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Resumo
RESUMO
Rodríguez, G. R. A sinalização via receptor A2A contribui para suscetibilidade ao
carcinoma mamário experimental. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2016.

O câncer de mama é um dos tumores malignos mais comuns e que afeta um grande
número de mulheres da população mundial. O processo inflamatório gerado juntamente
com o crescimento descontrolado das células tumorais promove um estresse metabólico no
microambiente tumoral levando ao acúmulo de adenosina extracelular decorrente da
hipóxia tecidual. A adenosina gerada e seus efeitos mediados via receptor A2A (A2AR)
interfere em vários subtipos celulares. Neste trabalho, avaliamos o papel do receptor A2A na
indução de uma resposta de células Th17 durante o carcinoma mamário experimental, visto
que estas desempenham um importante papel no crescimento e na progressão do tumor de
mama invasivo. Para isso, utilizamos o modelo de carcinoma mamário murino que
desenvolve (4T-1) e o que não desenvolve metástase (67NR). Nossos resultados mostraram
que o tumor mamário 4T-1 apresenta alta expressão do receptor A2A comparado com o
tumor 67NR. A deficiência do receptor A2a preveniu o crescimento do tumor mamário 4T1 e de colônias de células tumorais em sítios secundários da doença, concomitante com a
diminuição da resposta de perfil Th17 e do recrutamento de neutrófilos para o sitio
primário. Ainda, que as células tumorais 4T-1 apresentaram uma alta expressão dos
receptores de adenosina e das ectonucleotidases (CD73 e CD39), sugerindo que a via de
sinalização de adenosina exerce um efeito direto nessas células. A administração de
adenosina ou AMP (trifosfato de adenosina) em culturas de células tumorais 4T-1 induziu

xv

um aumento da expressão de IL-6, CCL20 e CXCL1, mediadores importantes para o
recrutamento de linfócitos T produtores de IL-17 e de neutrófilos. Além disso, durante o
crescimento do tumor 4T-1, observamos uma alta expressão da enzima ciclooxigenase 2
(Cox-2) comparado com o tumor 67NR. No entanto, os animais deficientes geneticamente
do receptor A2A apresentaram uma redução significativa da expressão de Cox-2 no
microambiente tumoral comparados com os animais BALB/c. A inibição da enzima Cox-2
com indometacina ou celecoxicib (inibidor seletivo) em animais com tumor 4T-1 preveniu
o crescimento do tumor primário e, consequentemente, resultou na redução da expressão de
moléculas relacionadas como o perfil de resposta de células Th17 tais como IL-6, CCL20,
IL-17A e Rorγt. Esses resultados indicam que o bloqueio da via de sinalização do receptor
A2A interfere na indução de resposta de células Th17, abrindo novas perspectivas para o
desenvolvimento de terapias alternativas para o controle de tumores invasivos.

Palavras chaves: Receptor A2A, câncer de mama, células Th17 e neutrófilos.
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ABSTRACT
ABSTRACT
Rodríguez, G. R. The A2A receptor signaling pathway contributes to susceptibility to
experimental mammary carcinoma. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2016.

Breast cancer is one of the most common and aggressive malignant tumors,
affecting a large number of women in the worldwide population. The inflammatory process
generated along with the uncontrolled growth of tumor cells promotes metabolic stress in
the tumor microenvironment leading to the accumulation of extracellular adenosine due to
the generation of tissue hypoxia. The generated adenosine and its effects mediated by A2A
(A2AR) interfere in several cell subtypes. In this study, we evaluated the role of A2A
receptor in the induction of a Th17 cell response in experimental breast carcinoma, given
that these cells play an important role in invasive breast tumor growth and progression. For
this, we employed the murine mammary metastatic (4T-1) and nonmetastatic carcinoma
(67NR) model. Our results showed that there is high expression of adenosine A2A receptor
in breast tumor 4T-1 compared to 67NR. The A2AR deficiency prevented the growth of
metastatic breast tumor 4T-1 and tumor cell colonies in secondary disease sites, together
with a decrease in Th17 response profile and in the neutrophils recruitment to the primary
site. The tumor cells 4T-1 presented high expression of adenosine receptors and
ectonucleotidases (CD73 and CD39), suggesting that the adenosine signaling pathway has a
direct effect on these cells. Adenosine or AMP (adenosine triphosphate) administration in
tumoral 4T-1 cell cultures induced an increase in IL-6, CCL20 and CXCL1 expression,
important mediators in the recruitiment of IL-17 producing T lymphocytes and neutrophils.
xviii

Besides that, during 4T-1 tumor growth we observed high expression of cyclooxygenase 2
(Cox-2) compared to 67RN tumor. However A2A deficient mice showed a significative
reduction in Cox-2 expression in tumoral microenvironment compared to BALB/c mice.
Cox-2 inhibition with indometacine or celecoxib (selective inhibitor) in mice with 4T-1
tumor prevented primary tumor growth and, consequently, resulted in reduction of the
expression of molecules related to the Th17 profile, as IL-6, CCL20, IL-17A and Rorγt.
These results indicate that the blockade of the A2A signaling pathway interfere on the
induction of Th17 cells response, opening new perspectives for the development of
alternative therapies to the control of invasive tumors.

Keywords: A2A Receptor, breast cancer, Th17 cells and neutrophils.
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A1- Receptor de adenosina A1
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1. INTRODUÇÃO
O câncer é uma das maiores causas de morte no mundo, e se desenvolve a partir de
um conjunto de células com crescimento incontrolável que culmina com a invasão em
tecidos adjacentes e a disseminação dessas células para outros tecidos (Sakaguchi et al.,
1995). As alterações fisiológicas, como sinal de crescimento próprio, insensibilidade a sinais
inibitórios de crescimento, evasão da morte celular programada (apoptose), potencial
replicativo ilimitado, angiogênese contínua e invasão tecidual são características de células
tumorais (Inohara et al., 2005).
O processo de formação do tumor é chamado de tumorigênese, sendo dividido em
três fases principais, a iniciação, a promoção e a progressão do tumor (Hanahan and
Weinberg, 2000). Durante a fase de iniciação do tumor, processos químicos ou físicos podem
causar mutações no DNA das células e levar a ativação de oncogenes e/ou à inativação de
genes supressores de tumor. A segunda fase, a promoção do tumor, é caracterizada pela
expansão clonal das células com proliferação descontrolada e redução da morte celular. A
inflamação tem papel importante durante essa fase, pois células inflamatórias produzem
citocinas tais como IL-1 e IL-6 que favorecem o crescimento do tumor. A fase de progressão
do tumor caracteriza-se pela invasão das células tumorais em locais distantes do sítio
primário, denominado metástase, assim como a manutenção do crescimento do tumor
primário. Durante esta fase, as mutações adicionais podem ser adquiridas, levando a
obtenção de uma célula cancerígena (Hanahan and Weinberg, 2000; Karin and Greten,
2005).
O câncer de mama é o mais comum e mais agressivo dentre os tumores, com cerca de
1,7 milhões de novos casos diagnosticados em 2012, representando cerca de 12% de todos os
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novos casos de câncer e 25% dos tumores nas mulheres (Ferlay et al., 2015). O carcinoma de
mama é uma das principais causas de mortalidade relacionada ao câncer em mulheres, sendo
responsável pela segunda causa de mortes no Brasil, correspondendo a 13% do total de
óbitos. A taxa global de mortalidade da doença é de 70%. Em 2008 foram notificados, na
América Latina, 115.000 novos casos desta neoplasia e, em 2010 foram notificados 49.000
novos casos, apenas no Brasil (Lee et al., 2012).
O carcinoma de mama são tumores sólidos, que podem ter origem nas glândulas
mamárias (carcinoma lobular) ou nos ductos (carcinoma ductal). Quando as células tumorais
se propagam para além do lóbulo ou túbulo, designa-se carcinoma invasivo, caso contrário
ele é denominado carcinoma in situ (INCA, 2012).
O microambiente tumoral é composto por células tumorais, estromais, inflamatórias,
além de uma variedade de células associadas ao tecido e vasos sanguíneos (Whiteside, 2008).
As células que apresentam crescimento descontrolado, assim como a expressão de antígenos
tumorais, podem ser reconhecidas e controladas pela resposta imune inata e/ou adaptativa
(Dunn et al., 2002). O sistema imunológico não só protege o hospedeiro contra a formação
do tumor, mas também aplica uma pressão seletiva para o desenvolvimento de tumores
menos imunogênicos, que pode culminar com a evasão do tumor. (Dunn et al., 2002).
Durante o desenvolvimento das neoplasias acontece o processo de imunoedição dos
tumores, resultando em uma relação bastante complexa entre o tumor e o sistema
imunológico (Dunn et al., 2002). Esse fenômeno é composto por três fases: eliminação,
equilíbrio e escape (Dunn et al., 2002). A primeira fase do processo de imunoedição dos
tumores é a eliminação. A resposta imunológica durante essa etapa é mediada por
macrófagos, células natural killer (NK), células dendríticas, linfócitos T e ocasionalmente
por linfócitos B, que promovem rejeição e destruição das células tumorais (Whiteside, 2008).
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As células NK são muito importantes na fase inicial de eliminação de tumores, pois essas
células expressam receptores como NKG2D e reconhecem ligantes induzidos por estresse
como NKG2DL (Gasser et al., 2005). Além disso, as células NK secretam IFN-γ que induz
aumento da produção de proteínas citolíticas como as perforinas, (Smyth et al., 2004) assim
como também promove a indução de ligantes apoptóticos como o Fas (Tsutsui et al., 1996).
O IFN-γ desempenha um papel importante na indução de uma resposta imunológica,
ativando as células dendríticas e consequentemente promovendo a geração de linfócitos T
CD4+ e T CD8+ específicos contra as células tumorais (Bach et al., 1997). O principal
mecanismo imunológico para a eliminação das células tumorais ocorre por meio do
reconhecimento de antígenos tumorais via MHC de classe I pelos linfócitos T CD8+
citotóxicos capazes de eliminar as células tumorais (Vakkila and Lotze, 2004). Os linfócitos
T CD4+ também desempenham importante papel na imunidade antitumoral, auxiliando a
sobrevivência e indução de linfócitos T CD8+ de memória (Wesa et al., 2007).
A segunda etapa do processo de imunoedição é a fase de equilíbrio durante a qual o
sistema imunológico é capaz de conter, mas não eliminar o tumor (Dunn et al., 2004). Essa
etapa é a menos estudada das três, mais existem alguns estudos que demonstraram que
durante essa fase, o sistema imunológico provoca uma pressão seletiva para o
desenvolvimento de tumores menos imunogênicos (Dunn et al., 2002). Estudos mostraram
que no microambiente tumoral, durante a fase de equilíbrio existe um aumento no número de
linfócitos T CD8+ e células NK, mas se observa uma diminuição das populações de células T
reguladoras (Treg Foxp3+) e de células supressoras mieloídes (MDSC, do inglês myeloid
derived suppressor cells), o que indica um balanço entre células anti-tumorais e pró-tumorais
(Wu et al., 2013).
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Por último, a fase de evasão ou escape dos tumores, o que proporciona a
sobrevivência e o crescimento ilimitado de células tumorais. Existem vários mecanismos que
os tumores utilizam para escapar da resposta imunológica do hospedeiro, tais como a
diminuição na expressão de moléculas de MHC classe I, o que impede o reconhecimento de
TAAs (antígenos associados ao tumor) pelos linfócitos T CD8+ citotóxicos (Hulpke and
Tampe, 2013), o aumento na expressão de moléculas inibidoras como CTLA-4 (do inglês,
Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4) e PD-1 (do inglês Programmed Death 1), os quais são
expressos na superfície de células T ativas, inibindo a sua atividade efetora (Downey et al.,
2007; Gao et al., 2009; Inman et al., 2007; Mu et al., 2011) e a indução de células T
reguladoras para o microambiente tumoral (Qin, 2009; Rabinovich et al., 2007). Outras
células como MDSC e os macrófagos associados a tumores (TAM do inglês, tumorassociated macrophages) presentes no tumor produzem a citocina IL-10 criando um
ambiente imunossupressor, inibindo as respostas imunológicas efetoras do hospedeiro e,
consequentemente favorecem a progressão do tumor (Fridlender et al., 2012; Gabrilovich et
al., 2012; Solinas et al., 2009).
Existe uma forte associação entre o câncer e a inflamação. A inflamação crônica
resulta na remodelação do tecido e angiogênese, um processo que aumenta a probabilidade
de recorrência do câncer de mama. (Pierce et al., 2009). A maioria dos tumores sólidos
apresentam regiões de baixa concentração de oxigênio provocado por um desequilíbrio entre
a disponibilidade e consumo de oxigênio (Hockel and Vaupel, 2001). Em condições
fisiológicas, as concentrações dos mediadores purinérgicos (ATP e adenosina) presentes no
espaço extracelular são baixas. Esses mediadores são liberados para o espaço extracelular por
meio de proteínas de membrana celular e lisossomos (Fredholm et al., 2011). Durante o
processo inflamatório crônico pode ocorrer hipóxia tecidual ocasionada por meio da
27

