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RESUMO 

 

O carcinoma espinocelular (CEC) é um dos cânceres humanos mais incidentes. A 

despeito do entendimento da fisiopatologia do CEC, as opções terapêuticas ainda são 

limitadas e o(s) exato(s) mecanismo(s) envolvido(s) na progressão deste tipo de tumor ainda 

não foi descrito. Estudos recentes mostram a existência de uma associação direta entre a 

resposta imune TH1 e um melhor prognóstico em pacientes com CEC. Aumento da expressão 

de componentes do eixo IL-33/ST2 foi demonstrado contribuir para transformação neoplásica 

em diversos modelos tumorais, incluindo cânceres de estômago e de mama. Trabalho recente 

do nosso e de outros laboratórios indicam que IL-33 pode impedir a resposta imune TH1. 

Baseado nessas observações, a hipótese testada foi que o impedimento da resposta imune pela 

interação IL-33/ST2 pode contribuir para iniciação e progressão do CEC. Utilizando modelo 

de carcinogênese química em camundongos WT e deficientes de ST2 (ST2KO), os resultados 

mostram que a deficiência de ST2 leva a uma notável redução da severidade das lesões 20 

semanas após a carcinogênese química, sugerindo que a sinalização ST2 é necessária para o 

desenvolvimento tumoral neste modelo. Análises do infiltrado inflamatório presente nas 

lesões em camundongos WT e ST2KO revelaram redução significativa nas percentagens de 

macrófagos, células T CD4+ e células dendríticas, mas não em células T CD8+, células B e 

células natural killer (NK) no microambiente tumoral de camundongos ST2KO. Além disso, 

células NK esplênicas isoladas de camundongos ST2KO exibiram atividade citotóxica 

aumentada contra células YAC quando comparado com células de camundongos do grupo 

controle (WT). Os resultados indicam que a via IL-33/ST2 contribui para o desenvolvimento 

de carcinoma espinocelular recrutando células T CD4+, macrófagos e células dendríticas e 

reduzindo a citotoxicidade de células NK. 

 

Palavras-chave: Carcinoma espinocelular. Receptor ST2. IL-33. Imunologia tumoral



 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Role of ST2 receptor in squamous cell carcinoma development 

 

Squamous cell carcinoma (SCC) is the second most common form of skin cancer 

and is most commonly observed in photo-exposed areas of the body. The mechanism(s) 

involved in the progression of this tumor are unknown.  Recent studies have shown that there 

is a direct association between a TH1-related immune response and a better prognosis in 

patients with SCC.  Increased expression of the IL33/ST2 axis components has been 

demonstrated to contribute to neoplastic transformation in several tumor models, including 

gastric and breast cancer. Recent work from ours and other laboratories indicate that can IL-

33 impair TH1-type immune responses. Based on these observations, we hypothesized that 

TH1-type immune response impairment by IL33/ST2 could contribute to the initiation and 

progress SCC. We found that ST2 deficiency led to a marked decreased in severity of skin 

lesions at 20 weeks post-DMBA, suggesting that ST2 signaling is necessary for tumor 

development in this model. Analysis of tumor lesions in WT and ST2KO mice revealed that 

lack of ST2 led to a specific and significant reduction in the frequency of macrophages, T 

CD4+ and dendritic cells, but not CD8+, B and NK cells. In addition, splenic NK cells isolated 

from DMBA-treated ST2KO mice exhibited increased cytotoxicity activity against YAC cells 

targets when compared with WT splenic NK cells in the same cytotoxic assay. Altogether, our 

findings indicate that IL-33/ST2 pathway contributes to the SCC development by recruitment 

T CD4+ cells, macrophages, and dendritic cells and impairing NK cytotoxicity. 

 

Key words: Squamous cell carcinoma. ST2 receptor. IL-33. Tumor immunology. 
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Neoplasias são doenças complexas resultantes de mutações acumuladas no 

genoma que estariam associadas ao descontrole de programas essenciais que regulam a 

diferenciação, proliferação e morte celular (Revisto por MELO; JUNQUEIRA; CHAMMAS, 

2003). Estas alterações seriam desencadeadas por fatores ambientais, tais como fatores 

hormonais ou infecções; hábitos de vida ou ainda por fatores genéticos (ALEXANDROV et 

al., 2013; PETO; HOULSTON, 2001). A neoplasia cutânea é o tumor maligno mais comum 

em humanos e pode ser dividido em duas categorias: melanoma, que se desenvolve a partir de 

melanócitos; e neoplasias cutâneas não melanoma, cuja origem são os queratinócitos 

