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RESUMO

RESUMO

Modulação da resposta imune no local do tumor é um mecanismo crítico
envolvido com evasão dos tumores. Sinais de PD-1 e PD-L1/PD-L2 podem estar
envolvidos com o escape tumoral. Entretanto, pouco se sabe a respeito destas moléculas
no desenvolvimento de carcinoma de células escamosas. No presente estudo, nós
investigamos a expressão de PD-1 sobre células T das lesões e linfonodos de
carcinomas de células escamosas. A carcinogênese de pele foi induzida quimicamente
com DMBA/PMA em camundongos. A caracterização da expressão de PD-1, PD-L1 e
PD-L2 na lesão e linfonodos foram analisados por citometria de fluxo. A produção IL10, IL-12, TGF-β e IFN-γ foi determinada por ELISA. Camundongos tratados com
DMBA/PMA apresentaram maior taxa de papilomas e progressão para carcinoma de
células escamosas. Nós encontramos também que células T CD4+PD-1+ migraram para
o local do tumor e que maior nível de CD4+PD-1+, CD8+PD-1+, CD14+PD-1+ e
CD4+PD-L1+ foram detectados nos linfonodos quando comparados com o grupo
controle. Além disso, as produções de IL-12, IFN-γ e TGF-β, mas não IL-10, foram
altamente detectadas nas lesões comparada com do grupo controle. Estes dados indicam
que a expressão de PD-1 está regulada positivamente sobre linfócitos infiltrados nos
tumores e linfonodos. Este fato e os altos níveis de TGF-β e IL-10 podem contribuir
para supressão da resposta imune antitumor.
Palavra chave: carcinoma espinocelular; células T; PD-1; resposta inflamatória.

ABSTRACT

ABSTRACT

Modulation of immune response during the development of squamous cell
carcinoma
Modulation of immune response in tumor site is a critical mechanism involved
with tumor evasion. PD-1 and PD-L1/PD-L2 signals could be involved in tumor escape.
However, little is known about the role of these molecules in squamous cell carcinoma
development. In the present study, we investigated the expression of PD-1 on T cells
from squamous cell carcinoma lesions and lymph nodes. Skin carcinogenesis was
chemically induced with DMBA/PMA in mice. Characterization of PD-1, PD-L1 and
PD-L2 expression in the lesion and lymph nodes were analysed by flow cytometry. IL10, IL-12, TGF-β and IFN-γ production was determined by ELISA. DMBA/PMAtreated mice showed higher rate of papillomas and progression to squamous cell
carcinoma. We also found that CD4+PD-1+ T cells migrated to the tumor site and that
higher level of CD4+PD-1+, CD8+PD-1+, CD14+PD-1+ and CD4+PD-L1+ were detected
in the lymph nodes when compared with the control group. Besides, IL-12, IFN-γ and
TGF-β, but not IL-10, productions were higher detected in the lesions compared with
the control group. These data indicate that PD-1 expression is up-regulated on tumor
infiltrating lymphocytes and lymph nodes. This fact and high levels of TGF-β and IL-10
may contribute to suppression of anti-tumor immune response.
Keywords: inflamatory response; PD-1; squamous cell carcinoma; T cells.

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

APCs

Células apresentadoras de antígeno (“antigen
presenting cell”)

CD

Agrupamento de diferenciação (“cluster of
differentiation”)

CLA

Antígeno linfocitário cutâneo (“cutaneous
lymphocyte antigen”)

CTLA

Antígeno de linfócitos T citotóxicos (“citotoxic T
lymphocyte antigen”)

DC

Célula dendrítica (Dendritic cell)

DMBA

7,12-dimethylbenz[α]anthracene

HLA

Antígeno leucocitário humano (“human leucocyte
antigen”)

IFN

Interferon

IL

Interleucina

LAG

Gene de ativação linfocitária (“lymphocyteactivation gene”)

MCA

3-methylcholanthrene

MDSCs

Células supressoras de origem mielóide
(“myeloid-derived suppressor cells”)

MHC

Complexo principal de histocompatibilidade
(“major histocompatibility complex”)

MyD88

Molécula adaptadora do fator 88 de diferenciação
mielóide (“myeloid differentiation primary
response gene”)

PAH

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
(“polycyclic aromatic hydrocarbons”)

PD

Receptor do programador de morte
celular (“programmed cell death receptor”)

PD-L

Ligante para o receptor do programador de morte
celular (“programmed death ligand”)

PMA

phorbol 12-myristate 13-acetate

RAG

Genes de ativação da recombinação
(“recombination activating genes”)

STAT

Sinal de transdução e ativação de transcrição
(“signal transducer and activator of transcription”)

TGF

Fator de crescimento transformante (“transforming
growth factor”)

Th

Células T auxiliares (“T cells helper”)

TIL

Linfócito infiltrado no tumor (“tumor-infiltrating
lymphocyte”)

TIM

Domínio de mucina e imunoglobulina em células T
(“T-cell immunoglobulin and mucin domain”)

TLR

Receptores semelhantes a “Toll” (“Toll like
receptors”)

TNF

Fator de Necrose Tumoral (“Tumor Necrosis
Factor”)