proliferação descontrolada de células tumorais, por exemplo, os níveis de ATP e adenosina
extracelulares aumentam e podem atuar como um sinal de alarme, levando ao crescimento do
tumor (Montesinos et al., 2004) (Decking et al., 1997).
As ectonucleotidases CD39 e CD73 são as principais enzimas envolvidas com a
geração de adenosina (Yegutkin, 2008). O CD39 (do inglês, ectonucleoside triphosphate
diphosphohydrolase 1, E-NTPDase1) metaboliza as moléculas de ATP e ADP, no espaço
extracelular, e as converte em AMP. Após a formação do AMP, este é metabolizado pela
molécula CD73 (do inglês ecto-5’-nucleotidase, Ecto5’NTase) resultando na geração de
adenosina no espaço extracelular (Antonioli et al., 2013). Ambas enzimas podem atuam como
moduladoras imunológicas que mudam a atividade pro-inflamatória das células imunológicas
mediada pela existência de ATP, a um estado anti-inflamatório mediado por adenosina
(Beavis et al., 2012). Diversos estudos têm apontado que CD39 e CD73 tem um papel
importante na geração de um ambiente imunossupressor, caracterizado pelo aumento dos
níveis de adenosina, favorecendo o desenvolvimento dos tumores (Bastid et al., 2013). Em
vários tipos de tumores sólidos se observa uma elevada expressão e atividade de CD39 e
CD73 (Bastid et al., 2013). O complexo CD39/CD73 contribui para o escape dos tumores, via
inibição da ativação, expansão clonal e recrutamento de células T, em particular das células T
citotóxicas (Schuler et al., 2012; Zhang, 2012). Além disso, estudos demostraram que as
células MDSCs promovem o crescimento do tumor por mecanismos mediados via CD39,
devido a que MDSCs obtidas de pacientes com câncer colorectal apresentaram uma elevada
expressão de CD39 exibindo um aumento do efeito inibidor sobre as células T citotóxicas em
comparação com MDSCs de doadores saudáveis (Zhang et al., 2013).
A sinalização via adenosina ocorre por meio de quatro subtipos de receptores, A1, A2A,
A2B e A3 (Antonioli et al., 2008; Palmer and Trevethick, 2008) presentes na superfície celular,
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os quais estão associados a proteínas G (ligantes de GTP intracelular) estimuladores (Gs) ou
inibidores (Gi) de adenilato ciclase. Essa enzima é responsável pela catálise de AMP cíclico
(cAMP do inglês, cyclic AMP) intracelular, e seus níveis podem variar de acordo com a
proteína G associada ao receptor de adenosina. Os receptores A1 e A3 são acoplados à proteína
G das famílias Gi, Gq e Go. A estimulação desses receptores resulta na liberação de íons de
cálcio intracelular (Hoskin et al., 2008) e manutenção dos níveis baixos de cAMP. Por outro
lado, os receptores A2A e A2B são acoplados à proteína Gs ou Golf, resultando na maior
atividade de adenilato ciclase (Klinger et al., 2002) e aumento significativo dos níveis
intracelulares de cAMP. O aumento de cAMP ativa a proteína quinase A (PKA) que, após ser
fosforilada, ativa o fator de transcrição CREB (Nemeth et al., 2003), atuando diretamente na
expressão e produção de citocinas pró-inflamatórias, ou indiretamente, por meio da competição
com NFκB por um importante co-fator, a proteína ligante de CREB (Fredholm et al., 2007).
Outro fator de transcrição, o C/EBP, é responsável pela produção de IL-10 decorrente da
estimulação do receptor A2A (Csoka et al., 2007). Ressalta-se que estes efeitos são mediados via
ativação de MAPK e PKC (Fredholm et al., 2007; Hasko and Pacher, 2008).
A adenosina é um nucleosídeo, com importante papel na regulação autócrina e
parácrina das células. O seu acúmulo prolongado está associado com a imunossupressão e o
desenvolvimento das neoplasias (Blay et al., 1997; Ohta et al., 2006; Sitkovsky et al., 2008).
Esse nucleosídeo atua em diferentes subtipos celulares, como por exemplo, na inibição da
ativação de macrófagos M1, via o receptor A2A (Hasko and Cronstein, 2004). Por outro lado,
a via de sinalização de adenosina pelos receptores A2A e A2B induz a ativação de macrófagos
M2 (Hasko and Cronstein, 2004). Adicionalmente, a adenosina estimula a produção do fator
de crescimento endotelial vascular (VEGF) em macrófagos, via receptor A2A, favorecendo a
angiogênese (Leibovich et al., 2002). A adenosina também inibe a função das células NK,
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células efetoras do sistema imune inato envolvidas no controle do crescimento e a
proliferação de diferentes tipos de tumores (Langers et al., 2012). Esse nucleosídeo reduz a
capacidade de adesão das células NK às células neoplásicas, prejudicando a ação dos
grânulos citotóxicos. A ativação do receptor A2A nas células NK inibe a produção de
perforina e CD95L (FASL) e inibe a lise das células tumorais (Raskovalova et al., 2005),
além de suprimir a produção de citocinas pró-inflamatórias, tais como IFN-γ, interleucina-2
(IL-2) e o fator de necrose tumoral (TNF-α) (Lokshin et al., 2006). Nas células T efetoras, a
sinalização de adenosina e seu receptor A2A induz o aumento dos níveis de cAMP, causando
a inibição da ativação destas células mediadas pelo TCR (Merighi et al., 2003) e induz a
liberação de citocinas que neutralizam o crescimento do tumor (Deaglio et al., 2007).
A via de sinalização do receptor de A2A também resulta na indução da ativação da
enzima ciclo-oxigenase 2 (Cox-2), altamente expressa durante processos inflamatórios e
tumorais (Chen and Smyth, 2011). O principal produto da atividade da Cox-2 é a
prostaglandina E2 (PGE2), que atua na sobrevivência celular, induzindo a expressão da
proteína anti-apoptótica Bcl-2 (Chen and Smyth, 2011), de metaloproteinases (MMP) e do
VEGF (Fosslien, 2001). Alguns estudos demostraram que a indução de Cox-2 mediada pelo
receptor A2AR pode ocontecer de maneira direta via a estimulação de CAMP (Carregaro et
al., 2011; Pouliot et al., 2002), entre tanto outros trabalhos demonstraram que tanto a PGE2
por meio de seus receptores EP2R e EP4R assim como a adenosina e seus receptores A2AR e
A2BR podem ativar a adenilato ciclase de forma independente (Fredholm et al., 2007; Hata
and Breyer, 2004).
Em células linfoides, a sinalização de cAMP induz um potente efeito
imunossupressor e a magnitude desse efeito é proporcional à quantidade de cAMP produzido
(Kundu et al., 2005; Raskovalova et al., 2005; Sitkovsky et al., 2004). A combinação de
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PGE2 e adenosina pode amplificar a via de sinalização de cAMP-PKA (proteína quinase
dependente de cAMP), provocando separadamente um efeito imunossupressor ainda maior
(Su et al., 2008).
A PGE2 tem efeitos distintos sobre as células do sistema imune. Trabalhos anteriores
demonstraram o seu papel imunossupressor, induzindo um perfil de macrófagos M2 e de
células MDSC e consequentemente inibindo o perfil de macrófagos M1. Além disso, PGE2
tem a capacidade de induzir o aumento da proliferação e função de células Tregs (Chen and
Smyth, 2011). Outros estudos mostraram que tanto PGE2 como adenosina inibem a resposta
antitumoral mediada por células T (Ohta et al., 2006). Além disso, há relatos que PGE2
induz a produção de citocinas pro-inflamatórias como a IL-23 no microambiente do tumor,
levando à expansão de células Th17 (Qian et al., 2013), um subtipo de linfócito T CD4+
caracterizado pela elevada produção de IL-17 (Qian et al., 2013).
A diferenciação das células Th17 é mediada pela combinação de citocinas como IL-6,
TGF-, IL-1 e IL-23 que induzem a fosforilação e ativação de STAT3 e consequentemente
do seu fator de transcrição específico, o Rorγt (Basso et al., 2009; Iwakura and Ishigame,
2006). Essas células estão associadas principalmente com os processos inflamatórios
crônicos, desempenhando um importante papel na indução e progressão de doenças
autoimunes, assim como no controle de infecções bacterianas, fungícas e de protozoários (da
Matta Guedes et al., 2010; Khader et al., 2007).
Nosso grupo recentemente demonstrou que os linfócitos T produtores de IL-17 estão
presentes no microambiente tumoral de pacientes com carcinoma ductal invasivo de mama
(Benevides et al., 2013). Ainda, que a expressão de IL-17 está associada com o aumento de
células Tregs e com o pior prognóstico da doença (Benevides et al., 2013). Em modelo de
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tumor mamário que desenvolve metastase foi demonstrado que os linfócitos T infiltrantes do
tumor produzem IL-17, enquanto que a neutralização dessa citocina in vivo reduziu o
crescimento do tumor, prevenindo a migração de neutrófilos e de células tumorais para sítios
secundários do tumor, demonstrando o seu papel pro-tumoral (Benevides et al., 2015). Além
disso, a citocina IL-17 atua sobre as células tumorais e induz a produção de citocinas e
quimiocinas, tais como IL-6, CXCL1 e CCL20, que são fundamentais para a manutenção do
fenótipo Th17 e o recrutamento de neutrófilos tumorigênicos (Benevides et al., 2015).
Dessa forma, o bloqueio de IL-17 parece ser uma abordagem atrativa para o controle
de tumores invasivos. Com o intuito de controlar a produção dessa citocina, a nossa hipótese
foi que o bloqueio da via de sinalização de adenosina inibe o recrutamento de células Th17
para o microambiente tumoral, uma vez que durante o processo inflamatório gerado
juntamente com o crescimento descontrolado das células tumorais promove um o acúmulo
de adenosina extracelular decorrente da geração de hipóxia tecidual. A adenosina via
receptor A2A (A2AR) induz a produção de citocinas relacionados com o perfil Th17,
induzindo a expansão e migração dessas células. Nesse trabalho propusemos avaliar o papel
do receptor A2A na indução de resposta de células T produtores de IL-17 durante o carcinoma
mamário. O entendimento dessa via de sinalização de adenosina e seu receptor A2A pode
proporcionar novas perspectivas para o desenvolvimento de terapias para o controle de
tumores invasivos.
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2. OBJETIVO