(ELDER; MURPHY, 1991; MURPHY; ELDER, 1991). As neoplasias cutâneas não 

melanoma constituem o grupo de cânceres mais incidentes na população branca e são 

responsáveis por aproximadamente 30% dos casos de tumores malignos só no estado de São 

Paulo (Instituto Nacional de Câncer – INCA 2014).  Este tipo de neoplasia desenvolve-se a 

partir de células epiteliais, variando apenas quanto à localização na camada epidérmica: se 

originado da camada basal, é classificado como carcinoma basocelular (CBC) (BOWDEN, 

2004; TING; KASPER; ARLETTE, 2005), quando localizado na camada espinhosa da 

epiderme é classificado como carcinoma espinocelular (CEC) (MACBETH; GRINDLAY; 

WILLIAMS, 2011; SAMARASINGHE; MADAN; LEAR, 2011). 

A incidência do câncer cutâneo tem sido crescente nas populações brancas durante 

as últimas décadas, possivelmente em decorrência do aumento da expectativa de vida e da 

exposição de indivíduos saudáveis à radiação ultravioleta (UV). A exposição à luz UV é o 

fator de risco diretamente relacionado ao câncer cutâneo não melanoma (PRESTON; STERN, 

1992; FEARS; SCOTTO, 1983). O câncer cutâneo primário não melanoma é a forma mais 

comum de neoplasia maligna na população branca (PORCEDDU; VENESS; GUMINSKI, 

2015) e consiste, em sua maioria, do CBC, seguido do CEC. No Brasil, o número de casos 

novos de câncer cutâneo não melanoma oficialmente estimados em 2014 é de 98.420 casos 

em homens e de 83.710 em mulheres (Instituto Nacional de Câncer – INCA 2014). A radiação 

UV danifica o DNA das células (KVAM; TYRRELL, 1997; MATSUMURA; 

ANANTHASWAMY, 2004) e pode afetar genes que controlam a proliferação celular, 

favorecendo o surgimento de tumores (GRUIJL; van KRANEN; MULLENDERS, 2001). 

Além da radiação UV, outros fatores para o desenvolvimento de CEC são exposição à 

radiação ionizante, papilomavírus humano (HPV, do inglês Human Papillomavirus), 

imunossupressão, vírus da imunodeficiência humana (HIV, do inglês Human 

Immunodeficiency Virus) e linfoma de Hodgkin, fatores ocupacionais, fumo, entre outros 
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fatores (ASGARI et al., 2008; MOLONEY et al., 2006; WILKINS et al., 2006; OTLEY, 

2006; MAREHBIAN et al., 2007; ODENBRO et al., 2005). 

A teoria da vigilância imunológica proposta há mais de 50 anos prevê que o 

sistema imune age como sentinela reconhecendo e eliminando células neoplásicas nascentes 

(BURNET, 1957). Contudo, a vigilância imunológica é muitas vezes contornada, resultando 

na progressão do tumor. Os mecanismos clássicos de escape tumoral incluem “down” 

modulação da expressão de moléculas de HLA classe 1 (do inglês Human Leukocyte Antigen) 

(SO et al., 2005) e de antígenos tumorais (ZITVOGEL; TESNIERE; KROEMER, 2006), e 

secreção de citocinas supressoras como a interleucina-10 (IL-10, do inglês Interleukin-10) e 

fator de transformação de crescimento-beta (TGF-β, do inglês Transforming Growth Factor 

Beta) (STRAUSS et al., 2007). A capacidade de células T CD4+ de diretamente suprimir a 

resposta antitumoral foi originalmente descrita no modelo de fibrossarcoma no início dos anos 

1980 (NORTH; BURSUKER, 1984). Este estudo inicial demonstrou que durante a progressão 

tumoral, as células T CD4+ mediavam supressão do desenvolvimento da imunidade protetora 

(NORTH; BURSUKER, 1984), um fenômeno agora atribuído a diferentes subtipos de células 

T reguladoras (TREG, do inglês Regulatory T-cell).  