TPA

12-O-tetradodecanoyl-phorbol-13-acetate

Treg

Célula T reguladora (“cell T regulatory”)
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Cerca de 90% das lesões cancerígenas presentes na cavidade oral e faringiana
são carcinomas espinocelulares (CEC), que surgem a partir de células neoplásicas
originadas na camada espinhosa (BSOUL et al, 2005). Estas células podem migrar em
direção à superfície, ou, eventualmente, ocupar toda a espessura do epitélio e, em um
estado mais avançado, passar através da membrana basal e invadir o estroma (SKALA
et al, 2005). Sob o ponto de vista da progressão tumoral, este carcinoma permanece
locoregional por um longo período, sendo que metástase visceral se desenvolve apenas
em estágios mais avançados da doença. Suas características principais incluem a
disseminação linfática e recidiva local (TIMAR et al, 2005).
O processo de carcinogênese geralmente pode ser caracterizado por múltiplos
estágios definidos em: iniciação, promoção e progressão, até sua manifestação
constatada clinicamente. A iniciação corresponde ao passo inicial e irreversível no
desenvolvimento do tumor, já que lesa de forma permanente a estrutura do DNA das
células e este processo pode ser induzido quimicamente em modelos animais com a
utilização do DMBA. Na fase de promoção, há o estímulo da proliferação celular
(expansão clonal). As células que já tiveram contato com o carcinógeno (agente
iniciador) quando em contato com os agentes promotores ou co-carcinógenos serão
estimuladas a desenvolver o tumor, e a velocidade do desenvolvimento da neoplasia,
lenta ou rápida, ocorre em função da interação entre células iniciadas e agentes cocarcinógenos. O estágio seguinte é a progressão, culminando com a manifestação
clínica do tumor (KARIN e GRETEN, 2005; PHILIP et al, 2004).
Em resposta para estes processos de carcinogênese, considerados como sinais de
perigo, células residentes do sistema imune inato imediatamente alerta para o restante
do sistema imune pela ampla produção de citocinas (VISSER e COUSSENS, 2005).
Estas citocinas produzidas durante a resposta imune aguda promovem a diferenciação e
ativação de células imaturas como DCs, linfócitos B e T (SMYTH, 2004). Além das
citocinas inflamatórias, a ativação de linfócitos T naïve requer o direto contato com
APCs, que irão após capturar antígenos migrar para órgãos linfóides secundários onde
apresentaram antígenos processados em moléculas de MHC de classe I e II para
linfócitos T CD8+ e CD4+, respectivamente. Sendo que para efetiva sensibilização de
células T naïve adicional interação com moléculas co-estimulatórias se faz necessário
(VISSER e COUSSENS, 2005).
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Historicamente, esta atribuição do sistema imune num ambiente tumoral
originou-se pelo conceito de vigilância imunológica descoberto há anos (BURNET,
1970), que evidencia a capacidade de o sistema imune prevenir a formação de tumores,
eliminando as células potencialmente malignas (BURNET, 1970). Mas, ao mesmo
tempo, o sistema imune seleciona ou promove variantes do tumor com reduzida
imunogenicidade (ZITVOGEL et al, 2006), fornecendo seu desenvolvimento através de
um mecanismo conhecido como escape tumoral da detecção e eliminação pela resposta
imune (DUNN et al, 2002; KHONG e RESTIFO, 2002; SCHREIBER, 2005). Estas
características são observadas pelo conceito dos 3 E’s, que destaca três fases
relacionadas com o surgimento de células malignas que passam por um processo de
eliminação pelo sistema imune que então, seleciona variantes das células tumorais,
promovendo que o tumor se expanda de maneira não controlada (DUNN et al, 2004).
A comprovação que suporta estas teorias veio de inúmeros estudos que
demonstram a eficácia do sistema imune em períodos precoces do desenvolvimento
tumoral que, em estágios tardios são condicionados a um pobre prognóstico do
indivíduo e ineficácia de resposta pelo sistema imune no combate contra as células
tumorais (DUNN et al, 2004; GALON et al, 2006; UPPALURI et al, 2008). As
ferramentas utilizadas para estas descobertas mostram numa delas que, existe um
desequilíbrio naqueles indivíduos que foram submetidos a transplantes, considerados
mais susceptíveis ao desenvolvimento de neoplasias malignas devido à ausência de um
sistema imune comprometido comparado com aqueles indivíduos em condições normais
de saúde (BIRKELAND et al, 1995; EUVRARD et al, 2003). Esta constatação de que o
sistema imune pode reconhecer e destruir os precursores tumorais antes que se tornem
clinicamente aparentes é identificado em análises experimentais de camundongos que
são deficientes em determinados componentes fundamentais para a manutenção e
atividade do sistema imune inato ou adaptativo, como Rag1 e Rag2 (SMYTH et al,
2001; STREET et al, 2002), Stat1 (KAPLAN et al, 1998), perforinas (STREET et al,
2001) e IFN-γ (SHANKARAN et al, 2001). Em animais deficientes de Stat1, o que se
observa, é uma falta de resposta eficaz contra as células tumorais devido à ausência
deste fator de transcrição que regula positivamente a ativação de linfócitos T. Uma
melhor demonstração é caracterizada em tumores espontâneos que para sobreviver ao
sistema de supressão imunológica regula a ativação de Stat3, que por sua vez inativa
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Stat1, assim conseguindo inibir a produção ou sensibilização de sinais de perigo próinflamatórios que ativam a resposta imune inata e adaptativa (KIM et al, 2007).
A importância do sistema imune nestas investigações demonstradas acima
confirma a definição do termo imunoedição dos tumores, que condiz com a participação
do sistema imune na eliminação e também no escape tumoral (DUNN et al, 2002).
Entretanto, este processo é considerado involuntário ou não participante ativo na seleção
de variantes de células tumorais considerando o fato de que a resposta imune pode ser
ativamente suprimida pelos tumores por um mecanismo de imunosubversão
(ZITVOGEL et al, 2006).
Colaborando com a via extrínseca, que é de fato o sistema imune no combate às
células tumorais, toda célula até torna-se transformada passa primeiramente por um
processo de vigilância intrínseca (LOWE et al, 2004; BARTKOVA et al, 2005)
consistindo principalmente na tentativa do reparo do DNA danificado que, devido ao
insucesso no seu reparo induz a morte celular por apoptose pela ativação de p53
(GORGOULIS et al, 2005). Com estas tentativas, a célula estaria amparada tanto por
mecanismos intrínsecos e extrínsecos numa eventual transformação maligna. Porém, as
células do câncer apresentam diferenças características das células saudáveis,
funcionando com mecanismos de escape específicos que garantem a sobrevivência
destas células em constante proliferação e alto poder metatástico. As seis características
celulares intrínsecas reconhecidas e que estão envolvidas neste mecanismo de escape
das células tumorais são: 1-) autossuficiência nos sinais de crescimento pela
estimulação autócrina destas células tumorais; 2-) insensibilidade para sinais anticrescimento que inibem somente a resposta imune no ambiente tumoral; 3-) evasão da
apoptose através de mecanismos que bloqueiam as vias necessárias para a morte celular
e a atividade efetora das células imunes; 4-) potencial replicativo sem limites devido à
perda da expressão de determinadas moléculas essenciais no controle do ciclo celular;
5-) sustentada angiogênese pela aumentada expressão de diversos fatores de
crescimento que estimulam os tecidos no microambiente tumoral a sair do estado de
quiescência para formação de novos vasos; 6-) invasão tecidual e metástase pelas
alterações nas proteínas que estão envolvidas na integridade da arquitetura tecidual e
também pela secreção de proteases que degradam a matriz extracelular (ZITVOGEL et
al, 2006; BUI e SCHREIBER, 2007; KOEBEL et al, 2007; STEWART e
TRINCHIERI, 2009).
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Apesar destas possíveis estratégias que toda célula tumoral apresenta, outra
característica importante considerada como o sétimo marcador que garante o
desenvolvimento do tumor é a propriedade de evasão da resposta imune por estas
células. Para tal efeito as células da resposta imune exercendo pressão seletiva no
combate as células dos tumores, por exemplo, diminuem ou levam a perda da expressão
de moléculas, como HLA (do inglês Human leucocyte antigen) de classe I e as
moléculas envolvidas no transporte e processamento de antígenos que serão
apresentados via MHC de classe I e II (ALGARRA et al, 2000; MARINCOLA et al,
2000; SO et al, 2005). No decorrer desta imunoseleção, os tumores também
desenvolvem mecanismos que evitam a morte celular pela citotoxidade dos linfócitos T
CD8+ como através da inibição ou bloqueio da via perforina - granzima-B que agem
lisando as células neoplásicas (MEDEMA et al, 2001). Estes exemplos citados são
similares aos inúmeros fatores que participam na imunosubversão pelos tumores, que
caracteristicamente suprime ativamente a resposta imunológica. E dentre esses fatores,
