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RESUMO

IL-33 participa em diversas doenças com funções pró-inflamatórias e protetoras, de acordo
com o contexto do microambiente. Com relação a biologia tumoral, o papel de IL-33 ainda é
controverso. Estudos demonstraram que IL-33 possui efeitos pró e anti-inflamatórios em
diferentes modelos animais de câncer. A presença desta citocina no estroma favorece a
imunossupressão pela ativação de células T reguladoras e células mieloides supressoras. IL33 pode em outras situações promover a imunogenicidade e a resposta imune antitumoral de
tipo 1 através das células T citotóxicas e células Natural Killers. Contudo o efeito preciso de
IL-33 em diferentes tipos de câncer permanece incerto. Sendo assim, compreender o papel de
IL-33 na imunobiologia do câncer, poderia direcionar esta citocina como um possível alvo em
imunoterapias contra o câncer. Considerando, portanto, a pluralidade desta citocina no
desenvolvimento de uma resposta imune, no presente estudo buscamos avaliar os efeitos do
tratamento com anti-IL-33 em modelo experimental de carcinoma espinocelular de pele em
camundongos BALB/c de linhagem selvagem. Ao final dos protocolos de indução e
tratamento, a análise histopatológica revelou que o tratamento com anti-IL-33 levou a menor
incidência de carcinoma espinocelular in situ e diminuição das atipias celulares e,
consequentemente, do grau de displasia. O tratamento com anti-IL-33 levou a aumento nos
percentuais de células B e diminuição nas percentagens de linfócitos T CD4+, células
dendríticas, células TREG e macrófagos isolados do microambiente tumoral. Ademais, o
tratamento com anti-IL-33 levou a aumento na percentagem de linfócitos T CD4+ produtores
de IFN-γ e menor percentagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ produtores de IL-4 nos
linfonodos. Em camundongos submetidos ao tratamento, observou-se menor produção de
TGF-β no microambiente tumoral, sem interferir de modo significativo com a produção de
IFN-γ, IL-4, IL-10 e IL-17. Os nossos resultados indicam que o tratamento com anti-IL-33
poderia ser alvo de novos estudos em busca de estratégias terapêuticas para o carcinoma
espinocelular de pele.

Palavras-chave: Interleucina-33; Carcinogênese química; anti-IL-33; Imunologia tumoral.

ABSTRACT

IL-33 in Squamous Cell Carcinoma

IL-33 participates in several diseases with pro-inflammatory and protective functions,
according to the context of the microenvironment. Related to tumor biology, the role of IL-33
is still controversial. Studies have shown that IL-33 has pro and anti-inflammatory effects in
different animal models of cancer. Its presence in the stromal and tumor serum increases the
immunosuppression by the activation of regulatory T cells and myeloid-derived suppressor
cells. On the other hand, the intracellular form in tumor cells promotes immunogenicity and
the antitumor type 1 immune response through cytotoxic T cells and natural killer cells.
However, the precise effect of IL-33 on cancer conditions remains uncertain. Thus,
understanding its role in the immunobiology of cancer could target this cytokine as a marker
in cancer immunotherapies. Considering, the range of IL-33 in the development of an immune
response, this study aims to evaluate the effects of the anti-IL-33 treatment on wild type
BALB/c mouse squamous cell carcinoma (SSCC) development. Histopathological analysis
revealed that anti-IL-33 treatment decreased the dysplasia. In addition, anti-IL-33 treatment
showed an increasing percentage of B cells and reduced the percentage of CD4+ T
lymphocytes, dendritic cells, TREG cells and macrophages in the tumor microenvironment. In
the lymph node, anti-IL-33 treatment induced a shift towards the TH1 type cytokine profile
and reduced the percentage of IL-4 expressing CD4+ and CD8+ cells. Additionally, anti-IL-33
treatment showed a reduced TGF-β production in the tumor microenvironment, but with no
changes to the IFN-γ, IL-4, IL-10 e IL-17 production. Taken together these results indicate
that anti-IL-33 treatment could be the subject of further studies of therapeutic strategies for
squamous cell carcinoma of the skin.