2.1. Objetivo geral

Determinar o papel do receptor A2A na indução de uma resposta de célula Th17 durante o
carcinoma mamário experimental.

2.2. Objetivos específicos

2.2.1. Determinar a cinética de expressão dos receptores de adenosina (A1, A2A, A2B e A3)
durante o crescimento de tumor que induz ou não metástase.

2.2.2. Determinar o papel do receptor de A2A durante o desenvolvimento do carcinoma
mamário murino.

2.2.3. Determinar a participação do receptor A2A na indução de uma resposta de células Th17
durante a progressão de carcinoma mamário murino.

2.2.4. Investigar se a via de sinalização de A2AR induz a expressão de Cox2 durante o
crescimento de tumor mamário murino.

2.2.5. Determinar o efeito de adenosina e do seu receptor A2A em células tumorais.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Animais experimentais

Os camundongos da linhagem BALB/c e geneticamente deficientes do receptor de
adenosina A2A (A2AR-/-), fêmeas de 8 a 10 semanas de idade, foram utilizados para a
indução de tumor. Os camundongos foram obtidos do Biotério de criação de animais
isogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP-USP e mantidos no
Biotério do Departamento de Bioquímica e Imunologia desta Faculdade. Os experimentos
foram realizados utilizando 5 a 8 camundongos por grupo experimental. Todos os
experimentos foram realizados de acordo com o protocolo aprovado pelo comitê de ética
para animais de experimentação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP-USP,
n° 102/2014.

3.2. Linhagem de células de carcinoma mamário murino

As linhagens de células de carcinoma mamário murino 4T-1 (linhagem de célula
tumoral que desenvolve metástase) e 67NR (linhagem de célula tumoral que não desenvolve
metástase) foram mantidas em meio de cultura RPMI-1640 (Sigma, St. Luis, EUA)
suplementado com 5% de soro bovino fetal (SBF), 1 mM L-glutamina, 1mM penicilinastreptomicina, 1mM aminoácido não essencial, 1mM piruvato de sódio (Sigma).
Para os experimentos in vitro e in vivo, as células foram dissociadas com PBS/EDTA
0,01%, lavadas duas vezes com PBS, e a viabilidade celular foi determinada utilizando azul
de Tripan. Foram utilizadas somente as suspensões celulares com viabilidade acima de 95%.
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3.3. Modelo de indução de tumor mamário murino e tratamento

Os camundongos BALB/c e A2AR-/- foram previamente anestesiados pela via
intraperitoneal com Xilazina (12mg/Kg) + Ketamina (115 mg/Kg) e, em seguida, inoculados
com 50 μl de uma suspensão celular de 5x104 células tumorais 4T-1 ou 67NR dentro da
quarta glândula mamária. O tamanho dos tumores foi mensurado a partir do 10° dia pósinoculação das células tumorais utilizando um paquímetro eletrônico. O volume do tumor foi
calculado de acordo com a seguinte fórmula: V= D x L2/2, enquanto D representa o diâmetro
maior do tumor (mm) e L representa o diâmetro menor do tumor (Jovanovic et al., 2011). Os
animais foram sacrificados nos dias 15, 25, 35 e 40 pós-inoculação das células tumorais
dependendo do experimento realizado. O tumor primário e o órgão acometido pelo tumor
(pulmão) foram coletados e acondicionados de maneira diferente dependendo do destino
final.
A partir do 15° dia pós-inoculação das células 4T-1, um grupo de animais BALB/c
foi tratado pela via intraperitoneal com inibidor geral de Cox (Indometacina - 5mg/kg), com
inibidor seletivo de Cox-2 (Celecoxib - 5mg/kg) ou com veículo (PBS 1x + DMSO 10%) em
dias alternados durante 3 semanas. Aos 40 dias pós-inoculação das células tumorais, os
animais foram sacrificados para a coleta dos tecidos (tumor e pulmão).

3.4. Cultura de células tumorais

Para os experimentos de cultura de células tumorais in vitro, células tumorais 4T-1 (2
x 105 células/ poço) foram cultivadas em placas de 24 poços (BD Biosciences) em meio
RPMI-1640 suplementado com 5% de SBF, na presença ou não de diferentes concentrações
(100 µM, 300 µM e 1mM) de monofosfato de adenosina (AMP) (Sigma), ou de adenosina
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(ADO) (Sigma). Após 24 horas, as células foram coletadas para a extração do RNA. A
expressão de IL-6, CCL-20 e CXCL1 foram avaliados por PCR em tempo real (qPCR).