podemos citar a participação de moléculas co-estimulatórias no desenvolvimento
tumoral (SELIGER et al, 2008; DRIESSENS et al, 2009).
Não descartando a contribuição dos linfócitos infiltrados nos tumores em atacar
e erradicar células tumorais, dados que estão correlacionados com um melhor
prognóstico e sobrevivência (SCHUMACHER et al, 2001; ZHANG et al, 2003), existe
uma conexão entre a inflamação crônica e o desenvolvimento tumoral (PHILIP et al,
2004; VISSER e COUSSENS, 2005; SWANN et al, 2008) que se apresentam
atualmente como novas estratégias terapêuticas de combate a diversos tipos de câncer
(MOCELLIN e NITTI, 2008). Após a comunicação entre o sistema imune inato e
adaptativo num contexto inflamatório agudo qualquer interação desregulada entre estas
duas partes poderá resultar em uma excessiva ativação levando a uma inflamação
crônica culminando com dano tecidual (KORGANOW et al, 1999; JI et al, 2002). Estas
interpretações e como o sistema imune promove ou previne o câncer precisam ser
definidas de quais componentes imunes participam em cada processo e qual tipo de
câncer está sendo estudado. Claramente, uma resposta imune orquestrada contra um
desenvolvimento tumoral irá conter diferentes tipos de células efetoras e moléculas,
assim aumentando a probabilidade que a atividade de erradicação e promoção do tumor
possa coexistir. Em outras palavras, apesar de tanto citocinas pró-inflamatórias como
IFNs auxiliarem a ativação de linfócitos em cooperação com outros leucócitos (SMYTH
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et al, 2004), ao mesmo tempo esta ativação leva a indução mais tardia da expressão de
PD-1 (SELIGER et al, 2008), uma molécula co-estimulatória que inibe a função dos
linfócitos pela interação com seu ligante PDL-1 que também será expresso em células
hematopoiéticas e não hematopoiéticas através da indução de IFNs, conduzindo estes
linfócitos a apoptose (RILEY, 2009). Um dos mecanismos que explicam este panorama
e levam a baixa efetividade e deleção clonal destes linfócitos é exaustão destas células
num processo de ativação crônica (BLANK e MACKENSEN, 2007; HA et al, 2008;
KIM e AHMED, 2010).
Apesar dos tumores geralmente não apresentarem uma carga elevada de
antígenos imunogênicos, a contínua exposição para os antígenos associados aos tumores
podem levar à exaustão de células T, similar às infecções virais, induzindo estado de
anergia e perda de função das células T tumor-específico (YI et al, 2010; KIM e
AHMED, 2010). Portanto, as células T estariam incapazes de elaborar suas típicas
atividades efetoras, observadas pela falta de produção de IL-2, TNF-α, IFN-γ (FULLER
et al, 2004), perda de marcadores superfície como CD62L e CD127 (FULLER et al,
2005) que caracterizam efetividade por parte das células T e altos níveis de receptores
inibitórios (BLACKBURN et al, 2009). Este quadro inflamatório em que a maioria dos
tumores em desenvolvimento se encontra, leva a perda de função de células T CD4+
pela repetida estimulação antigênica que resulta conseqüentemente na menor
capacidade efetora das células T CD8+ em erradicar células tumorais (KIM e AHMED,
2010).
Existem evidências de que inúmeras doenças como a hepatite, pancreatite, são
condições inflamatórias associadas com o desenvolvimento de câncer nestes órgãos
(SHACTER e WEITZMAN, 2002; COUSSENS e WERB, 2002). O entendimento
funcional de que como a inflamação pode auxiliar no desenvolvimento é constatada
também pela utilização experimental de carcinógenos químicos, como a aplicação
tópica de DMBA (GIRARDI et al, 2003) e MCA (ENGEL et al, 1997) na pele de
camundongos, que se referem aos eventos que iniciam os processos de carcinogênese,
onde a expressão de oncogenes acompanhado de um infiltrado inflamatório é essencial
para promoção neoplásica.
Em correlação a estes dados, tumores em estágios avançados se observam
elevadas quantidades secretadas de IL-10 e TGF-β (KHONG e RESTIFO, 2002), que
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originalmente representam o término de resposta pelas células do sistema imune, devida
a uma inibição de função e indução de vias pró-apoptóticas com diminuição de
expressão de moléculas anti-apoptóticas (DRANOFF, 2004; SMYTH et al, 2004). Este
infiltrado inflamatório crônico demonstra-se diferente da inflamação aguda, com
expressão constitutiva de inúmeros receptores inibitórios como PD-1 (DAY et al, 2006)
CTLA-4 (KAUFMANN et al, 2007) e mais recentemente TIM-3 (GOLDEN-MASON
et al, 2009) e LAG-3 (RICHTER et al, 2010) que, negativamente regulam o potencial
funcional e proliferativo das células que respondiam no início do desenvolvimento
tumoral (DRIESSENS et al, 2009).
A molécula de PD-1, semelhante a CD28 e CTLA-4, é uma glicoproteína
monomérica pertencente à superfamília das imunoglobulinas. A sua expressão em
células T é estritamente regulada, como CTLA-4, detectando-a em linfócitos T,
linfócitos B e em monócitos ativados (ISHIDA et al, 1992; GREENWALD et al, 2005;
SHARPE et al, 2007). PD-1 apresenta dois ligantes, PD-L1 (B7-H2) e PD-L2 (B7-DC),
que possuem padrões distintos de expressão. PD-L1 pode ser expresso em células
hematopoiéticas e não hematopoiéticas (FREEMAN et al, 2000), enquanto PD-L2 se
restringe aos macrófagos e células dendríticas (ISHIDA et al, 1992; GREENWALD et
al, 2005; SHARPE et al, 2007; FREEMAN et al, 2000). Além disso, trabalhos têm
mostrado que a ação de IFN-γ induz a expressão de PD-L1, enquanto IL-4 induz a
expressão de PD-L2, sugerindo um possível papel desses ligantes na regulação da
resposta Th1 e Th2 (LOKE e ALLISON, 2003).
Inicialmente, as primeiras tentativas de descobrir o papel de PD-1 na resposta
imune geraram resultados controversos, no entanto, estudos mais recentes determinaram
a importância dessa molécula como regulador negativo da atividade das células T. A
ligação de PD-1, pelo cross-linking com anticorpos específicos in vitro, inibiu a
produção de IL-2 e a proliferação de células T (CARTER et al, 2002). A importância de
PD-1 na manutenção da homeostasia foi confirmada após a construção de animais
geneticamente deficientes (PD-1-/-) (NISHIMURA et al, 1999; NISHIMURA et al,
2001; OKAZAKI et al, 2003). Esses animais desenvolveram doença autoimune, como
artrite reumatóide, glomerulonefrite e cardiopatia. Esses achados indicaram a
participação de PD-1 nos mecanismos de tolerância periférica. Polimorfismos no gene
que codifica a molécula de PD-1 favorecem o desenvolvimento de lúpus eritematoso
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sistêmico e aumentam o risco de desenvolvimento de diabete autoimune (NIELSEN et
al, 2003).
Além da inibição mediada por moléculas co-estimulatórias que inibem
principalmente a atividade de linfócitos T CD8+ (HASPOT et al, 2008), temos a
participação de fatores solúveis imunosupressivos produzidos pelos tumores e células
do sistema imune recrutadas no microambiente tumoral (RABINOVICH et al, 2007).
Os perfis destas células imunossupressoras, fisiologicamente, funcionam como células
que regulam e determinam a tolerância periférica de resposta pelo sistema imune
(HOGQUIST et al, 2006; KYEWSKI e KLEIN, 2006). Em certas condições
patológicas, como no caso da presença de um tumor, esta tolerância exercida por estas
células imunossupressoras trabalham em pró-tumor acarretando na promoção e
progressão tumoral (NISHIMURA e HONJO, 2001; OKAZAKI e HONJO, 2006;
RABINOVICH et al, 2007; KEIR et al, 2008). Os fatores solúveis secretados e
presentes no ambiente que se desenvolve o câncer deveria ser um local de células e
citocinas com um único padrão de resposta contra as células tumorais. Porém, esta
representação é mais bem detalhada e melhor entendida pelas citocinas IL-10, TGF-β,
produzidas tanto por células imunossupressoras como por alguns tumores (KHONG e
RESTIFO, 2002).
IL-10 pode inibir a apresentação de antígenos tumorais pelas células
apresentadoras de antígenos (APC), induzindo estado de anergia em linfócitos T CD8+
(DRANOFF, 2004; ASADULLAH et al, 2003). Esse conceito atribuído é constatado e
revertido após o bloquear ou neutralizar os receptores de IL-10 em modelos pré-clínicos
(VICARI et al, 2002). A semelhante atividade é apresentada pelo fator de crescimento
transformador β que inibe a função efetora de células T (SMYTH et al, 2004). Esta
inibição pode também inibir a proliferação de células malignas, mas estas se tornam
refratárias através de mutações no receptor de TGF-β, assim como diminuição de
expressão das proteínas de sinalização envolvidas na cascata de ativação desta citocina
(LI et al, 2006). Em contrapartida, IFN-γ e TNF-α, são secretadas por células
comprometidas com a capacidade efetora do sistema imune em combate as células
neoplásicas (SMYTH et al, 2004). A citocina IFN-γ avaliada para determinar sua
específica função em um determinado modelo de tumor, foi capacitada em prevenir
juntamente com a participação de linfócitos, na proteção do hospedeiro contra o
desenvolvimento de sarcomas induzidos quimicamente (KAPLAN et al, 1998; STREET
37