Key words: Interleukin-33; Chemical carcinogenesis; anti-IL-33 treatment; Tumor
immunology.
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

O câncer de pele, incluindo tumores de pele melanoma e não melanoma é o tipo
de câncer que mais afeta a população caucasiana (APALLA et al., 2017). Todavia, o câncer
de pele não melanoma é mais incidente que o melanoma e suas taxas de morbidade
aumentaram nos últimos anos, se tornando um problema de saúde de pública (DIEPGEN;
MAHLER, 2002). De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de pele
não melanoma é o mais frequente no Brasil, correspondendo a 30% dos casos de tumores
malignos no país, com estimativa de 165.580 novos casos em 2018, sendo 85.170 homens e
80.410 mulheres (RIO DE JANEIRO, 2018). Os tipos mais comuns de câncer de pele não
melanoma são o carcinoma de células basais (CCB) e o carcinoma espinocelular (CEC).
Ainda, a incidência de câncer de pele não melanoma aumenta com a idade, sendo que 80%
dos casos são observados em indivíduos acima dos 60 anos (MADAN; LEAR; SZEIMIES,
2010). Em comparação ao carcinoma de células basais, o carcinoma de células escamosas,
também conhecido como carcinoma espinocelular, apresenta maiores taxas de crescimento,
desenvolvimento invasivo e metástase, sendo responsável por 75% das mortes por câncer de
pele não melanoma, com índices de metástase variantes entre 0,1-9,9%. (ALAM; RATNER,
2001; LEITER; GARBE, 2008).
O carcinoma espinocelular é caracterizado pela proliferação atípica de células da
camada espinhosa da epiderme, denominadas queratinócitos, e atinge principalmente regiões
corpóreas comumente expostas a radiação solar, sendo a região de cabeça e pescoço
correspondente a 55% dos casos (DIEPGEN; MAHLER, 2002). Tratando-se da região de
cabeça e pescoço, existem ainda outros fatores que podem levar ao desenvolvimento de lesões
tumorais, como por exemplo, histórico de tabagismo, etilismo, deficiências no suprimento de
vitaminas e minerais e infecções virais por HPV (Human Papillomavirus) e EPV (EpsteinBarr virus) (DOTTO; RUSTGI, 2016). Além disso, a presença de lesões precursoras, como
por exemplo, queratoses actínicas (AK), doença de Bowen e recorrência de câncer de pele não
melanoma, podem levar ao desenvolvimento de carcinoma espinocelular de pele (MARCIL;
STERN, 2000; RÖWERT-HUBER et al., 2007).
Sabe-se que o desenvolvimento da maioria dos canceres é influenciado por fatores
de risco individuais, incluindo o ambiente, estilo de vida e fatores genéticos como
predisposição genética e aquisição de mutações randomizadas (WODARZ; ZAUBER, 2015;
WIDSCHWENDTER et al., 2018), e cerca de 90% dos cânceres são causados pela
combinação de mutações somáticas e fatores ambientais, que desencadeiam ativações ou
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inativações inapropriadas de genes específicos que levam à transformação neoplásica
(ANAND et al., 2008).
Principal causa de surgimento de câncer de pele, a radiação ultravioleta (UV)
causa mutações no gene supressor de tumores TP53 e o oncogene RAS, em sua maioria no
subtipo Harvey-ras (Ha-ras) (BOUKAMP, 2005). Contudo, mutações na proteína Ha-Ras são
raras em carcinoma espinocelular de pele humano e 90% dos carcinomas espinocelulares
humanos

apresentam

mutações

na

proteína

p53

(BRASH,

2006;

BENJAMIN;