3.5. Obtenção de leucócitos
Para a obtenção de células inflamatórias do microambiente tumoral, o tecido do tumor
foi fragmentado em pedaços menores e incubado por 1 hora a 37°C em meio RPMI-1640
incompleto contendo 50 μg/mL de liberase (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim,
Alemanha) para a digestão enzimática. Após este período, a suspensão celular foi coletada e
filtrada com auxílio cell strainer de 70 μm (BD Biosciences). A viabilidade das células
obtidas foi determinada utilizando azul de Tripan. As células foram colocadas em cultura
(2x106 células/ poço) em placas de 48 poços (BD Biosciences) em meio RPMI-1640
suplementado com 5% de SBF. As células foram estimuladas com PMA (50 ng/mL) (Sigma)
e ionomizina (500 ng/mL) (Sigma) na presença de Brefeldina A (Biolegend) para impedir a
secreção de citocinas ao meio extracelular durante 4 horas.

3.6. Citometria de fluxo

Após o isolamento das células infiltrantes do tumor, foi realizada a caracterização do
infiltrado inflamatório quanto à marcação de moléculas de superfície específicas de cada
subtipo celular, pela técnica de citometria de fluxo. Resumidamente, as células foram
incubadas com soro de coelho 10% por 30 minutos à 4°C. Após o período de incubação, para
a marcação de moléculas de superfície, as células foram incubadas com anticorpos
monoclonais específicos conjugados com fluorocromos FITC, PE, PERCP, PE-CY7, APC e
APC-CY7. Para a identificação de populações de linfócitos T foram utilizados os anticorpos
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anti-CD3 (145-2C11), anti-CD4 (01065B), anti-CD8 (53-6,7), anti-TCRγδ (UC7-13D5).
Para a caracterização das populações de neutrófilos, MDSC e monócitos inflamatórios foram
utilizados anticorpos anti-CD11b (M1/70), anti-CD11c (AL3), anti-Ly6G (1A8), anti-Ly6C
(AL-21), anti-MHC II (2G9) e os respectivos isotipos controles. Os anticorpos foram
incubados por 30 minutos a 4°C. Para avaliar a expressão de ectonucleotidases nas células
tumorais 4T-1, foram utilizados os anticorpos anti-CD73(TY/23) e anti-CD39 (Duha 59). Os
anticorpos utilizados foram da BD Biosciences e da Biolegend. A aquisição das amostras foi
realizada no citômetro de fluxo FACSCanto II e os dados foram analisados utilizando o
software FlowJo (TreeStar Inc., EUA) de acordo com tamanho e granulosidade.
Para detecção de citocinas ou moléculas intracelulares, após o tempo de cultura as
células foram fixadas com PBS/formol 4% durante 11 minutos a temperatura ambiente. Em
seguida, as células foram permeabilizadas (PBS contendo 1% SFB, 0,1% NaN3 e 0,2% de
saponina) e incubadas com soro de coelho 10% por 30 minutos à 4°C. Posteriormente, as
células foram marcadas com os seguintes anticorpos de superfície e intracelular anti-CD3
(145-2C11), anti-CD4 (01065B), anti-CD8 (53-6,7), anti-TCRγδ (UC7-13D5) e anti-IL-17
(TC11-18H10) por 30 minutos à 4°C. Todos os anticorpos empregados foram da BD
Biosciences ou da Biolegend. A aquisição das amostras foi realizada no citômetro de fluxo
FACSCanto II e os dados foram analisados utilizando o software FlowJo de acordo com
tamanho e granulosidade.

3.7. Análise Histológica- Coloração pela Hematoxilina e Eosina

Para observação da morfologia e alterações patológicas, fragmentos de pulmão foram
coletados no 40° dia pós-inoculação das células tumorais 4T-1 ou 67NR. Os fragmentos
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foram coletados em formol tamponado 10% e, após 24 horas, foram desidratados em
concentrações crescentes de etanol e xilol. Posteriormente, os fragmentos foram incluídos em
parafina e cortes de 5 μM de espessura dos tecidos foram obtidos com auxílio de um
micrótomo. Os cortes foram dispostos em lâminas e incubados a 59-60°C para fixação. As
lâminas foram lavadas em xilol para retirar o excesso de parafina e reidratadas em
concentrações decrescentes de etanol (do absoluto ao 80%). Os cortes foram corados com
Hematoxilina e Eosina, desidratados com concentrações crescentes de etanol e lavados com
xilol. As lâminas foram montadas com Bálsamo do Canadá e cobertas com lamínula. A
análise foi realizada em microscópio óptico acoplado a uma câmara digital (Olympus ®
America Inc., EUA).

3.8. Extração de RNA e síntese de cDNA

Os fragmentos de tecidos de tumor foram coletados e armazenados em Trizol
(Invitrogen) à -20°C até o momento da extração do RNA total. O tecido foi homogeneizado
com auxílio de uma haste de trituração autoclavada e tratada com dimetilpirocarbonato
(DEPC) para a eliminação de RNAse. À mistura foram adicionados 500 μl de Trizol e 200 μl
de clorofórmio. Após a centrifugação (12 000 xg 15 minutos, 4°C), a fase aquosa contendo o
RNA foi coletada e transferida para outro tubo contendo 200 μl de etanol 95%. O RNA foi
purificado por meio do Kit Promega RNA Extraction (Promega, Madison, EUA), e
quantificado por leitura em NanoDropTM 1000 Spectrophotometer (Thermo Scientific) à 260
nm de absorbância (A260). A síntese do DNA complementar (cDNA) foi realizada utilizandose o Kit High Capacity cDNA Reserve Tanscripition (Applied, EUA) conforme instruções do
fabricante. Brevemente, a 1 μg de RNA diluído em 15 µl de água Milli-Q estéril foram
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adicionados 5μl de mix composto por 2 µl de tampão (10x), 0,8 µl de dNTPs à 100 mM, 1 µl
Oligo (dT) à 50 µM, 1 µl de enzima MultiScribe Reverse Transcriptase a 50 U/µl e 0,2 µl de
água Milli-Q estéril. As amostras foram mantidas por 2 horas no termociclador (Modelo
PTC-100, MJ Research, Watertown, MA, EUA). A ciclagem para a síntese do cDNA foi de
25°C por 10 minutos, 37°C durante 120 minutos, 85°C por 5 minutos e 10°C por tempo
indefinido. Após a ciclagem as amostras foram diluídas 8 vezes com água Milli-Q estéril e
armazenadas à -20° C até o momento do uso.

3.9. Reação de PCR em Tempo Real (qPCR)

A expressão relativa de genes foi analisada por meio das reações de qPCR, utilizandose o sistema de intercalantes e o aparelho StepOnePlus Real Time PCR System (Applied
Biosystems, EUA). Esse sistema (StepOne Software v2.2.2) realiza as reações de
amplificação, detecção e quantificação das amostras por meio da utilização de nucleases
fluorogênicas, sendo a expressão normalizada com base do controle endógeno Hprt (do
inglês, Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1). Iniciadores adequados para tais reações,
também conhecidos por primers, foram criados a partir do programa Primers Express
(Applied Biosystems). Em resumo, o cDNA de cada amostra (5 µl) foi adicionado à 7,65 µl
de intercalantes qPCR (Promega, EUA), 0,5 µl do primer sense (1-2 µg/ reação), 0,5 µl do
primer antisense (1-2 µg/ reação) e 1,35 µl de água Milli-Q estéril. A amplificação das
sequências dos genes alvo e controle interno (Hprt) foram avaliados por meio da curva
exponencial de amplificação após incubação do material a 95ºC por 10 minutos para a
desnaturação, 40 ciclos de repetição de 95ºC por 15 segundos, 58ºC por 30 segundos para o
anelamento e, finalmente, 72 ºC por 30 segundos. Os resultados foram analisados com base
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no valor da linha de corte Ct (cycle threshold) definido após o término da reação, sendo este
o ponto correspondente ao número de ciclos onde a amplificação atingiu um dado limiar que
permitiu a análise quantitativa da expressão do fator avaliado.

Os cálculos para a

determinação da expressão relativa dos genes alvo foram realizados de acordo com as
instruções contidas no folheto User’s Bulletin (P/N 4303859, Applied Biosystems). Os
valores de ∆Ct para cada uma das amostras avaliadas foram calculados da seguinte maneira:
∆Ct = CTgene interesse – CTgene referência (Hprt). A expressão relativa do RNA mensageiro (RNAm)
amostral em relação ao grupo controle foi calculada por meio da fórmula 2-(∆∆Ct), sendo que
∆∆Ct = ∆Ct amostra - ∆Ct controle.
A lista dos primers utilizados durante as reações de qPCR

Gene
Adora 1
Adora 2a
Adora 2b
Adora 3
B2m
Ccl20
Cox-2
Cxcl1
Ifn-g
Il-1b

Sequência
F: ATG AAC CCC ATC GTC TAT GC
R: GGA AGT GGT CGT TCC AAA TC
F: TTC TTC GCC TGC TTT GTC CT
R: ATA CCC GTC ACC AAG CCA TT
F: CTG CTC ATA ATG CTG GTG ATC T
R: ATC AGT TCC ATG CGC TGA
F: CTA CGC CTG CAA AAT AAA AAA G
R: GTC CAA AGA ATC TGA GGT CTG A
F: CAC CCC CAC TGA GAC TGA TAC ATA
R: TCA CAT GTC TCG ATC CCA GTA GA
F: AAC CTC CTC AGC CTA AGA GTC AAG
R: CAG CTG TGA TCA TTT CCT CCT T
F: GTG GAA AAA CCT CGT CCA GA
R: GTC CGG CTT CCA GTA TTG AG
F: CTT CCC TTG GAC ATT TTG TGT C
R: TTT GAA CGT CTC TGT CCC GAG
F: CCT TTT TCG CCT TGC TGT TG
R: GCA TCT TGG CTT TGC AGC T
F: TGA CAG GTG ATG AGA TGACCT GTTC
R: TTG GAA GCA GCC CTT CAT CT
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Il-6
Il-17a
Hprt
Rorc
Tgf-b