INTRODUÇÃO

et al, 2001). Sendo que a caracterização de processos inflamatórios no controle inicial
de células cancerosas descritos é mostrada em estudo que avalia o papel protetor de
TLR4 na contenção inicial do desenvolvimento de tumores cutâneos induzidos
quimicamente em camundongos pelo uso de DMBA (YUSUF et al, 2008), assim como,
também no mesmo trabalho é sugerida à participação de IFN-γ neste controle. Mas
como foi descrito a pouco, outros estudos demonstram que a inflamação pode induzir ao
câncer em períodos que o sistema imune participa como editor de variantes celulares
potencialmente malignas. Destes estudos, os autores mostraram num deles a
participação de MyD88 (molécula adaptadora do fator 88 de diferenciação mielóide)
que sinaliza intracelularmente os estímulos de TLRs e dos receptores para citocinas próinflamatórias IL-1 e IL-18, os efeitos contraditórios do sistema imune como
coadjuvante da evolução tumoral em estágios tardios do desenvolvimento em modelos
de carcinogênese química em camundongos pelo uso de DMBA (induzindo carcinomas
espinocelulares) e MCA (que induz fibrossarcoma) (SWANN et al, 2008). O fator
necrose tumoral α (TNF- α), outra importante citocina no ambiente tumoral, demonstra
sistemicamente a funcional capacidade de induzir apoptose em células tumorais
(DRANOFF, 2004), mas ao mesmo tempo, apresenta efeitos opostos quando presente
num contexto de inflamação crônica, favorecendo o desenvolvimento de tumores de
pele, como no modelo aplicado neste estudo, utilizando de DMBA+TPA (MOORE et
al, 1999).
Recentemente, apesar de estes inúmeros mecanismos demonstrarem participação
no escape tumoral, a restauração de um sistema imune eficaz participando na contenção
de células tumorais são demonstradas com o bloqueio de PD-1 em análises de amostras
de melanoma que, diretamente influencia células T efetoras e células T reguladoras,
aumentando a freqüência de células T funcionais tumor-específico, mas também
inativando ou suportando os efeitos inibitórios de populações de células T reguladoras
(WANG et al, 2009). Estas células T reguladoras CD4+CD25High apresentam maiores
níveis de expressão de PD-1 do que em outras populações de células T reguladoras
CD4+CD25Low ou CD4+CD25negativo, sendo que esta característica pode ser responsável
através da interação PD-1/PD-L1 para a função supressiva de Treg. PD-L1 sobre Treg
pode ligar diretamente para células T CD8+ melanoma antígeno-específico no qual
expressam altos níveis de PD-1 sobre sua superfície (WONG et al, 2007). A
contribuição para estas informações é através do estudo que demonstra a eficácia das
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células T CD8+ na reação alérgica de hipersensibilidade de contato para DMBA e
confirma a hipótese de que estas células protegem o hospedeiro contra o
desenvolvimento de tumores, já que na ausência de células T CD4+ há uma regressão no
desenvolvimento dos tumores induzidos (YUSUF et al, 2008).
A correlação de que PD-L1 é um marcador de agressividade em tumores de
esôfago (OHIGASHI et al, 2005), pâncreas (NOMI et al, 2007) e fígado (GAO et al,
2009), foi possível observar que a estratégia de bloqueio restaura a produção de IFN-γ
pelas células do infiltrado de linfomas e inibe a fosforilação da tirosina em SHP-2,
mediador intracelular da sinalização via PD-1 (YAMAMOTO et al, 2008). In vivo, o
bloqueio de PD-L1 promoveu a infiltração de células T CD8+ no estroma tumoral e
aumento da expressão de IFN-γ, granzima B e perforina (WONG et al, 2007).
Em relação a linfócitos T infiltrados em tumores (TILs), foi encontrada
expressão mais significativa de TILs em regiões PD-L1- do que em regiões PD-L1+ de
espécimes de câncer de pulmão. Nesta mesma análise constatou-se menor expressão de
PD-1+ sobre TILs em regiões de PD-L1+. Estes resultados sugerem que a expressão de
PD-L1 sobre células tumorais pode contribuir para regulação negativa da resposta
imune contra TILs em câncer de pulmão (KONISHI et al, 2004). Esta mesma inibição
de migração de células T CD8+ é também observada em regiões intraepiteliais PD-L1+
de câncer de cólon (LEE et al, 2010).
Não somente células tumorais podem expressar ligantes de PD-1 que
influenciaram negativamente a resposta imune exercida por linfócitos, mas como as
células tumorais as APCs associadas aos tumores podem controlar a esta resposta
linfocitária (BLANK et al, 2005). Sendo que DCs mielóides influenciada por diversos
fatores do ambiente tumoral expressam PD-L1, podendo voltar seu papel
imunoestimulatório de ativação de linfócitos bloqueando especificamente PD-L1 nesta
APC e desfavorecendo a interação PD-L1/PD-1 que leva inativação de linfócitos
(BLUTH et al, 2009).
Estas terapias adjuvantes antitumorais podem ser também observadas em
modelos de melanomas que foram submetidos à combinação do bloqueio de CTLA-4+,
PD-1+ e PD-L1+, após adicional vacinação com Fvax, um fator que estimula a expansão
e proliferação de células hematopoiéticas, constatou-se um maior número de células T
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efetoras no microambiente tumora, diminuição de MDSCs e conversão de células T
CD4+ naïve em Tregs (CURRAN et al, 2010).
O outro ligante de PD-1, a molécula PD-L2, tem papel controverso acerca da
sua relação com o escape tumoral. Camundongos knock-out para PD-L2 desenvolvem
carcinoma de forma rápida e agressiva (SHIN et al, 2005), porém a expressão desta
molécula, em células tumorais, promove sua rápida eliminação. Interessantemente, esta
sinalização antitumoral parece ser independente de PD-1. Clinicamente, os dados
também são controversos a respeito de um eventual efeito co-estimulador do PD-L2.
Em tumores de esôfago, a sobrevida de pacientes com alta expressão de PD-L2 foi
significantemente menor do que aqueles que não expressavam esta molécula
(OHIGASHI et al, 2005), mas em tumores de pâncreas não foi possível encontrar uma
correlação entre a presença de PD-L2 e a sobrevida dos pacientes (LIU et al, 2003).
Estes resultados em relação da habilidade de PD-L2 por estimular ou inibir a resposta
de células T podem ser explicados pela existência de um segundo receptor distinto de
PD-1 que pode ter uma função co-estimulatória similar de CD28 (LIU et al, 2003).
Apesar de crescentes evidências demonstrarem o papel da via PD-1 no escape tumoral,
pouco se sabe a respeito do seu significado em carcinoma espinocelular.
A carcinogênese quimicamente induzida é utilizada há muito tempo para a
investigação de diversas substâncias quanto aos seus possíveis efeitos carcinogênicos ou
co-carcinogênicos, principalmente, com o objetivo de reproduzir em laboratório as
mesmas alterações causadas por agentes cancerígenos presentes no cotidiano
(SCHANTZ et al, 1988; KO et al, 1995; HOFFMANN e DJORDJEVIC, 1997; ZNAOR
et al, 2003). A indução química do câncer por carcinógenos químicos resulta de
ligações covalentes para uma ou mais macromoléculas celulares, como o DNA, RNA e
proteínas. Entre as classes de carcinógenos químicos que se ligam covalentemente as
macromoléculas do tecido estão os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, aminas
aromáticas, nitrosaminas e aflatoxinas. Portanto, esses carcinógenos precisam ser
metabolizados para uma forma reativa covalente, onde esta reação resulta num
complexo de ligação com as macromoléculas celulares. Existem também exceções de
carcinógenos que não precisam de ativação metabólica para seus efeitos tóxicos, como
as nitrosamidas e alguns agentes alquilantes (HEIDELBERGER, 1975; DIGIOVANNI,
1992).
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Dentre os métodos de indução química de carcinogênese destaca-se a aplicação
de 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA), que se enquadra dentro da classe de
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH). Eles são ligados covalentemente para
proteínas e DNA da pele de camundongos. A interação covalente de PAH com as
macromoléculas dos camundongos ocorre através de aplicação tópica, como resultado
de uma prévia ativação metabólica (HEIDELBERGER, 1975; DIGIOVANNI, 1992).
A aplicação tópica de DMBA leva ao desenvolvimento de lesões
morfologicamente e histologicamente semelhantes ao câncer em humanos (GIMENEZCONTI e SLAGA, 1993; CHANG et al, 2000; BALASENTHIL et al, 2003). O DMBA
provoca mutações no gene HRAS promovendo uma transversão A-T no códon 61 do
mesmo (JANES e WATT, 2006). Este modelo de carcinoma induzido por DMBA é
estudado com maior freqüência em hamsters, devido à facilidade da aplicação. Porém,
com o advento da técnica de manipulação genética e desenvolvimento de animais
“knock-out” (KO), o camundongo representa um bom modelo de estudo por permitir
uma melhor compreensão das vias de sinalização envolvidas na carcinogênese.