Durante a fase de escape, o sistema imune falha em restringir o crescimento 

tumoral e as células tumorais emergem causando a doença clinicamente visível 

(SCHREIBER; OLD; SMYTH, 2011; MITTAL et al., 2014). Nesta fase, as células tumorais 

evadem o reconhecimento imune possivelmente devido à perda de antígenos tumorais, 

moléculas do complexo principal de histocompatibilidade classe I (MHC, do inglês Major 

Histocompatibility Complex) ou moléculas co-estimuladoras (SCHREIBER; OLD; SMYTH, 

2011; MITTAL et al., 2014). Além disso, as células tumorais podem expressar moléculas que 

aumentam a sua resistência, como STAT3 (do inglês Signal Transducer and Activator of 

Transcription 3); aumentam sua sobrevivência através de moléculas anti-apoptóticas como 

Bcl-2 (do inglês B-cell Lymphoma 2) e ainda podem aumentar sua capacidade 

imunossupressora através de IDO (do inglês Indoleamine 2,3 Dioxygenase), PD-L1 (do inglês 

Programmed Cell Death Ligand 1), galectina-1/3/9, CD39, CD73, receptores adenosina, além 

de secretarem citocinas como fator de crescimento vascular endotelial (VEGF, do inglês 

Vascular Endothelial Growth Factor), TGF-β, IL-6, fator estimulador de colônia de 

macrófagos (M-CSF, do inglês Macrophage Colony-Stimulating Factor) que aumentam a 

angiogênese (SCHREIBER; OLD; SMYTH, 2011). O próprio sistema imune pode atuar 

favorecendo o escape tumoral. Células mielóides supressoras (MDSC, do inglês Myeloid-
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derived Suppressor Cell), macrófagos M2 e células dendríticas (DC, do inglês Dendritic Cell) 

podem expressar moléculas imunoregulatórias, como arginase e IDO, e secretar citocinas 

imunossupressoras, como IL-10 e TGF-β, que inibem a proliferação de células T CD8+ ou 

induzem apoptose (MITTAL et al., 2014). Células mielóides supressoras e células dendríticas 

expressando IDO também induzem a geração de células TREG (SCHREIBER; OLD; SMYTH, 

2011; MITTAL et al., 2014). Células T, incluindo as TREG, expressam receptores inibitórios 

como PD-1 (do inglês Programmed Cell Death 1), CTLA-4 (do inglês Cytotoxic T-

Lymphocyte Antigen 4), Tim-3 (do inglês T-cell Immunoglobulin Mucin Protein 3) e LAG 3 

(do inglês Lymphocyte-Activation Gene 3) que suprimem a resposta imune antitumoral e 

favorecem o crescimento tumoral (SCHREIBER; OLD; SMYTH, 2011; MITTAL et al., 

2014). Na fase de escape, o balanço é desviado para a progressão tumoral devido à presença 

de citocinas e moléculas imunossupressoras como IL-10, TGF-β, VEGF, IDO, PD-L-1 

(SCHREIBER; OLD; SMYTH, 2011; MITTAL et al., 2014; DUNN; KOEBEL; 

SCHREIBER, 2006). 

Sabe-se que a resposta imune do hospedeiro pode suprimir o crescimento tumoral 

e há poucas décadas vem se demonstrando que pacientes com câncer são capazes de iniciar 

uma resposta imune humoral e celular contra o próprio tumor, reconhecendo vasto número de 

epítopos, próprios ou modificados (JÄGER et al., 1998; GNJATIC et al., 2002; KREITER et 

al., 2015). Evidências indicam que nos estágios iniciais da tumorigênese o sistema imune 

consegue eliminar as células com potencial maligno, tal fato evidencia o importante papel das 

células do sistema imune no controle do desenvolvimento tumoral. Dentre as células 

envolvidas na imunidade tumoral destaca-se o papel de linfócitos T CD8+. Estas células 

reconhecem e eliminam células tumorais que apresentam antígenos via moléculas MHC de 

classe I; secretam citocinas como interferon-gama (IFN-γ), estimulam a imunidade adaptativa 

e podem induzir a morte celular através da ligação de receptores de morte celular como o 

Fas/FasL (CD95/CD178) (GORELIK; FLAVELL, 2001; DUNN; OLD; SCHREIBER, 2004; 

ZITVOGEL; TESNIERE; KROEMER, 2006; LIEBERMAN, 2003). Linfócitos T CD4+ 

reconhecem antígenos tumorais e podem controlar o desenvolvimento tumoral 

(BRAUMÜLLER et al., 2013; TRAN et al., 2014). Ademais, 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+ tipo 1 (TH1, do inglês T Helper 1) 

(CASERTA; BORGER; ZAMOYSKA, 2012). Células natural killer (NK) apresentam 
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importante papel no controle do desenvolvimento tumoral e metástase (ZAMAI et al., 2007). 