F: TTC CTA CCC CAA TTT CCA AT
R: CCT TCT GTC ACT CCA GCT TAT C
F: TGC CCT CCA CAA TGA AAA GA
R: AAC ACG AAG CAG TTT GGG AC
F: TGG AAA AGC CAA ATA CAA ACG
R: CAA CAT CAA CAG GAC TCC TCG
F: CAT TTT CTG CCT CTG CCT TC
R: TCT TGG CCT TCA TTG TAC CC
F: TCT GCT GAG GCT CAA GTT AAA
R: ATC GCC AGG AAT TGT TGC

3.10. Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas por análise de variância (ANOVA) seguida
pelo teste de Bonferroni, em experimentos com mais de dois grupos experimentais. Em
experimentos com apenas dois grupos experimentais foi utilizado o “teste t” (não-pareado).
Todos os valores foram considerados estatisticamente significantes quando p < 0,05. A
análise estatística e os gráficos foram feitos usando o GraphPad prism versão 5.0 (GraphPad
Software, San Diego, USA).
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4. RESULTADOS
4.1. Aumento da expressão do receptor de adenosina A2A (A2AR) durante o
desenvolvimento de tumor mamário que induz metástase
Para determinar se os receptores de adenosina (Adora1, Adora2a, Adora2b e Adora 3)
são expressos em tumor mamário, camundongos da linhagem BALB/c foram inoculados
com 5x104 células tumorais 4T-1 e 67NR e fragmentos do tumor foram coletados para
avaliar a expressão dos mesmos por PCR em tempo real (qPCR) nos dias 15, 25 e 35 pósinoculação (dpi). Aos 25 dpi das células 4T-1 observamos um aumento em torno de 4 vezes
maior na expressão dos receptores A2A (gene Adora2a) (Figura 1B) e A3 (gene Adora3)
(Figura 1D), comparado com os animais inoculados com as células 67NR. É importante
observar que a expressão do receptor A2A foi 10 vezes maior do que a do receptor A3 no
microambiente tumoral de animais que receberam as células 4T-1. No entanto, a expressão
dos receptores A1 (gene Adora1) e A2b (gene Adora2b) foi similar em ambos os grupos
(Figura 1A e C). Nossos dados mostram que o receptor A2A é altamente expresso durante o
desenvolvimento do tumor mamário 4T-1.
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Figura 1. Expressão dos receptores de adenosina no tumor mamário. Camundongos
BALB/c foram inoculados com 5x104 células tumorais que induz metástase (4T-1, círculo
fechado) e que não induz metástase (67NR, círculo aberto) na quarta glândula mamária.
Fragmentos do tumor foram coletados nos dias 15, 25 e 35 pós-inoculação (dpi) das células
tumorais, submetidos à extração de RNA e a expressão relativa dos receptores Adora1 (A),
Adora2a (B), Adora2b (C) e Adora3 (D) avaliada por qPCR. Os dados mostrados foram
normalizados pela expressão do gene endógeno beta-2 microglobulina e são representativos
de dois experimentos independentes. Os dados representam a média ± SEM de três
camundongos por grupo experimental (*p < 0.05).

4.2. Deficiência do A2AR previne o crescimento do tumor mamário 4T-1
Para investigar o papel do A2AR durante o desenvolvimento do carcinoma mamário
murino, camundongos BALB/c e deficientes do receptor de adenosina A2A (A2AR -/-) foram
inoculados com 5x104 células tumorais 4T-1 e 67NR e o volume dos tumores foi mensurado
em dias alternados a partir do 10° dpi das células tumorais.
46

Os animais A2AR-/- inoculados com as células 4T-1 apresentaram uma redução
significativa do volume (Figura 2A) e do peso (Figura 2B) do tumor comparados com os
animais BALB/c (controles). No entanto, não observamos diferença significativa no volume
(Figura 2A) e no peso (Figura 2B) do tumor em animais BALB/c e A2AR-/- inoculados com
as células 67NR que não induz metástase. Esses dados indicam que a deficiência do A2AR
previne o crescimento do tumor mamário 4T-1, sugerindo que a via de sinalização do
receptor de adenosina A2A favorece o crescimento do tumor mamário invasivo.
No dia 40 pós-inoculação das células tumorais 4T-1 é possível observar a presença de
células tumorais distribuídos em sítios secundários, como por exemplo, nos pulmões dos
animais BALB/c (Figura 2G). Além disso, nesse período evidenciamos um processo
inflamatório intenso nos pulmões dos animais BALB/c inoculados com as células 4T-1
(Figura 2G) comparado com os dos animais deficientes do receptor A2A (Figura 2H), que
apresentaram uma redução do infiltrado inflamatório. Associado à redução da inflamação
nos pulmões dos animais A2AR-/- também observamos a diminuição de colônias de células
tumorais (Figura 2H) quando comparados com animais BALB/c (Figura 2G). No entanto,
ambos os grupos de animais que receberam as células tumorais 67NR apresentaram a
arquitetura dos pulmões preservada com uma morfologia similar a dos animais naive (Figura
2E e 2F). Esses dados indicam que na ausência de A2AR há comprometimento do
recrutamento de células inflamatórias para os sítios secundários do tumor, bem como no
início do processo de metástase no tecido pulmonar.

47

Figura 2. Ausência de A2AR reduz o crescimento do tumor mamário 4T-1.
Camundongos BALB/c e A2AR-/- foram inoculados com 5x104 células 4T-1 e 67NR na
quarta glândula mamária e o volume (A) do tumor medido a partir do 10° dpi. O peso dos
tumores (B) foi avaliado no 40° dpi. O pulmão dos animais BALB/c (C, E e G) e dos A2AR48

/- (D, F e H) foram coletados nos dias 0 (naive) e 40 dpi e processados e corados para
visualização da histologia em microscopia óptica comum. Fotomicrografias representativas
são mostradas em aumento de 100X. Os dados são representativos de dois experimentos
independentes e representam a média ± SEM de cinco animais por grupo experimental (*p <
0.05).

4.3. Ausência de A2AR promove uma redução da expressão de moléculas relacionadas
com a resposta de células Th17 em tumor mamário 4T-1
Existem evidências que os processos inflamatórios estão associados com diferentes
tipos de tumores. Para avaliar se a redução do crescimento do tumor nos animais deficientes
de A2AR é devido ao comprometimento de um perfil de resposta Th17, nossa próxima etapa
foi determinar a expressão relativa dos genes relacionados com as populações de células
produtoras de IL-17 durante o crescimento do tumor mámario. Para isso, os animais BALB/c
e A2AR -/- foram submetidos ao protocolo de indução de tumor - e após 25 dpi, fragmentos
dos tumores foram coletados para avaliar a expressão de moléculas relacionadas com a
indução e migração de células Th17 por qPCR.
Os resultados mostraram que existe uma redução significativa na expressão dos genes
relacionados com o fenótipo das células Th17 como Il-6 (Figura 3A), Ccl20 (Figura 3B), Il17a (Figura 3C) e Rorc (Figura 3D) nos animais A2AR-/- em comparação com os animais
BALB/c, mas não na expressão de Ifn-g entre os dois grupos avaliados (Figura 3E).
Em seguida, para determinar as populações de linfócitos T produtores de IL-17 no
microambiente tumoral, células isoladas do tumor foram colocadas em cultura durante 4
horas e estimuladas com PMA-ionomicina. Após esse período de cultura, o número absoluto
de linfócitos T CD4+, CD8+ e TCRγδ+ produtores de IL-17 foram avaliados por citometria de
fluxo. Corroborando com os dados anteriores, observamos uma redução significativa do
número absoluto de linfócitos T CD4+ (Figura 3F) e TCRγδ+ (Figura 3G) produtores de IL49

17 infiltrantes do tumor em animais A2AR-/- comparados com os controles. No entanto, não
há diferença do número de linfócitos T CD8+IL-17A+ (Figura 3H) entre os dois grupos
experimentais analisados. Esses dados em conjunto indicam que a deficiência da via de
sinalização do A2AR compromete a produção de IL-17A por linfócitos T no microambiente
do tumor, sugerindo que a redução do crescimento tumor nos animais deficientes de A2AR é
devido a diminuição de IL-17.

Figura 3. Ausência do A2AR compromete o número de linfócitos T produtores de IL-17
em tumor mamário 4T-1. Camundongos BALB/c e A2AR-/- foram inoculados com 5x104
células tumorais que induz metástase (4T-1) e aos 25 dpi fragmentos do tumor foram
coletados e submetidos à extração de RNA. A expressão relativa dos genes Il-6 (A), Ccl20
(B), Il-17a (C), Rorc (D) e Ifn-g (E) foi avaliada por qPCR. Os dados mostrados foram
normalizados pela expressão do gene endógeno Hprt. Aos 25 dpi, células infiltrantes do
tumor foram isoladas e estimuladas in vitro com PMA e ionomicina por 4 horas e a
expressão intracelular de IL-17 avaliada por citometria de fluxo. O número total de células
CD4+ (F), TCRγδ+ (G) e CD8+ (H) produtoras de IL-17A foram avaliadas na população de
células CD3+ totais. Os dados são representativos de dois experimentos independentes, com
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resultados semelhantes e estão apresentados como a média ± SEM de cinco camundongos
por grupo experimental (* p <0,05).

