investigar o efeito de novas drogas anti-

tumorais (pirimetamina e JQ1) e inibidoras de STATs sobre as DCs. Pretendemos, 

assim, contribuir para a compreensão da fisiopatologia das DCs em pacientes com 

câncer e, talvez, fornecer subsídios para o aprimoramento de seu uso clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES 
 
 
 
 
 
 
  



	  

• Células dendríticas derivadas de monócitos de pacientes com LLC possuem 

características de células imaturas, devido a baixa expressão dos marcadores 

de superfície, menor produção de citocinas pró-inflamatórias e reduzida 

atividade aloestimuladora; 

• O estímulo do LPS não é capaz de maturar as células dendríticas de 

pacientes com LLC em níveis comparáveis aos doadores saudáveis, devido a 

reduzida expressão de TLR4 e MD2, assim como de outros TLRs e dos 

receptores de outros agonistas de ativação (TNF, IL-6 e IL-1β); 

•  Os monócitos dos pacientes com LLC possuem alterações na via de 

sinalização do receptor de IL-4, vistas pela redução da atividade transcricional 

e da fosforilação de STAT6 e aumento da expressão do seu inibidor SOCS5; 

• O efeito do inibidor de STAT3, pirimetamina, nas DCs dos doadores 

saudáveis foi sutil, no sentido de melhorar a imunogenicidade destas células; 

• A pirimetamina não modificou a ativação de STAT3 e consequentemente não 

inferiu no perfil tolerogênico das DCs dos doadores saudáveis; 

• O tratamento das DCs de pacientes com LLC com a pirimetamina não 

modificou seu fenótipo e a sua função, de maneira a não superar os defeitos 

encontrados nestas células mas também não piorá-los;  

• JQ1 bloqueia a ativação de STAT5 induzida por LPS e inibe a maturação 

fenotípico-funcional das DCs de doadores saudáveis, conferindo-as um perfil 

tolerogênico, mostrando que STAT5 é importante para a maturação das DCs 

induzida por LPS. 
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