ANANTHASWAMY, 2007; SCHWARZ; MÜNZEL; BRAEUNING, 2013). A exposição a
raios ultravioleta do tipo B (UV-B) é mais mutagênica quando comparada a exposição à UVA, por causar danos diretos ao DNA e RNA, porém ambas podem causar a inativação de
TP53, levando a carcinogênese em cânceres de pele não melanoma (GIGLIA-MARI;
SARASIN, 2003; RIDLEY et al., 2009). Em queratinócitos, a mutação na proteína p53 torna
estas células resistentes a apoptose, possibilitando a expansão clonal (MADAN; LEAR;
SZEIMIES, 2010). Além dos fatores já descritos, a ativação da telomerase também é
importante na patogênese de carcinoma espinocelular (BOLDRINI et al., 2003). Células
neoplásicas que apresentam grande atividade de telomerase, não sofrem perda de regiões
teloméricas durante a proliferação celular, conferindo assim a imortalização da célula tumoral
(SHAY; WRIGHT, 1996).
Sabe-se ainda, que as mutações somáticas ocorrem e se acumulam a uma taxa
significativamente maior nas células neoplásicas quando comparadas as células não alteradas
e esta capacidade de acumular mutações é fundamental para o desenvolvimento do câncer
(MARTINCORENA; CAMPEBELL, 2015). Tais mutações podem ser causadas por defeitos
na regulação do ciclo celular, apoptose, vias específicas de reparo de DNA, ou DNA
polimerase propensas a erros e podem ter sua origem em defeitos genéticos hereditários que
tornam sujeitos propensos a cânceres específicos (AMBASTA, 2015). Desta forma, as células
neoplásicas apresentam características específicas que as diferenciam das células não
alteradas.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a displasia epitelial é
caracterizada pela presença de variações na estrutura das camadas que compõe o epitélio,
denominadas distúrbios arquiteturais, somadas a variações morfológicas nos queratinócitos,
denominadas atipias celulares (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005). A partir da
observação destas características, é possível classificar o grau de displasia em lesões de baixo
e alto risco (KUJAN et al., 2006) ou ainda em displasia discreta, moderada e intensa de
acordo com o proposto pela OMS. É sugerido que a classificação da lesão seja estabelecida
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pela caracterização do local onde são encontrados maiores números de distúrbios arquiteturais
e atipias celulares (WARNAKULASURIYA, 2001), pois a exposição a fatores
carcinogênicos, pode levar a formação de diversas lesões, inclusive com diferentes graus de
displasia, em um mesmo tecido (WARNAKULASURIYA, 2001).
As alterações apresentadas por células neoplásicas podem gerar antígenos que são
reconhecidos pelo sistema imune (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). Células
neoplásicas podem apresentar antígenos específicos, que não são expressos por células não
alteradas, ou ainda, antígenos associados a tumores, que são encontrados em células não
alteradas, entretanto as células neoplásicas possuem uma expressão exacerbada ou
desregulada destes antígenos (COULIE et al., 2014). No entanto, existem tumores pouco
imunogênicos, e o sistema imune do hospedeiro pode não os reconhecer ou atuar, o que
favorece o desenvolvimento tumoral, corroborando com a teoria da imunoedição,
compreendida em três fases: eliminação, equilíbrio e escape (DUNN; OLD; SCHREIBER,
2004).
A fase de eliminação está de acordo com a teoria da vigilância imunológica
(BURNET, 1971). Nesta fase, as respostas imunes inata e adaptativa, conseguem detectar as
células neoplásicas e destruí-las, antes que o tumor se torne clinicamente detectável
(SCHREIBER; OLD; SMYTH, 2011). Células natural killers (NK), NK/T, células T gammadelta (Tγδ) e macrófagos são recrutadas para o local de desenvolvimento tumoral devido a
angiogênese e o crescimento invasivo do tecido tumoral (HANAHAN; WEINBERG, 2000).
Entretanto, tumores possuem uma heterogeneidade de tipos celulares, com padrões variáveis
de mutações genéticas, alterações epigenéticas e expressão gênica, mesmo dentro de grupos
histologicamente homogêneos (FEINBERG et al., 2006). Sendo assim, as células malignas e
pré-malignas podem resistir a fase de eliminação e entrar na fase de equilíbrio, na qual as