4.4. A deficiência da expressão do A2AR impede o recrutamento de neutrófilos para o
microambiente tumoral
De acordo com resultados obtidos por Benevides em 2015 a presença de citocina IL17 no microambiente tumoral favorece o recrutamento de neutrófilos com caraterísticas prótumorais. Assim, avaliamos o infiltrado inflamatório presente no microambiente tumoral em
animais BALB/c e A2AR-/- submetidos ao protocolo de indução de tumor mamário. No 25°
dpi, células infiltrantes do tumor foram isoladas para a quantificação de neutrófilos, MDSC e
monócitos inflamatórios por citometria de fluxo.
A frequência e o número absoluto de neutrófilos (Ly6G+Ly6C-) (Figura 4 A e B) e de
MDSC (Ly6G+Ly6C+) (Figura 4A e C) provenientes do tumor de camundongos A2AR-/apresentaram uma redução significativa em comparação com os animais controles. Em
contraste, a frequência e o número de monócitos inflamatórios (Ly6G- Ly6C+) infiltrantes do
tumor de animais A2AR-/- (Figura 4 A e D) apresentaram um aumento significativo quando
comparados com os controles. Esses resultados mostram que na ausência do A2AR há o
comprometimento do recrutamento de neutrófilos e de MDSC para o microambiente tumoral
e consequentemente compromete o crescimento do tumor primário.
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Figura 4. A inibição do A2AR impede o recrutamento de neutrófilos para o
microambiente do tumor mamário 4T-1. Camundongos BALB/c e A2AR-/- foram
inoculados com 5x104 células 4T-1 e aos 25 dpi, os leucócitos infiltrantes do tumor foram
isolados e marcados com anticorpos específicos para avaliar as populações de células
mieloides por citometria de fluxo. A frequência de neutrófilos, MDSC e monócitos
inflamatórios foram avaliados quanto a expressão das moléculas LY6C e LY6G na
população de células CD11b+MHCII- conforme está representado na forma de dot plot (A).
Os gráficos de barras representam o número absoluto de neutrófilos (B), MDSC (C) e de
monócitos inflamatórios (D) presentes no tumor. Os dados representam a média ± SEM de
cinco animais por grupo experimental (*p < 0.05).
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4.5. Expressão dos receptores de adenosina e das ectonucleotidases em células tumorais
4T-1
Para avaliar se a via de sinalização de adenosina ocorre nas células tumorais,
primeiramente investigamos se as células tumorais 4T-1 e 67NR expressam os receptores de
adenosina. Para isso, o RNA foi extraído de cada linhagem de célula tumoral e a expressão
dos receptores de adenosina (Adora1, Adora2a, Adora 2b e Adora3) foi avaliado por qPCR.
As células 4T-1 apresentaram uma alta expressão dos receptores Adora1, Adora2a e Adora
2b comparados com as células 67NR (Figura 5A). No entanto, a expressão do gene Adora3
foi similar em ambas linhagens de células tumorais (Figura 5A). Em seguida, avaliamos a
expressão do receptor A2A e das ectonucleotidases CD73 e CD39 e em células tumorais 4T-1
por citometria de fluxo. De maneira interessante, as células tumorais 4T-1 além de
expressarem

os

receptores

de

adenosina

também

expressam

CD73

e

CD39.

Aproximadamente 96,5 % das células 4T-1 expressaram o receptor A2A, 99% expressaram
CD73, enquanto somente 3% delas expressaram o CD39 (Figura 5B). Nossos dados em
conjunto sugerem que a via de sinalização de adenosina ocorre nas células tumorais 4T-1 e
que estas células são capazes de metabolizar ATP e/ou AMP para a formação de adenosina.
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Figura 5. Expressão dos receptores de adenosina e das ectonucleotidases em células
tumorais. O RNA foi extraído das linhagens de células tumorais 4T-1 (barra preta) e 67NR
(barra branca) e a expressão relativa dos receptores de adenosina Adora1, Adora2a, Adora2b
e Adora3 foi avaliada por qPCR (A). Os dados mostrados foram normalizados pela
expressão do gene endógeno Hprt e representam a média ± SEM de três amostras por grupo
experimental (*p < 0.05). O Dot plot é um representativo da frequência de células 4T-1
quanto a expressão de A2AR e das ectonucleotidases CD39 e CD73 (B) por citometria de
fluxo. Os dados são representativos de dois experimentos independentes.

4.6. A administração de AMP e / ou de adenosina in vitro promove o aumento da
expressão de IL-6, CCL20 e CXCL1 em células tumorais 4T-1
Para avaliar se a via de sinalização de adenosina exerce algum efeito nas células
tumorais 4T-1, as mesmas foram cultivadas na presença de diferentes concentrações de AMP
ou de adenosina (100 µM, 300 µM e 1 mM) durante 24 horas. Após esse período, foram
coletadas, o RNA extraído e a expressão de IL-6, IL-1, CCL20 e CXCL-1 avaliado por
qPCR. As células tratadas com AMP e ou adenosina na concentração de 1mM apresentaram
uma alta expressão do gene de Il-6 (Figura 6A e 6E), Ccl20 (Figura 6B e 6F) e de Cxcl1
(Figura 6C e 6G) comparadas com as células não tratadas. A expressão do gene de Il-1b não
foi alterado nas células tumorais em nenhuma das condições de cultura (Figura 6D e 6H).
Esses dados indicam que via de sinalização de adenosina em células tumorais 4T-1 induz o
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aumento da expressão de mediadores relacionados com um perfil de resposta de células T
produtoras de IL-17.

Figura 6. A expressão de citocinas e quimiocinas em células 4T-1 tratadas ou não com
AMP e / ou com adenosina. As células tumorais 4T-1 (2x105 células / poço) foram
cultivadas em diferentes concentrações (100 µM, 300 µM e 1 mM) de AMP (A, B, C e D)
e/ou adenosina (E, F, G e H) durante 24 horas. A expressão relativa de Il-6 (A e E), Ccl20 (B
e F), Cxcl1 (C e G) e Il-1b (D e H) foram avaliadas por qPCR. Os dados mostrados foram
normalizados pela expressão do gene endógeno Hprt e representam as médias ± SEM de três
amostras por grupo experimental (* p < 0,05).
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4.7. A deficiência do A2AR promove uma redução da expressão de Cox-2 em tumor
mamário que desenvolve metástase
De acordo com resultados obtidos por Carregaro em 2001 a indução de Cox-2
mediada pelo receptor A2AR pode acontecer de maneira direta em células dendríticas. Para
avaliar se a via de sinalização de adenosina e seu receptor (A2AR) induz a expressão de
ciclooxigenase-2 (Cox-2) durante o desenvolvimento de tumor mamário que desenvolve
metástase, camundongos BALB/c foram submetidos ao protocolo de indução de tumor
mamário e após 15°, 25° e 35° dpi das células tumorais 4T-1 e 67NR, um fragmento de cada
tumor foi coletado, o RNA extraído e a expressão relativa de Cox-2 foi avaliada por qPCR.
Aos 25º dpi das células 4T-1, observamos um pico da expressão de Cox-2 no microambiente
tumoral de animais que receberam as células 4T-1 comparados com os que foram inoculados
com as células 67NR (Figura 7A). Em seguida, avaliamos se a deficiência de A2AR afetaria a
expressão de Cox2 nos tumores. De maneira interessante, a expressão de Cox-2 foi
significativamente reduzida nos tumores provenientes de animais A2AR-/- comparados com
os animais BALB/c (Figura 7B). Esses dados indicam que durante o crescimento do tumor
mamário 4T-1 a Cox-2 é altamente expressa e que a deficiência de A2AR in vivo compromete
a expressão dessa enzima no microambiente tumoral.
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Figura 7. Expressão de Cox-2 no tumor mamário que desenvolve metástase.
Camundongos BALB/c foram inoculados com 5x104 4T-1 ou 67NR. Os fragmentos do
tumor foram coletados nos dias 15, 25 e 35 dpi das células tumorais, submetidos à extração
de RNA e a expressão relativa de Cox-2 (A) avaliada por qPCR. Os dados mostrados foram
normalizados pela expressão do gene endógeno Beta-2 microglobulina. Camundongos
BALB/c e A2AR-/- foram submetidos ao protocolo de indução de tumor com células 4T-1 e
no dia 25 dpi, os fragmentos do tumor foram coletados e submetidos à extração de RNA. A
expressão relativa de Cox-2 (B) foi avaliada por qPCR. Os dados mostrados foram
normalizados pela expressão do gene endógeno Hprt. Os dados mostrados são
representativos de dois experimentos independentes e representam a média ± SEM de três
camundongos por grupo experimental (*p < 0.05).