41

INTRODUÇÃO

42

II. PROPOSIÇÃO

PROPOSIÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo principal estudar os mecanismos
envolvidos na modulação da resposta imune durante o desenvolvimento de carcinoma
espinocelular. Especificamente, os objetivos deste estudo foram:
1- Avaliar o desenvolvimento e progressão de carcinoma induzido quimicamente
através do uso do 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA) no dorso de camundongos
BALB/c.
2- Analisar o fenótipo das células do infiltrado inflamatório presente em lesões
de carcinoma espinocelular
3. Analisar a expressão de PD-1 e seus ligantes em lesões tumorais induzidas
quimicamente.
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III. MATERIAL E MÉTODOS

MATERIAL E MÉTODOS

1- Animais.
Foram utilizados camundongos isogênicos Balb/c, machos, com peso variando
de 18 a 20 g, provenientes do Biotério Central do Campus USP de Bauru. Os animais
foram alocados, ao acaso, em gaiolas de polipropileno e mantidos em condições
apropriadas, com livre acesso à água e a uma dieta padrão de laboratório. Os animais
foram divididos em dois grupos:
1. Grupo controle: animais que não foram submetidos à indução carcinogênica;
2. Grupo teste: animais que foram submetidos à indução carcinogênica.

2- Carcinogênese química.
Semanalmente a região dorsal de camundongos Balb/c fêmeas foi submetida à
assepsia por álcool 70% v/v e à tricotomia com auxílio de lâminas de barbear Gillette
aço inox. O protocolo de indução química carcinogênica utilizada no projeto (descrito
por Moore et. al 1999), compreende duas fases: iniciação, através da aplicação de dose
única de 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA) em concentração de 25μg/100mL de
acetona; e promoção, com aplicações três vezes por semanas de phorbol miristato
acetato (PMA) na concentração de 4 μg /100mL de acetona, durante 15 semanas com
auxílio de pipeta automática (Eppendorf Research - 100μL).

3- Eutanásia e coleta de tecidos tumorais.
Os animais foram selecionados aleatoriamente e sofreram eutanásia nos períodos
de 8 e 16 semanas após o início da aplicação do DMBA. As biópsias foram coletadas e
armazenadas em solução salina a 4ºC e, em seguida, encaminhadas para o laboratório de
Microbiologia. No laboratório, este material foi dividido em três partes: um fragmento
foi criopreservado para a realização de reação de H&E e outro fragmento foi adicionado
em solução enzimática para a digestão do tecido e o isolamento dos leucócitos.
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4. Citocinas.
Todas as citocinas que foram utilizadas neste estudo serão proteínas
recombinantes murinas (IFN-γ, TNF-α, TGF-β, IL-10). As concentrações utilizadas
foram determinadas de acordo com o procedimento a ser empregado e as especificações
do fabricante.

5. Anticorpos.
Foram utilizados anticorpos conjugados a PE, FITC ou PerCP anti: CD3
(UCHT1), CD4 (RPA-T4), CD5 (UCHT2), CD8 (RPA-T8), CD14 (M5E20), CD19
(HIB19), CD25 (M-A251), CD28 (CD28.2), CD45RA (HI 100), CD45RO (UCHL1),
PD-1 (MIH4), CD56 (B159), CD62L (DREG-56), CD80 (L307.4), CD83 (HB15e),
CD86(FUN-1), CD122 (Mik-b2), CD152 (BNI3.1), HLA-DR (G46-6), GITR. Os
respectivos isotipos controle de cabra e coelho foram utilizados. Os anticorpos para a
detecção intracelular de citocinas foram anticorpos conjugados a PE ou FITC anti: IFNγ (4S.B3), IL-10 (JES3-19F1) e TGF-β (14132).

6. Separação de leucócitos da lesão.
Para caracterização dos leucócitos presentes no tecido tumoral, biópsias do
tecido foram coletadas, fragmentadas e incubadas por 1 hora a 37°C com meio RPMI
contendo 500 µg/mL de liberase. Após este procedimento, o tecido foi então processado
em presença de 0,05% de DNase (Sigma) usando Medimachine (BD PharMingen), por
4 minutos, como previamente descrito (Martinez et al, 2005). As células foram
colhidas, lavadas e a viabilidade celular determinada por exclusão do azul de tripan. Em
seguida, as células foram fenotipadas por citometria de fluxo e cultivadas com
brefeldina A para avaliar citocinas intracelulares.
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7. Fenotipagem.
A análise fenotípica dos leucócitos das biopsias de lesões tumorais foi realizada
por citometria de fluxo conforme protocolo padrão. As células foram incubadas com
anticorpos bloqueadores da porção Fc de imunoglobulinas, por 45 minutos a 4°C,
seguida de incubação com os anticorpos contra os determinantes específicos por mais
30 minutos a 4°C. Após este procedimento, as células foram lavadas, suspensas em
PBS-formol e a leitura realizada em FACScan.

8. Ensaio imunoenzimático (ELISA) para citocinas.
A presença das citocinas nos tecidos foi realizada por ELISA. A quantificação das
proteínas foi realizada utilizando kits da R&D Systems (Quantikine), de acordo com as
especificações do fabricante.