células da resposta imune atuam contra as células neoplásicas, sendo capaz de controla-las,
porém, não conseguindo eliminá-las totalmente (AGUIRRE-GHISO, 2007).
A fase de equilíbrio é a mais longa do processo de imunoedição e pode durar anos
(DUNN; OLD; SCHREIBER, 2004). Considerando-se esta longa duração, a resposta do
sistema imune contra os diferentes fenótipos de células neoplásicas pode levar a seleção de
células com maior instabilidade genética e continuamente sujeitas a mutações, o que permite
que estas células desenvolvam mecanismos que reduzam sua imunogenicidade, e as tornem
resistentes a resposta imune (KOEBEL et al., 2007). Sendo assim, estes fenótipos poderão
aumentar suas taxas de divisão e crescimento, levando a terceira fase, conhecida como fase de
escape (DUNN; OLD; SCHREIBER, 2004)
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No escape as células neoplásicas selecionadas na fase de equilíbrio podem se
dividir, uma vez que passam por alterações que permitem não serem reconhecidas pelo
sistema imune, como por exemplo, a perda da expressão de moléculas de complexo principal
de histocompatibilidade (MHC do inglês, major histocompatibility complex) e a não
sensibilidade a Interferon-gama (IFN-γ do inglês, Interferon-gamma) ou por apresentarem
falhas nos seus receptores de apoptose ou expressão de sinais anti-apoptóticos (DUNN; OLD;
SCHREIBER, 2004). Desta forma, células neoplásicas podem escapar dos mecanismos que o
sistema imune desenvolveu na fase de eliminação para combate-las, e podem ainda, direta ou
indiretamente, impedir o desenvolvimento de resposta imune antitumoral pela produção de
citocinas imunossupressoras, como por exemplo, interleucina-10 (IL-10) e fator de
crescimento tumoral-beta (TGF-β do inglês, tumor growth factor-beta) ou pela ativação de
células reguladoras (TREG do inglês, regulatory T cells) (KHONG; RESTIFO, 2002).
Propõe-se que a infiltração de células imunes, possui papel fundamental na
tumorigênese, de forma que o infiltrado inflamatório pode corresponder por até 50% da massa
tumoral (MANTOVANI et al., 2008; SICA; ALLAVENA; MANTOVANI, 2008). Estudos
em diferentes tipos de tumores têm demonstrado que as neoplasias são infiltradas por
população heterogênea de células do sistema imune, constituída de diferentes proporções de
células NK, macrófagos, linfócitos T CD4+ e CD8+, e linfócitos B (AALTOMAA et al., 1992;
CAMP et al., 1996). O perfil de células do sistema imune infiltradas no microambiente
tumoral pode variar de acordo com o tecido ou órgão afetado, bem como pelo estágio de
desenvolvimento tumoral (MANTOVANI et al., 2008; RUFFELL et al., 2012); e o infiltrado
inflamatório peri ou intratumoral também pode, direta ou indiretamente, prover a produção de
mediadores de crescimento, interleucinas e quimiocinas que estimulam a proliferação de
células neoplásicas e de células presentes no estroma tumoral (BALKWILL; CHARLES;
MANTOVANI, 2005).
No que concerne a imunidade inata, os macrófagos, denominados macrófagos
associados ao tumor (TAMs do inglês, tumor-associated macrophages), são as principais
células presentes no microambiente tumoral (NOY e POLLARD, 2014). A presença de
macrófagos no microambiente tumoral é considerada um dos hallmarkers da inflamação
associada ao tumor (HANAHAN; WEINBERG, 2011), e a maior densidade de macrófagos,
na maioria dos tumores, está associada ao aumento da angiogênese, metástase e mal
prognóstico (BINGLE; BROWN; LEWIS, 2002). Contudo, os macrófagos associados ao
tumor também podem atuar em respostas anti-tumorais de acordo com os estímulos
oferecidos pelo microambiente tumoral (SICA; MANTOVANI, 2012).
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Os macrófagos associados ao tumor secretam uma variedade de mediadores próangiogênicos, como por exemplo, fator de crescimento endotelial vascular-A e C (VEGF do
inglês, vascular endothelial growth factor), metaloproteinases 1 e 7 (MMPs o inglês,
metalloproteinases), IL-8 e o fator de crescimento epidérmico (EGF do inglês, epidermal
growth factor) estimulando o aumento no número de vasos sanguíneos e linfáticos
(MANTOVANI et al., 2002; MURDOCH; LEWIS, 2005; BINGLE et al., 2006; LIN et al.,