4.8. Inibição de Cox-2 promove a redução do crescimento do tumor mamário 4T-1
Para avaliar se o bloqueio de Cox-2 compromete o desenvolvimento do tumor
mamário. Animais BALB/c foram submetidos ao protocolo de indução de tumor mamário e
aos 15 dpi das células tumorais 4T-1, um grupo de animais foram tratados pela via
intraperitoneal com inibidor geral de Cox (indometacina - 5mg/kg) ou com inibidor seletivo
de Cox-2 (celecoxib - 5mg/kg) ou com veículo (PBS 1x + DMSO 10%) durante 3 semanas.
Os volumes dos tumores foram mensurados durante todo o período de tratamento dos
animais. Os animais tratados com indometacina (Figura 8A) ou celecoxib (Figura 8B)
preveniu o crescimento dos tumores comparados com os animais que receberam somente o
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veículo. Em seguida, avaliamos se a inibição de Cox-2 preveniu o crescimento do tumor
devido ao comprometimento da resposta de linfócitos T produtores de IL-17. Os animais
tratados com inibidor de Cox-2 no microambiente tumoral apresentaram uma redução da
expressão de Il-6 (Figura 8C), Ccl20 (Figura 8D), Il-17a (Figura 8E) e Rorc (Figura 8F)
comparado com os animais tratados com veículo. A expressão de Cxcl1 (Figura 8H), Ifn-g
(Figura 8G) e Tgf-b (Figura 8I) foi similar em ambos os grupos experimentais. Os dados
sugerem que a inibição de Cox-2 compromete o perfil de resposta de perfil Th17 e
consequentemente previne o crescimento do tumor.
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Figura 8. Inibição de Cox-2 previne o crescimento do tumor mamário 4T-1.
Camundongos BALB/c foram inoculados com 5x104 4T-1 e após 15 dpi os animais foram
tratados ou não com indometacina (inibidor geral de Cox) ou celecoxib (inibidor seletivo de
Cox-2) pela via intraperitoneal (5 mg / kg) em dias alternados. Os volumes dos tumores
foram mensurados durante o tratamento dos animais com indometacina (A) ou celecoxib (B).
Fragmentos do tumor foram coletados no dia 40 dpi das células 4T-1 e submetidos à extração
de RNA e a expressão relativa dos genes Il-6 (C), Ccl20 (D), Il-17a (E), Rorc (F), Ifn-g (G),
59