9. Análise estatística.
Os resultados foram expressos como mediana ou média  desvio padrão (SD) dos
resultados obtidos para cada grupo. A análise estatística foi realizada utilizando-se o
programa Instat (INSTAT software, GraphPad, San Diego, CA). Valores de p <0.05
foram considerados com indicativo de significância.
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IV. RESULTADOS

RESULTADOS

1. Desenvolvimento e progressão de carcinoma induzido quimicamente através do
uso do 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA) + phorbol 12-myristate 13-acetate
(PMA) no dorso de camundongos BALB/c.
Relatos da literatura têm demonstrado que o desenvolvimento tumoral está
associado a alterações fisiopatológicas (WHEELER et al., 2003; VERMA et al., 2006;
ALLEN et al., 2003; DAS et al., 2005; IMAIDA et al., 2001; NICOL et al., 2004).
Desta forma, avaliaram-se semanalmente eventuais alterações fisiológicas e possíveis
modificações na sobrevida de camundongos submetidos à carcinogênese química. Em
relação à variação de peso dos animais, foi possível perceber oscilações de valores
durante as semanas, porém não representam alterações estatisticamente significantes
(Figura 1A). Durante o período das aplicações não foi observado óbito de nenhum
animal decorrente das aplicações de DMBA/PMA (Figura 1B).
Semanalmente foi realizada a contagem de papilomas presentes no dorso de
animais submetidos à aplicação de DMBA+PMA. Os resultados revelaram que cerca de
30% dos animais apresentaram pelo menos um papiloma após 5 semanas de indução
química, sendo que após seis semanas 66% dos animais apresentaram papilomas e na 7ª
semana 100% dos animais. O valor médio de papilomas observado nesse período foi de
2,33 ± 0,7 /papilomas por camundongos (Figura 2A). Durante as semanas subseqüentes
as médias do número de papilomas por camundongos aumentaram gradativamente e,
após 16 semanas, constatou-se uma média de 23,17 ± 3,4 papilomas por camundongos
(Figura 2A). O dorso dos camundongos foi avaliado macroscopicamente quanto ao
desenvolvimento e comprometimento tumoral. As imagens obtidas ilustram as
diferenças que foram observadas macroscopicamente em relação ao número, volume e
incidência de papilomas. Animais do submetidos à carcinogênese apresentaram maior
número e volume de papilomas, assim como uma maior área de comprometimento
tumoral, após 8ª e 16ª semanas de aplicação dos agentes carcinogênicos (Figura 2B-C).
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Figura 1. Análise de sobrevida e variação de peso de camundongos Balb/c após
indução de carcinogênese química. Camundongos Balb/c receberam no dorso uma
dose única de 25 µg de DMBA e aplicação contínua de 4 µg de PMA, três vezes por
semana até a 16ª semana. Os animais foram pesados semanalmente e os dados
apresentam a média do peso ± SD dos valores obtidos para cada animal. (A) O gráfico
representa a taxa de sobrevivência dos animais avaliada por um período de 16 semanas
de indução carcinogênica (B). Dados representativos de 3 experimentos independentes.
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Figura 2. Análise do desenvolvimento de papilomas em camundongos Balb/c após
indução de carcinogênese química. Camundongos BALB/c receberam no dorso uma
dose única de 25 µg de DMBA e aplicação contínua de 4 µg de PMA, três vezes por
semana até a 16ª semana. O gráfico representa a média do número de papilomas
detectados semanalmente no dorso de animais.de 3 experimentos independentes (A). As
setas indicam a presença de pequenos tumores na região dorsal, após 8 semanas de
indução carcinogênica (B) e o aumento no número e tamanho dos tumores
desenvolvidos após 16 semanas de indução carcinogênica em um animal representativo
(C).

59

RESULTADOS

60

RESULTADOS

2. Análise morfológica das lesões
A análise histopatológica de tecidos coletadas do local de aplicação dos agentes
carcinogênicos, após oito semanas de indução química carcinogênica, indicou a
presença de infiltrado inflamatório e princípio de formação de ilhotas epiteliais no
tecido conjuntivo, hiperplasia epitelial e displasia moderada (Figura 3A). Após 16
semanas de indução carcinogênica, observa-se, uma acentuada invasão do tecido
conjuntivo por ilhotas epiteliais, juntamente com um considerável pleomorfismo e
hipercromatismo celular (Figura 3B).

3. Análise fenotípica do infiltrado inflamatório presente microambiente tumoral e
nos linfonodos regionais de camundongos submetidos ao tratamento com DMBA +
PMA.
Para determinar quantitativamente a presença de linfócitos nas lesões,
leucócitos foram isolados de amostras de tumor e analisados quanto à expressão de CD3
(células T), CD19 (células B), CD4, CD8, CD14 e CLA (Figura 4). Os dados obtidos
demonstraram que a maior população de leucócitos infiltrando as lesões era CD3+ (55 ±
7,7%). Dentro da população de linfócitos CD3+, a maioria das células era CD4+ (64%,
Figura 4). Em relação às demais células encontradas nos tecidos tumorais foi detectada
uma baixa percentagem de células B (CD19+) (2,5 ± 0,6%) e linfócitos com o marcador
CLA+ (4,7 ± 1,8%), sendo que gradativamente observou um aumento nas células T
CD8+ (10,0 ± 0,7%), para o marcador CD14+ (23,5 ± 9,5%) e linfócitos T CD4+35,23 ±
9,3%).
Depois de caracterizado o infiltrado inflamatório, avaliou-se a presença de
células T expressando a molécula PD1. Os resultados revelaram que quase todas as
células CD4+ isoladas das lesões tumorais expressavam PD1+ (95 ± 2,3%) (Figura 4,
insert). A análise dos leucócitos obtidos dos linfonodos regionais de animais
apresentando carcinoma revelou percentagens significantemente maiores (p < 0,05), de
linfócitos T CD4+PD1+ (10,7 ± 1,1%) e CD8+PD1+ (5,5 ± 0,3%), quando comparado ao
grupo controle (Figura 5A). Além disso, detectou-se também alta percentagem de
linfócitos T CD4+PD-L1+ (38,7 ± 7,7%) (p < 0,01) no grupo experimental quando
comparado ao grupo controle (5,7 ± 0,2%) (Figura 5B). Os leucócitos CD14+, isolados
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dos linfonodos de animais apresentando carcinoma, expressaram alta percentagem de
PD-1 (2 ± 0,03%) quando comparado aos animais do grupo controle (0,5 ± 0,3%)
(Figura 5A).
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Figura 3. Análise das características histológicas dos papilomas após carcinogênese
química. Camundongos Balb/c receberam no dorso dose única de 25 µg de DMBA e
aplicação contínua de 4 µg de PMA até a 16ª semana. Em diferentes períodos os
animais foram eutanasiados e amostras do tecido tumoral foram colhidas e processadas
para análise histológica. (A) Fotomicrografia do tecido tumoral de um animal controle
após 8 semanas de indução química carcinogênica. Observa-se a presença de infiltrado
inflamatório, ilhotas epiteliais, hiperplasia epitelial e displasia moderada. (B)
Fotomicrografia do tecido tumoral de um animal controle após 16 semanas de indução
química carcinogênica.

63

RESULTADOS

64

RESULTADOS

100
80

80

CD4+ (%)

Leucócitos (%)

100

60

60
40
20
0

PD-1+

40
20
0

CD3+ CD4+ CD8+ CLA+ CD14+ CD19+

Figura 4. Caracterização do infiltrado inflamatório e expressão de PD-1 nos
papilomas após carcinogênese química. Camundongos Balb/c receberam no dorso
dose única de 25 µg de DMBA e aplicação contínua de 4 µg de PMA até a 16ª semana.
Após este período, os animais foram eutanasiados e os leucócitos infiltrando as lesões
foram purificados e avaliados quanto a expressão de CD3, CD4, CD8, CLA, CD14 e
+

CD19. As células CD4 foram avaliadas quanto a expressão de PD-1 (insert). Os dados
apresentados representam a média ± desvio padrão da média de 3 experimentos
independentes.
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Figura 5. Caracterização dos leucócitos presentes nos linfonodos axiais e inguinais
após carcinogêese química. Camundongos Balb/c receberam no dorso dose única de
25 µg de DMBA e aplicação contínua de 4 µg de PMA até a 16ª semana. Após este
período, os animais foram eutanasiados e os leucócitos infiltrando as lesões foram
+

+

purificados e avaliados quanto a percentagem de linfócitos CD4 , CD8 e CD14

+

expressando PD-1 (A), PD-L1 (B) e PD-L2 (C). Os dados apresentados representam a
média ± desvio padrão da média de 3 experimentos independentes. * p < 0,05,** p <
0,01 e *** p < 0,001.
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4. Análise do perfil de citocinas encontradas no microambiente tumoral em
camundongos submetidos à indução carcinogênica após dezesseis semanas.