2006; MURDOCH et al., 2008). Este processo de formação de novos vasos, favorece o
crescimento tumoral, a migração de células neoplásicas para outros tecidos e a migração de
células imunes para o tecido neoplásico (FOLKMAN, 2003; TENG et al., 2015). TAMs
podem ainda favorecer a migração de células neoplásicas pela produção de osteonectina que
aumenta a interação das células tumorais com a matrix extracelular (SANGALETTI et al.,
2008); pela liberação de proteases que remodelam a matrix extracelular e liberam fatores de
crescimento (LAOUI et al., 2011; QUAIL; JOYCE, 2013); e pela liberação de TGF-β que
promove a transição epitélio mesenquimal das células tumorais (BONDE et al., 2012).
Também, a produção de VEGF e fator estimulador de migração (MSF do inglês, migrationstimulating factor) por macrófagos, recruta monócitos para o microambiente tumoral
(SOLINAS et al., 2010).
Os macrófagos presentes no tumor podem ainda expressar diversos receptores e
produzirem citocinas, quimiocinas e enzimas que inibem a resposta antitumoral mediada por
células T CD4+ e T CD8+ (NOY; POLLARD, 2014). TAMs expressam PD-L1, PD-L2,
ligantes de PD-1 (do inglês, programmed death 1) e B7-1 e B7-2, ligantes de CTLA-4 (do
inglês, cytotoxic T-lymphocyte–associated antigen 4), receptores altamente expressos nas
células T efetoras, e a interação destas moléculas leva a inibição da atividade citotóxica das
células T efetoras (LOKE; ALISSON, 2003; GREEWALD; LATCHMAN; SHARPE, 2002).
Quanto as citocinas, TAMs secretam IL-10 e TGF-β, que modulam as funções das células T,
uma vez que inibem a citotoxidade de células CD8+ e/ou estimulam a expressão de FOXP3
(do inglês, factor forkhead box protein P3) em células TCD4+, conferindo a estas um fenótipo
de célula T reguladora (KRYCZEK et al., 2006). Além disso, IL-10 promove a inibição da
diferenciação e maturação de células dendríticas, principais células apresentadoras de
antígenos (VICARI; TRINCHIERI, 2004). TAMs secretam quimiocinas como CCL5, CCL20
e CCL22 que recrutam células T reguladoras para o microambiente tumoral (ADEEGBE;
NISHIKAWA, 2013).
Os mecanismos de TAMs que envolvem enzimas estão correlacionados com a
capacidade destas células de secretarem óxido nítrico sintetase (NOS do inglês, Nitric-oxide
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synthase) e arginase de tipo I, que processam a L-arginase presente na cadeia TCR-ζ, do
receptor de TCR, necessário para o desenvolvimento das funções efetoras das células T,
impedindo sua re-expressão (RODRIGUEZ et al., 2004). Ainda, TAMs podem recrutar
neutrófilos para o tecido neoplásico, que na presença de TGF-β desenvolvem uma resposta
pró-tumoral, também pela expressão de arginases (FRIDLENDER; ALBELDA, 2012).
Entretanto, conforme dito anteriormente, apesar da maior concentração de TAMs
estar associada, na maioria dos canceres com a progressão tumoral, os macrófagos também
podem, direta ou indiretamente, estimular uma resposta antitumoral (SICA; MANTOVANI,
2012). Isso ocorre porque macrófagos liberam fator de inibição de migração de macrófagos
(MIF do inglês, macrophage migration inhibitory factor) que além de suprimir a migração de
leucócitos para o microambiente tumoral, estimula diversas funções em macrófagos, como
fagocitose, promoção de morte de células tumorais e liberação de fator de necrose tumoralalfa (TNF-α do inglês, tumor necrosis factor alpha) (BINGLE; BROWN; LEWIS, 2002).
Além disso, a presença de IL-12 e IL-18 no microambiente tumoral promove a produção de
IFN-γ e IL-2 por macrófagos, que estimulam a proliferação e a citotoxidade em células T e
NK, além de promover a diferenciação de células T CD4+ para o perfil T auxiliar do tipo 1
(TH1 do inglês, T Helper 1) (TRINCHIERI, 1998; OSAKI et al., 1999). Ademais, na presença
IFN-γ os macrófagos podem ter sua habilidade citotóxica aumentada de diversas formas,
como por exemplo, pela produção de fator de TNF-α, IL-12 e IL-23; pela alta expressão de
intermediários tóxicos como óxido nítrico (NO do inglês, nitric oxide) e intermediários
reativos de oxigênio (ROI do inglês, reactive oxygen intermediates); e pelo aumento da
expressão de MHC de classe II e moléculas co-estimulatórias, o que potencializa sua função