Cxcl1(H) e Tgf-b (I) foi avaliada por qPCR. Os dados mostrados foram normalizados pela
expressão do gene endógeno Hprt. Os dados apresentados são representativos de dois
experimentos independentes e representam as médias ± SEM de quatro camundongos por
grupo experimental (*p < 0,05).
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Discussão
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5. DISCUSSÃO
O papel do receptor de adenosina A2A no eixo Th17 durante o desenvolvimento de
carcinoma mamário e a relação do mecanismo de indução desse subtipo celular com a
presença de PGE-2, ainda não foram descritos. Altas concentrações de adenosina estão
presentes no espaço extracelular de tumores sólidos, sugerindo assim, um papel dessa
molécula no crescimento tumoral (Fredholm et al., 2001). Inicialmente, verificamos a
expressão dos receptores de adenosina (Adora1, Adora2a, Adora2b e Adora 3) durante a
progressão tumoral em camundongos BALB/c. Nesse contexto, nossos resultados mostraram
uma alta expressão de Adora2a na fase inicial de desenvolvimento do tumor mamário que
induz metástase. Outros estudos também mostraram que em diferentes tipos de câncer como
leucemia linfocítica crônica humana (Serra et al., 2011), mieloma (Rickles et al., 2012) e em
células de melanoma (Merighi et al., 2002) os receptores A2A funcionais são expressos.
Em seguida, observamos que a ausência do A2AR previne o crescimento do tumor
mamário, o qual induz metástase acompanhado de um menor peso tumoral, sugerindo que a
via de sinalização através desse receptor de adenosina favorece a progressão do tumor.
Estudos demonstram que a adenosina pode afetar o crescimento tumoral mediante sua
ligação direta a receptores específicos que se encontram na superfície das células tumorais
(Pages et al., 2005). Também evidenciamos uma redução do infiltrado inflamatório nos
pulmões de camundongos deficientes do receptor A2A, associado a uma diminuição nas
colônias de células tumorais 4T-1. Estudos recentes mostraram que o bloqueio
farmacológico ou com modelos de camundongos geneticamente deficientes da via de
sinalização dos receptores de adenosina A2A e A2B, reduz o potencial de gerar metástase em
modelo de melanoma (Beavis et al., 2013). Na ausência de A2AR e A2BR existe um
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comprometimento no recrutamento de células inflamatórias para os sítios secundários do
tumor, bem como o retardo no início do processo de metástase.
Nossos dados mostram que a deficiência do A2AR leva a uma redução na expressão
relativa dos genes relacionados com as subpopulações de linfócitos Th17, assim como uma
diminuição do número total das populações de células produtoras de IL-17 durante a
progressão tumoral. As células Th17 foram recentemente reconhecidas como outro subtipo
de linfócitos T CD4+, as quais são caracterizadas pela produção de elevadas quantidades da
citocina pró-inflamatória IL-17A (Fouser et al., 2008; Harrington et al., 2005; Park et al.,
2005) e pela expressão do fator de transcrição RORγt (Ivanov et al., 2006). Além das células
Th17, linfócitos T γδ+, embora constituam menos de 2% dos linfócitos T circulantes,
representam uma importante fonte de produção de citocina IL-17A (Roark et al., 2008).
Adicionalmente, em algumas neoplasias humanas, a citocina IL-17A também pode ser é
secretada por diferentes células do sistema imune que infiltram tumores, tais como
monócitos, macrófagos e linfócitos T CD8+ (Zhu et al., 2008).
Embora exista um reduzido número de células Th17 circulantes no sangue periférico
de pacientes com câncer, elevadas quantidades de células Th17 são observados no
microambiente tumoral. Existem diversos estudos que corroboram essa informação em
variados tipos de neoplasias tais como: ovário (Miyahara et al., 2008), gástrico (Maruyama et
al., 2010), mamário (Su et al., 2010), colorretal (Tosolini et al., 2011) e melanoma (Su et al.,
2010), sugerindo que as células Th17 podem ser recrutadas, induzidas ou expandidas no
tumor por meio do efeito de fatores produzidos tanto por células tumorais quanto do
hospedeiro que infiltram no tumor. Estudos recentes demonstram que no estroma peritumoral
de carcinoma hepatocelular, monócitos CD68+ e macrófagos podem promover a expansão
das células Th17 mediante a secreção de um conjunto de citocinas pró-inflamatórias tais
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como: IL-1β, IL-6, e IL-23 (Kuang et al., 2010a). Estudos realizados em modelos
experimentais de tumores murinos usando camundongos geneticamente deficientes da
citocina IL-17 mostraram que existe uma diminuição no crescimento de tumor primário
assim como acontece no modelo de melanoma murino B16 (Wang et al., 2009). As células
Th17 apresentam como principal característica a indução de uma potente atividade próinflamatória, mediada fundamentalmente pela liberação de citocina IL-17A e de outras
citocinas tais como: IL-17F, IL-22 e IL-23 (Codarri et al., 2011; Maniati et al., 2010).
A inflamação desempenha papéis importantes em diferentes estágios do
desenvolvimento de tumores, incluindo a iniciação, promoção, invasão e metástase
(Grivennikov et al., 2010). A inflamação que se gera no microambiente tumoral pela ação
das células Th17, promove o crescimento do tumor primário e a formação de focos de
metástase devido à estimulação da angiogênese e pela supressão da imunidade contra
tumores (Maniati et al., 2010). Além disso, o processo de angiogênese pode ser mediado
diretamente pela citocina IL-17A que induz o aumento na produção de fator VEGF e outros
fatores pró-angiogênicos por células tumorais e fibroblastos (Numasaki et al., 2003). Outros
estudos mostraram que a supressão da imunidade antitumoral pode ser gerada pelas células
Th17, mediante a expressão em sua superfície das ectonucleotidases CD39 (metaboliza o
ATP a AMP) e CD73 (transforma o AMP em adenosina). A expressão das ectonucleotidases
não só foi observado em células Th17 diferenciadas na presença de TGF-β e IL-6 in vitro,
mas também em células Th17 isoladas a partir de vários tumores experimentais in vivo,
incluindo melanoma, carcinoma colorretal, linfoma do timo e carcinoma pulmonar onde a
expressão das ectonucleotidases pode ser induzida por TGF-β produzido pelas células
tumorais (Chalmin et al., 2012). A expressão de ectonucleotidase nas células Th17 aumenta
os níveis de adenosina extracelular, inibindo a resposta imune no microambiente tumoral
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(Stagg and Smyth, 2010). Em conjunto, nossos resultados sugerem que a deficiência da via
de sinalização do A2AR compromete o recrutamento das populações de linfócitos produtoras
de citocina IL-17A em uma fase inicial de desenvolvimento do tumor primário. Desta forma,
é possível que a via de sinalização do receptor de adenosina A2A participe da progressão
tumoral, mediante a indução de uma resposta pró-inflamatória mediada essencialmente por
células do perfil Th17.
Além da diminuição da migração de linfócitos T produtores de IL-17A, nossos
resultados mostraram ainda que a ausência do receptor de adenosina A2A afeta também o
recrutamento de neutrófilos ao microambiente tumoral. Observamos que camundongos
deficientes de A2AR apresentam uma redução na frequência e no número absoluto de
neutrófilos (Ly6G+ Ly6C-) e MDSC (Ly6G+ Ly6C+) durante a progressão de tumores 4T-1,
enquanto que observamos um aumento na frequência e no número total de monócitos
inflamatórios (Ly6G- Ly6C+) na ausência desse receptor. Diversos estudos realizados tanto
em pacientes com câncer como em modelos experimentais murinos demonstraram que o
tumor primário pode alterar o processo de mielopoiese, transformando células mieloides, em
células com elevada capacidade imunossupressora (McKenna and Kapp, 2006). Nesse
contexto, os neutrófilos patologicamente ativados, como é o caso dos neutrófilos associados
a tumores, desenvolvem um fenótipo pró-tumorigênico, favorecendo a progressão das
neoplasias (Mantovani et al., 2011). Estudos recentes mostraram que a citocina próinflamatória de IL-17 é um mediador fundamental para o recrutamento de neutrófilos no
microambiente tumoral, encontrando-se envolvidos tanto em respostas inflamatórias assim
como modulando a angiogênese (Kuang et al., 2011).
Por sua vez, as células MDSC, descritas em pacientes com câncer (Baron et al.,
2007), representam uma população heterogênea de células mieloides progenitoras e células
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mieloides imaturas (Gavin et al., 2006; Greten et al., 2011; von Boehmer, 2005). Existem
diferentes evidências das potencialidades supressoras das MDSC sobre outras células do
sistema imune. Estudos realizados em pacientes com carcinoma hepatocelular demonstraram
que as MDSC são potentes supressoras das células NK, as quais possuem um importante
papel na imunidade contra tumores (Hoechst et al., 2009). Além disso, outros estudos
demonstraram que as MDSC podem induzir células Tregs Foxp3+ assim como diferentes
subtipos de linfócitos T CD4+ como as células Th17 (Hoechst et al., 2011).
Monócitos também representam uma população de células com características
imunossupressoras presentes no microambiente tumoral. Estudos do estroma peritumoral de
pacientes com carcinoma hepatocelular demonstraram a supressão da resposta efetora de
linfócitos T mediada pela expressão de PD-1L na superfície de monócitos e macrófagos
(Kuang et al., 2009) além da capacidade destas células de induzir a produção de IL-17 por
linfócitos T CD8+ (Kuang et al., 2010b) e Th17 (Kuang et al., 2010b). Nossos resultados em
conjunto indicam que a ausência da via de sinalização do A2AR compromete o recrutamento
das populações de células produtoras de citocina IL-17A, fenômeno que pode ser
acompanhado de uma redução no recrutamento dos neutrófilos e das MDSC no
microambiente tumoral, afetando o desenvolvimento do tumor mamário que induz metástase.
Em seguida, avaliamos se a via de sinalização de adenosina ocorre diretamente nas
células tumorais e observamos que os receptores de adenosina Adora1, Adora2a e Adora 2b
se encontram expressos nas células 4T-1 e não nas células 67NR. No entanto, a expressão de
Adora3 se apresenta diminuída em ambas as linhagens de células tumorais. Existem
evidências que os receptores de adenosina se encontram expressos em outras linhagens
tumorais como as células de tumor de cólon humano HT29, as quais apresentam os quatro
subtipos de receptores de adenosina (Gessi et al., 2007). A presença dos receptores de
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adenosina foi associada ao elevado aumento da expressão de fator induzido por hipoxia-1
(HIF-1 do inglês hypoxia-inducible factor-1) em células de melanoma humano A375
(Merighi et al., 2005a; Merighi et al., 2005b). Além disso, outros estudos demonstraram que
em diferentes tipos celulares a expressão do VEGF é regulada mediante os receptores de
adenosina, visto que esta desempenha um importante papel na promoção de angiogênese em
neoplasias (Feoktistov et al., 2002; Feoktistov et al., 2003; Feoktistov et al., 2004; Leibovich
et al., 2002).
Posteriormente, determinamos a presença das ectonucleotidases CD39 e CD73 nas
células tumorais 4T-1. Evidenciamos um aumento na expressão de CD73 e baixa expressão
de CD39 nas células tumorais que induzem metástase. Estudos recentes mostraram que
CD73 é altamente expressa em diversas linhagens tumorais e em biópsias de pacientes,
incluindo câncer de mama (Stagg and Smyth, 2010; Wang et al., 2008), câncer colorretal
(Liu et al., 2012; Wu et al., 2012), câncer de ovário (Jin et al., 2010) e câncer gástrico (Lu et
al., 2013), associado a características clínicas dos pacientes. Nossos dados, em conjunto,
mostram que a via de sinalização de adenosina ocorre somente nas células tumorais que
induzem metástase e que estas células conseguem metabolizar o AMP existente no espaço
extracelular em adenosina, que se encontra em concentrações elevadas no tumor. Isso pode
favorecer a captação da adenosina pelas próprias células tumorais e por outras células
presentes no microambiente tumoral.
Depois pesquisamos se as próprias células tumorais 4T-1 apresentavam a capacidade
de induzir mediadores que favorecem um perfil de resposta pró-inflamatória, mediada
fundamentalmente pelo recrutamento de células Th17 e neutrófilos. Observamos que as
células estimuladas com a maior concentração (1mM) tanto de AMP ou de adenosina,
apresentam um aumento na expressão dos genes Il-6, Ccl20 e Cxcl1. Existem estudos que
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mostram a capacidade da adenosina de modular os mediadores produzidos por diferentes
tipos de células, por exemplo: em células dendríticas diferenciadas na presença de adenosina
são altamente expressos fatores angiogênicos, pró-inflamatórios, imunossupressores e
tolerogênicos, incluindo o VEGF, IL-8, IL-6, IL-10, Cox-2 e TGF-β (Novitskiy et al., 2008).
Nossos resultados indicam que a via de sinalização mediada pelo receptor de adenosina A2A,
pode induzir o aumento de citocinas e quimiocinas relacionadas com um perfil de respostas
pró-inflamatórias nas células tumorais que induzem metástase.
Posteriormente, verificamos a expressão de Cox-2 durante a progressão de tumor
mamário em camundongos BALB/c. Observamos uma alta expressão de Cox-2 em uma fase
inicial de desenvolvimento do tumor 4T-1. Em paralelo, observamos um comprometimento
dessa expressão na ausência de A2AR. Estudos mostram que mediadores inflamatórios
podem ser produzidos por leucócitos que infiltram o tumor, ou diretamente pelas células
tumorais. Um dos mediadores que se encontra em elevadas concentrações no tumor é o
lipídeo PGE2, sendo associado com o aumento da sobrevivência das células tumorais,
crescimento, migração, invasão, angiogênese e imunossupressão (Wang and Dubois, 2010).
As enzimas Cox-1 e Cox-2 são críticas para a produção de PGE2, encontrando-se muitas
vezes altamente expressas em diferentes tipos de tumores tais como: colorretal, mama,
estômago, do pulmão (Dannenberg and Subbaramaiah, 2003; Wang and Dubois, 2010).
Portanto, nossos resultados sugerem que a via de sinalização mediada pelo A2AR no
microambiente tumoral pode levar ao aumento da expressão de Cox-2, e, consequentemente
dos produtos gerados por esta enzima, como a PGE2. Tudo isso em conjunto pode favorecer
a progressão da doença.
Quando avaliamos o efeito da inibição de Cox durante o desenvolvimento do tumor
mamário que induz metástase, observamos uma redução no volume tumoral nos animais
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tratados tanto com a indometacina assim como com o celecoxib. Depois determinamos a
expressão de diferentes moléculas relacionadas com um perfil de resposta pró-inflamatória
após a inibição seletiva de Cox-2. Observamos uma tendência na diminuição da expressão de
Il-6, Ccl20, Il-17a, Rorc e Cxcl1 nos camundongos tratados com celecoxib, enquanto
observamos uma tendência de aumento na expressão de Ifn-g e Tgf-b. Estudos recentes
demonstraram que inflamação é um importante fator de promoção das neoplasias (Coussens
et al., 2013; Grivennikov et al., 2010). A inflamação promotora de tumores é caracterizada
pela presença de diferentes subtipos de neutrófilos, macrófagos, células dendríticas e
linfócitos T que sustentam a progressão tumoral (Coussens et al., 2013; Sica et al., 2008). Os
mediadores secretados por estas células que promovem diretamente ou indiretamente o
crescimento de células tumorais incluem: citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento,
tais como VEGF-A, CSF, IL-1, IL-6, IL-8, ou CXCL1 (Coussens et al., 2013). Nossos dados
sugerem que Cox-2 e seus produtos podem ser muito importantes durante a progressão
tumoral, favorecendo o aumento de citocinas e quimiocinas que estão relacionados com um
perfil de resposta inflamatória.
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6. CONCLUSÕES
1. A deficiência do receptor de adenosina A2A previne o crescimento do tumor mamário
que desenvolve metástase. A redução do crescimento do tumor é associada à
diminuição do número de linfócitos T produtores de IL-17 e de neutrófilos no
microambiente tumoral.
2. A via de sinalização de adenosina ocorre em células tumorais 4T-1 e induz um
aumento da expressão de mediadores essenciais para o recrutamento e acúmulo de
linfócitos T produtores de IL-17.
3. A ausência de A2A reduz a expressão de Cox-2 no tumor primário e a inibição de
Cox-2 previne o crescimento do tumor e a expressão de moléculas relacionadas com
a resposta Th17 no microambiente tumoral.
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