Baseado na literatura de que citocinas podem ter efeitos sobre a carcinogênese
(SALGALLER e LODGE, 1998; DRANOFF, 2004; SMYTH et al, 2004; DUNN et al,
2006), avaliamos o perfil de citocinas em amostras de tecido tumoral de camundongos
que foram induzidos quimicamente à carcinogênese com aplicação de DMBA+PMA na
região dorsal. Os dados demonstraram que nas amostras coletadas de tecido tumoral dos
camundongos os níveis de produção de citocinas pró-inflamatórias, IFN-γ e IL-12, e
citocinas antiinflamatórias, TGF-β e IL-10, estavam na presentes no ambiente do tumor.
Entretanto, os resultados não se apresentaram significantes somente para a citocina IL10 quando comparou a produção entre o grupo tumor e grupo controle. As demais
citocinas foram reguladas positivamente no grupo tumor em relação ao grupo controle
(p < 0,001).
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Figura 6. Perfil de citocinas nos tecidos tumorais após tratamento de
DMBA+PMA. Amostras de tecido epitelial foram obtidas do dorso de camundongos
submetidos à carcinogênese química de DMBA+PMA (coluna fechada) e de
camundongos controle (colunas abertas). Os gráficos apresentam os níveis de IL-12, IL10, TGF-β e IFN-γ detectados nos tecidos tumorais após 16 semanas decorrentes do
início do tratamento. Os dados apresentados representam a média ± desvio padrão da
média de 3 experimentos independentes. *** p < 0,001.
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DISCUSSÃO

O processo da carcinogênese, de uma maneira geral, pode ser caracterizado por
múltiplos estágios definidos em: iniciação, promoção e progressão, até sua manifestação
constatada clinicamente. A iniciação corresponde ao passo inicial e irreversível no
desenvolvimento do tumor, quando ocorre lesão permanente da estrutura do DNA das
células. Este processo pode ser induzido quimicamente em modelos animais com a
utilização de 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA). Na fase de promoção, há um
estímulo da proliferação celular (expansão clonal). As células que já tiveram contato
com o carcinógeno (agente iniciador) quando em contato com os agentes promotores ou
co-carcinógenos serão estimuladas e a velocidade do desenvolvimento da neoplasia,
lenta ou rápida, ocorre em função da interação entre células iniciadas e agentes cocarcinógenos, como por exemplo, o forbol miristato acetato (PMA). O estágio seguinte
é a progressão, culminando na manifestação clínica do tumor (KARIN e GRETEN,
2005, PHILIP et al., 2004).
A carcinogênese quimicamente induzida em modelos experimentais é utilizada
há muito tempo para a investigação de diversas substâncias e seus possíveis efeitos
carcinogênicos ou co-carcinogênicos, principalmente, com o objetivo de reproduzir em
laboratório as mesmas alterações causadas por agentes cancerígenos presentes no
cotidiano (SCHANTZ et al., 1988; KO et al., 1995; HOFFMANN e DJORDJEVIC,
1997; ZNAOR et al., 2003). Dentre os métodos de indução química de carcinogênese
destaca-se a aplicação de 7,12-dimetilbenzantraceno (DMBA), pois este leva ao
desenvolvimento de lesões morfológica e histologicamente semelhantes ao câncer em
humanos (GIMENEZ-CONTI e SLAGA, 1993; CHANG et al., 2000; BALASENTHIL
et al., 2003). Este carcinógeno químico pertence a uma classe de demais carcinógenos
que se ligam covalentemente para macromoléculas como DNA, RNA e proteínas. É
classificado quimicamente como hidrocarboneto aromático policíclico (PAH) que
necessita de ativação metabólica dependente de oxidação pelo complexo de enzimas do
citocromo P-450 para conversão na forma final do carcinógeno (HEIDELBERGER,
1975; DIGIOVANNI, 1992). Após metabolizado, o DMBA provoca mutações no gene
HRAS promovendo uma transversão A-T no códon 61 do mesmo (JANES e WATT,
2006), que se expressa em células tronco da camada basal da epiderme como regulador
da proliferação de queratinócitos (YUSPA et al, 1991; DIGIOVANNI, 1992).
A fase promotora de desenvolvimento do tumor induzido quimicamente
resultante da ação de PMA vem do efeito de esta substância promover a síntese tanto de
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DNA quanto de RNA, além de possuir estrutura química semelhante a do diacilglicerol
(ativador natural de proteína quinase C), o que gera a ativação de vias regulatórias de
crescimento celular e de resposta imunológica, além de aumentar a expressão de
diversos oncogenes (YAMAZAKI et al, 2009). Portanto, em resumo, considera-se a
iniciação como um rápido processo irreversível que não produz nenhuma alteração
morfológica na epiderme, mas em associação com agentes promotores, como o PMA,
resultam em lesões pré-malignas com alterações bioquímicas e morfológicas
denominadas papilomas (YUSPA et al, 1991; DIGIOVANNI, 1992; GREINERT,
2009). Apesar do desenvolvimento de papilomas neste protocolo de iniciação –
promoção, muitos destes irão desaparecer ou regredir, e somente uma pequena
proporção progredirá para carcinoma invasivo de células escamosas (DIGIOVANNI,
1992).
Carcinomas de células escamosas ou espinocelulares são caracterizados por
tecido epitelial hiperplásico e em intensa proliferação, acompanhado de células
inflamatórias, informações obtidas e demonstradas na Figura 3A. Com a progressão do
tumor aumenta-se o número de camadas celulares na epiderme, apresentando displasia
severa, região ainda eritematosa devido ao processo inflamatório e elevada
queratinização nas camadas superiores (Figura 3B) (RINKER et al, 2001; LOHMANN
e SOLOMON, 2001; QUAEDVLIEG et al, 2006). Estes resultados são semelhantes a
outros relatos na literatura, que demonstram também que o poder invasivo de
carcinomas espinocelulares é ocasionado devido alterações na expressão de queratinas
que controlam o processo de diferenciação terminal dos queratinócitos (YUSPA et al,
1991; CHU e WEISS, 2002; MOLL et al, 2008), assim como alterações na expressão de
integrinas (JANES e WATT, 2006), culminando com a perda da estabilidade e
integridade das células epiteliais e, perda do contato com a membrana basal que separa
o tecido epitelial do tecido conjuntivo, respectivamente.
Apesar das modificações morfológicas e celulares no tecido epitelial durante o
desenvolvimento tumoral estar associada a alterações fisiopatológicas (WHEELER et
al., 2003; VERMA et al., 2006; ALLEN et al., 2003; DAS et al., 2005; IMAIDA et al.,
2001; NICOL et al., 2004) nenhum camundongo sucumbiu após ser submetido ao
processo de carcinogênese (Figura 1B), mas tiveram relativa perda de peso durante
quase todo o tempo de indução com DMBA+PMA, precisamente entre 6ª à 14ª semana
(Figura 1A).
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De acordo com outros relatos (KIGUCHI et al, 1998; MOORE et al, 1999;
OWENS et al, 1999) o protocolo empregado para a indução carcinogênica utilizando-se
aplicação de DMBA como iniciador e repetitivas aplicações de PMA durante todo o
tempo de vida dos animais resultou num crescente aumento no número de papilomas
após a 5ª semana do início do tratamento (Figura 2). Os animais utilizados foram
camundongos da linhagem BALB/c, sendo esse tipo de animal de pequeno porte
considerado o mais adequado devido a sua maior sensibilidade a indução química
quando comparado a outros animais como ratos, hamsters e coelhos (DIGIOVANNI,
1992). Em relação à linhagem, os camundongos BALB/c apresentam um padrão de
resposta inflamatória caracterizada pela presença de linfócitos T CD4+ do subtipo Th2 e
com diminuída reação de hipersensibilidade de contato (REINER e LOCKSLEY,
1995), fato não só atribuído a linhagem, mas relacionada também a um dos efeitos da
utilização de PMA (KODARI et al, 1991). Estes fatores podem contribuir para uma
fraca resposta inflamatória na região de indução que se associa ao atraso ou certa
“resistência” no desenvolvimento tumoral. Esta resistência designada aos camundongos
BALB/c se apresenta quando comparada com outras linhagens que são mais sensitivas
aos carcinógenos químicos, observando na linhagem BALB/c menor número de
papilomas e conversão para carcinomas durante o mesmo período avaliado em outras
linhagens (HENNINGS et al, 1981; STRICKLAND et al, 1986; HENNINGS et al,
1997; WOODWORTH et al, 2004). Assim, este fato destaca o atraso nos resultados
obtidos quanto ao número de papilomas e 100% de sobrevida dos animais, entretanto, a
metodologia empregada em camundongos BALB/c nesta pesquisa foi alcançada
satisfatoriamente (Figura 2).
O processo de indução tumoral gera o recrutamento de células de defesa do
hospedeiro que participam da resposta imune antitumoral (BALKWILL, 2004;
UPPALURI et al, 2008). Sendo assim, analisando os resultados de quais células
estariam em maior número no ambiente tumoral após 16 semanas de tratamento, notouse um maior influxo de linfócitos T CD4+ do que linfócitos T CD8+, linfócitos B CD19+
e linfócitos T efetores com o marcador CLA, homing de tecido cutâneo em um contexto
de pele inflamada (Figura 4A). Os achados deste estudo, e outros descritos na literatura
(BRANTSCH et al, 2008), relacionam a presença de grande quantidade de linfócitos T
CD4+ expressando a molécula PD-1+ (ALDERSON et al, 2008) a um estado crônico de
estimulação destes linfócitos, levando a exaustão destas células (DONG e CHEN, 2006)
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e resultando na geração de células T reguladoras (COUSSENS et al, 2002). Isto seria
um possível mecanismo pelo qual se observou quantidades reduzidas de linfócitos T
CD8+, envolvidos diretamente com a eliminação dos tumores (BARBER et al, 2006;
GHEBEH et al, 2008). Os resultados apresentados evidenciam a expressão de PD-1 por
células T CD4+ isoladas das lesões de camundongos submetidos à carcinogênese
química (HSU et al, 2010; PAREKH et al, 2009; GHEBEH et al, 2008) e de acordo
com outros trabalhos (WANG et al, 2009, CURIEL et al, 2008), linfócitos T CD4+/PD1+ estão relacionados com escape tumoral e a presença destas células pode facilitar a
evolução do carcinoma espinocelular também neste modelo.
A baixa detecção de linfócitos T expressando CLA+ é descrita por outros
pesquisadores que relatam a perda do seu ligante, a E-selectina, nos vasos sanguíneos
envolvidos no desenvolvimento do ambiente do carcinoma de células escamosas
(FRANCESCHINI et al, 2009). Além disso, como demonstrado nos resultados
histológicos, a perda da arquitetura tecidual no ambiente tumoral pode estar atribuída à
disfunção da E-caderina, uma molécula de adesão responsável pela integridade do
tecido, o que conseqüentemente levaria a ausência de linfócitos T CLA+ nestas
localizações do tecido epitelial afetado (CLARK et al, 2008). Os dados obtidos
evidenciaram também que percentagens significantes de células T, tanto CD4+ quanto
CD8+, e aquelas CD14+ expressavam PD-1 nos linfonodos dos animais com carcinoma
espinocelular (Figura 5A-B), dados que correlacionam com resultados vistos em estudo
anteriores, porém em região de desenvolvimento de carcinoma (KONISHI et al, 2004;
YAMAZAKI et al, 2002).
A presença do elevado níveis do marcador CD3+, de ativação de linfócitos,
obtidos nos resultados, resulta da presença de antígenos tumorais expressos em
carcinomas espinocelulares que conseqüentemente eleva a produção de citocinas próinflamatórias (KLEIN, 1966; PARTRIDGE et al, 1991; STOOF et al, 1992;
GASPARI et al, 1996). Neste contexto, o resultado do presente estudo observa-se a
elevada produção de citocinas IL-12 e IFN-γ, que induz principalmente a constante
ativação de linfócitos T CD4+, elevando também em contrapartida a expressão de PD-1
nestas células. Esta molécula co-estimulatória inibe a função de linfócitos após o
encontro com seus ligantes (FREEMAN et al, 2000; BUTTE et al, 2007), sendo
atribuído a PD-L1 como regulador do fenótipo de células Treg (FRANCISCO et al,
2009). Com este perfil de células, o microambiente tumoral estaria sem efetiva
78