de célula apresentadora de antígenos, favorecendo uma resposta antitumoral pela ativação de
células T CD4+ (MANTOVANI et al., 2004).
Adicionalmente, as células supressoras derivadas do mielóide (MDSCs do inglês,
Myeloid-derived suppressor cells) estão relacionadas com uma resposta imune pró-tumoral
(GABRILOVICH; OSTRAND-ROSENBERG; BRONTE, 2012). A maioria das MDSCs
exibe morfologia de granulócitos e expressão aumentada de iNOS (do inglês, inducible nitric
oxide synthase) e arginase, que inibem a função das células T por meio de mecanismos como,
liberação de NO e aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS do inglês,
reactive oxygen species).
Além disso, as MDSCs também produzem citocinas imunossupressoras, como IL10 e TGF-β (GABRILOVICH; OSTRAND-ROSENBERG; BRONTE, 2012). IL-10 restringe
a apresentação de antígenos por suprimir a expressão de MHC e moléculas co-estimulatórias
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B7 (MOORE et al., 2001), e pela inibição da diferenciação e maturação de células dendríticas,
principais células apresentadoras de antígenos (VICARI; TRINCHIERI, 2004). Com relação a
TGF-β, sua presença no tumor pode estar correlacionada tanto com a supressão quanto com a
promoção do desenvolvimento tumoral, uma vez que diversos tipos celulares presentes no
microambiente tumoral respondem a TGF-β (BIERIE; MOSES, 2006b). Em câncer, TGF-β
geralmente está associado a supressão nos estágios iniciais da tumorigênese e a promoção do
desenvolvimento tumoral em fases tardias, onde está correlacionado com aumento de
angiogênese, metástase e mal prognóstico (ASCOLANI; LIÒ, 2014; MEULMEESTER; TEN
DIJKE, 2011).
O principal mecanismo de morte das células tumorais por vias específicas
depende da ação de linfócitos T CD8+. Estas células reconhecem e eliminam células malignas
via moléculas MHC de classe I; secretam citocinas como IFN-γ; estimulam a imunidade
adaptativa; e podem induzir a morte celular através da ligação de receptores de morte celular
como o Fas/FasL, PD-1/PD-L1 e CTLA-4/CD28 (GORELIK; FLAVELL, 2001; DUNN;
OLD; SCHREIBER, 2004; ZITVOGEL; TESNIERE; KROEMER, 2006; LIEBERMAN,
2003).
Ademais, considera-se que o principal mecanismo da imunidade a tumores seja
devido à resposta de células T (MANTOVANI et al., 2008). Células apresentadoras de
antígenos (APCs do inglês, antigen presenting cells) ativam células T naïve residentes nos
linfonodos pela apresentação de antígenos tumorais, levando a expansão clonal de células T
efetoras, afim de gerar números suficientes de células maduras para eliminar as células
neoplásicas (MELERO et al., 2014). Linfócitos T CD4+ reconhecem antígenos tumorais e
podem controlar o desenvolvimento tumoral (BRAUMÜLLER et al., 2013; TRAN et al.,
2014). Estas células coordenam a resposta imune antitumoral através da produção de citocinas
que estimulam a diferenciação de linfócitos T CD8+ e induzem a ativação de células da
imunidade inata como os macrófagos através da liberação de IFN-γ produzido por células T
CD4+ TH1 (CASERTA; BORGER; ZAMOYSKA, 2012).
Interferon-γ é uma citocina que regula a diferenciação e a funções de diversos
tipos de células, sendo apontada como ativadora de respostas imunes de perfil TH1 e inibidor
de TH2 (AGNELLO et al., 2003). A presença de IFN-γ no tecido neoplásico pode, dentre
outros efeitos, aumentar a expressão de MHC de classe I, tornando as células neoplásicas
mais imunogênicas e favorecendo a apresentação de antígenos tumorais por células
apresentadoras de antígenos. (ZAIDI; MERLINO, 2011). Contudo, caso a apresentação de
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antígenos tumorais não seja acompanhada de sinais de maturação adequados, pode-se
desenvolver a anergia de células T, ou ainda ativação de células TREG (MELERO et al., 2014).
As células T reguladoras possuem papel crucial na manutenção da homeostase e
na tolerância imunológica de todo o organismo, influenciando a atividade de outros tipos
celulares, afim de evitar o desenvolvimento de respostas imunes que possam causar dano ao
próprio (SHEVACH, 2004). Devido as suas características imunossupressoras as células TREG
estão associadas a inibição da resposta imune antitumoral (BERENDT; NORTH, 1980;