DISCUSSÃO

contenção de células T CD8+, dado observado nos resultados aqui apresentados, que
demonstram o número reduzido destas células em comparação de linfócitos T CD4+. A
manutenção desfavorável para contenção do tumor, não advêm somente das
características das células imunossupressivas, como as células Tregs e altas produções
de PD-1, mas também da elevada produção de citocinas antiinflamatórias que inibem a
função da resposta imune, assim como mantém o caráter de moléculas e células
imunorreguladoras (SALGALLER e LODGE, 1998; DRANOFF, 2004; SMYTH et al,
2004; DUNN et al, 2006), dados que podem ser comparados aos obtidos em relação a
citocina TGF-β. Em relação a citocina IL-10 não se pode constatar resultados
significantes no grupo de animais com tumor em comparação ao grupo controle,
entretanto, as elevadas produções basais dos queratinócitos mostram a importância desta
citocina que participa não somente na imunorregulação de pele inflamada (STADNYK,
1994; WILLIAMS e KUPPER, 1996). Outra célula que pode estar participando no
desenvolvimento tumoral são os linfócitos B, que após ativados expressam altos níveis
de PD-1 (AGATA et al, 1996; YAMAZAKI et al, 2002). Porém, não foi altamente
detectado nos resultados deste estudo após as 16 semanas de desenvolvimento tumoral,
fato que hipoteticamente pode ser devido também aos altos níveis de expressão de PDL1 em linfócitos T CD4+, sugerindo a ligação de PD-1 sobre as células B com PD-L1
sobre linfócitos T CD4+, podendo levar a supressão de células B mediante células T.
A partir destas constatações descritas na literatura, relacionando a molécula PD1 e de seus ligantes, PD-L1 e PD-L2, com uma maior agressividade e poder metastático
em vários tipos de tumores (LEVI et al, 1997; TSUSHIMA et al, 2006; THOMPSON et
al, 2007; HIRSHBERG et al, 2008; HINO et al, 2010), tornou-se possível utilizar essa
molécula através de seu bloqueio ou neutralização como uma das estratégias de
contenção do desenvolvimento tumoral (WALDMANN, 2006). Deste modo, relatos na
literatura demonstraram que o bloqueio da molécula PD-1 resulta em uma maior
efetividade de resposta das células T em melanomas, assim como restauração de
linfócitos T CD8+ efetores tumor-específicos (WONG et al, 2007).
De acordo com os resultados obtidos, ficou evidente que, apesar de um aumento
nas células inflamatórias isoladas de lesões de carcinoma espinocelular, a possibilidade
de uma percentagem relevante delas não estar agindo no seu potencial máximo é alta.
Porém, para se entender o real significado da molécula PD-1 no desenvolvimento de
tumores requer mais estudos.
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CONCLUSÕES

1. O infiltrado inflamatório isolado de amostras de carcinoma espinocelular
é composto principalmente de linfócitos T.

2. PD-1 é expresso em altos níveis por células T isoladas do microambiente
tumoral.
3. A expressão de PD-L1 é intensa em células T CD4+ em carcinoma
espinocelular.
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