MELERO et al., 2014). As células TREG tem papel importante na supressão da imunidade
contra antígenos tumorais específicos, uma vez que nos linfonodos inibem a iniciação do
desenvolvimento de resposta imune por células T e, quando no microambiente tumoral,
suprimem a função de células T efetoras específicas para os antígenos tumorais (ZOU, 2006).
Estas informações indicam que o microambiente tumoral, compreendido pelos
componentes celulares e não celulares, tem papel importante em determinar a progressão do
tumor (VALKENBURG; de GROOT; PIENTA, 2018). Considerando-se o carcinoma
espinocelular, sabe-se que os queratinócitos secretam diversos mediadores inflamatórios,
como, fatores de crescimento, citocinas e quimiocinas que direcionam a migração e
subsequente ativação dos leucócitos, muitos dos quais foram implicados como mediadores da
progressão tumoral em câncer de pele (LUND et al., 2016). Após a descoberta da
interleucina-33 (IL-33) como uma nova citocina pró-inflamatória (SCHMITZ et al., 2005;
CAYROL; GIRARD, 2018), estudos apontaram que inflamação mediada por IL-33 tem papel
no desenvolvimento de câncer, podendo tanto restringir como promover a tumorigênese
(WASMER; KREBS, 2017).
Inicialmente, IL-33 foi descrita como um fator nuclear de vasos endoteliais altos
(NF-HEV do inglês, nuclear factor from high endothelial venules) e atualmente sabe-se que é
uma citocina pertencente à família IL-1 e ligante do receptor ST2 que está associada à
cromatina (BAEKKEVOLD et al., 2003; CARRIERE et al., 2007). As principais fontes de
IL-33 são células expostas ao microambiente, como células endoteliais e epiteliais e a sua
expressão por queratinócitos, células da pele, sugerem que similarmente as IL1s, IL-33
desenvolve papéis importantes em respostas a injúrias e infecções (MOUSSION; ORTEGA;
GIRARD, 2008).
Em condições de homeostase, IL-33 é uma molécula predominantemente nuclear,
podendo ser considerada um padrão molecular associado ao dano (DAMP do inglês, damageassociated molecular pattern), devido a sua alta expressão em tecidos normais, sua atividade
biológica de proteína e sua liberação para o ambiente extracelular após injurias mecânicas ou
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morte de células necróticas (CAYROL; GIRARD, 2009; LÜTHI et al., 2009; TALABOTAYER et al., 2009; PICHERY et al., 2012). O dano tecidual promove a liberação de IL-33
por células epiteliais, fibroblastos, macrófagos e células endoteliais (KACZMAREK;
VANDENABEELE; KRYSKO, 2013). Sob condições de morte celular e estresse, mediado
por agentes infecciosos, IL-33 pode induzir uma resposta inflamatória excessiva causando
danos colaterais locais ou sistêmicos (LIEW; GIRARD; TURNQUIST, 2016). Sendo assim,
sugere-se que a localização intracelular de IL-33 foi selecionada e mantida durante o processo
evolutivo para regular sua potente atividade pró-inflamatória (LIEW; GIRARD;
TURNQUIST, 2016).
Quando em ambiente extracelular, IL-33 é uma citocina que exerce seu papel pela
ativação de células das respostas imune inata e adaptativa, como por exemplo células
linfoides inatas (ILC2), macrófagos e células TH2 (GARLANDA; DINARELLO;
MANTOVANI, 2013), e estimula a produção de citocinas associadas como por exemplo, IL4, IL-5 e IL-13 (GIRARD et al., 2007). Entretanto, dados da literatura evidenciam que a
sinalização mediada pela ligação de IL-33 também pode influenciar e o padrão de resposta
imune de TH1 (LIEW; PITMAN; MCINNES, 2010).
O receptor ST2, considerado órfão até o descobrimento de IL-33 é pertencente a
superfamília Toll-like/ILReceptor, por possuir uma sequência de receptor Toll/Interleucina-1
(TIR, do inglês Toll-Interleukine-1 receptor) característica de todos os receptores desta
família e à subfamília IL-1 receptor-like e pela composição por 3 domínios de
imunoglobulina na porção extracelular. Este receptor possui quatro diferentes isoformas, ST2
transmembrana (ST2L), ST2 solúvel (sST2), ST2 variante (ST2V) e ST2 transmembrana
variante (ST2LV) (KAKKAR e LEE, 2008). ST2L é o receptor transmembrana Toll-like
receptor, sua ligação à IL-33 resulta na ativação de Fator Nuclear κappa B (NF-κB do inglês,
nuclear fator-κappa B) e proteíno-quinases ativadas por mitógeno (MAPK do inglês, mitogen
activated protein kinases), levando a produção de citocinas associadas a resposta TH2
(SCHMITZ et al, 2005). sST2, se apresenta como uma forma solúvel que perde a expressão
da porção transmembrana e o motivo de TIR, e atenua respostas TH2 (WERENSKIOLD,
1992). ST2V e ST2LV são formas variantes de ST2L. ST2V, perde o terceiro domínio de
imunoglobulina, enquanto ST2LV perde a porção transmembrana (TOMINAGA et al., 1999;
IWAHANA et al., 2004).
Contudo, importância da sinalização via IL-33/ST2L foi muito estudada em
doenças alérgicas, como dermatites e asma, onde está associada com um padrão de resposta
imune do tipo TH2 (MOUSSION; ORTEGA; GIRARD, 2008; XU et al., 2008; PUSHPARAJ,
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2009), e o estudo do papel de IL-33 na resposta imune antitumoral apenas recebeu atenção na
última década (LU; YANG; WANG, 2016).
Estudos apontam esta via de sinalização como potencializadora de progressão
tumoral e/ou metástase em alguns tipos de câncer, como por exemplo, câncer de colorretal,
câncer estomacal, câncer de pulmão de células não pequenas e câncer de mama (ZHANG et
al., 2012; HU et al., 2013; LIU et al. 2014; YU et al., 2015; AKIMOTO; TAKENAGA,
2018). Enquanto outros estudos apontam que sinalização IL-33/ST2 está associada com o
desenvolvimento de respostas antitumorais em câncer associado a infecção por HPV, e
mesmo em modelos experimentais de melanoma, câncer de mama e câncer colorretal (GAO
et al., 2014; VILLARREAL et al., 2014; O’DONNELL et al., 2016). De acordo com a
literatura, IL-33 apresenta esta dualidade no desenvolvimento de resposta imune anti-tumoral
devido a expressão do seu receptor ST2L por diversas células do sistema imune (CAYROL;
GIRARD, 2018).
Em relação ao câncer de cabeça e pescoço, as evidências indicam que expressão
de IL-33 está associada ao comportamento invasivo deste tipo de tumor (CHEN, et al., 2013).
Dados recentes do nosso grupo demonstraram que a via de sinalização IL-33/ST2 promove o
desenvolvimento de carcinoma espinocelular de pele, indicando que IL-33 poderia ser um
alvo para o tratamento deste tipo de carcinoma (AMÔR et al., 2018). Ademais, o tratamento
com anti-IL-33 foi considerado promissor em estudos sobre doenças como lúpus, renite
alérgica e asma (LIU et al., 2009; KIM et al., 2012; LI, LIN e ZHENG, 2014) e a deleção da
sinalização ST2, aumenta a resposta antitumoral em modelo murino de carcinoma de mama
(JOVANOVIC et al., 2011). Entretanto pouco se sabe sobre o efeito deste tratamento no
desenvolvimento de carcinoma espinocelular. Sendo assim, considerando o papel controverso
de IL-33 no desenvolvimento da resposta imune, o presente estudo teve como objetivo
descrever o efeito do bloqueio de IL-33 em carcinoma espinocelular quimicamente induzido
em camundongos BALB/c.

2. Proposição
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2. PROPOSIÇÃO

O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do bloqueio de IL-33 no
desenvolvimento de carcinoma espinocelular induzido quimicamente em camundongos
BALB/c. Desta forma, propõe-se:
1. Avaliar o desenvolvimento tumoral após o tratamento com anticorpo
monoclonal anti-IL-33;
2. Avaliar a resposta imune desenvolvida ao final do protocolo de indução
carcinogênica e tratamento com anticorpo monoclonal anti-IL-33;
3. Fenotipar o perfil do infiltrado inflamatório no microambiente tumoral em
amostras de lesões de camundongos induzidos quimicamente ao carcinoma espinocelular.

6. Considerações finais
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento com anti-IL-33 levou a menor incidência de carcinoma
espinocelular in situ e a diminuição das atipias celulares.

O tratamento com anti-IL-33 levou a aumento nas percentagens de células B e
diminuição nas percentagens de linfócitos T CD4+, células dendríticas, células TREG e
macrófagos, e a menor produção de TGF-β no microambiente tumoral.

O tratamento com anti-IL-33 levou a aumento na percentagem de linfócitos T
CD4+ produtores de IFN-γ e menor percentagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ produtores de
IL-4 nos linfonodos.
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