Elevado número de células NK no microambiente tumoral foi relacionado com melhor 

prognóstico em pacientes com carcinoma colorretal, gastrointestinal e espinocelular de 

pulmão (COCA  et al., 1997; ISHIGAMI et al., 2000; VILLEGAS et al., 2002). Macrófagos 

representam a população de células mais abundante no microambiente tumoral (NOY; 

POLLARD, 2014). Inúmeros estudos apontam que macrófagos podem desempenhar papel 

tumoricida ou promover a progressão neoplásica dependendo do seu fenótipo (MANTOVANI 

et al., 2002; SICA; MANTOVANI, 2012; KRAUSGRUBER et al., 2011; ONG et al., 2012). 

Macrófagos do fenótipo M1 eliminam células tumorais através da produção de iNOS (do 

inglês Inducible Nitric Oxide Synthase), citocinas inflamatórias como IL-12, IL-23 e fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α, do inglês Tumoral Necrose Factor Alpha) e/ou secreção de 

quimiocinas como CXCL9 (do inglês Chemokine C-X-C Motif Ligand 9) e CXCL10 

responsáveis pelo recrutamento de células TH1 (SICA; MANTOVANI, 2012; 

KRAUSGRUBER et al., 2011; ONG et al., 2012). Macrófagos do fenótipo M2 produzem IL-

6, IL-10, arginase, IDO e CCL22 (do inglês Chemokine C-C Motif Ligand 22) e participam 

mais ativamente do processo de reparo tecidual, remodelação e angiogênese, potencialmente 

contribuindo para progressão tumoral (MANTOVANI et al., 2002; MARTINEZ; HELMING; 

GORDON, 2009). 

Modelos experimentais com diferentes tipos de tumores mostram que a 

polarização para um perfil de resposta TH1 está associada com resolução do câncer, enquanto 

que a polarização para TH2 está associada com progressão tumoral (GHOSH et al., 1995; HU; 

URBA; FOX, 1998; LEE et al., 1997). A resposta imune tipo TH1 é caracterizada pela 

expressão de citocinas envolvidas na resposta pro-inflamatória como, IL-2, IL-12, IFN-γ e 

TNF-α, que participam da resposta imune antitumoral. IFN-γ leva a inibição da angiogênese, 

evento chave da manutenção e progressão tumoral (IKEDA; OLD; SCHREIBE, 2002). As 

células TH1 podem ainda mediar a rejeição tumoral diretamente através de mecanismos que 

incluem efeitos citotóxicos diretos contra células tumorais via produção de TNF-α 

(FRANSEN et al., 1986) ou via expressão de FasL que induz apoptose mediada por contato 

de células tumorais Fas+ (RAMSDELL et al., 1995). Por outro lado, a resposta imune do tipo 

TH2, caracterizada pela produção de IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13, parece favorecer a 

progressão tumoral (MURPHY, 2012). A citocina IL-4 atua diretamente em células tumorais 

aumentando a expressão de moléculas anti-apoptóticas, o que favorece a sobrevivência das 

células tumorais (CONTICELLO et al., 2004) e também pode promover o crescimento e 
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invasão tumoral induzindo atividade de catepsina em macrófagos intratumorais (GOCHEVA 

et al., 2010). A citocina IL-6 contribui para a progressão tumoral via interação com seu 

receptor que culmina na ativação da via de sinalização JAK/STAT e transcrição de genes 

responsáveis pela proliferação e inibição da apoptose da célula tumoral (HODGE; HURT; 

FARRAR, 2005). Adicionalmente, IL-6 pode induzir tumorigênese através de hipermetilação 

de genes supressores tumorais resultando na inativação dos mesmos e favorecendo a 

transformação neoplásica (GASCHE et al., 2011). IL-10 favorece crescimento tumoral 

afetando a capacidade de apresentação de antígenos por células dendríticas, reduzindo a 

geração de células T CD8+ e a produção de citocinas associadas com a resposta imune do tipo  

TH1 (SHARMA et al., 1999). 

Em diferentes tipos de neoplasias, a predominância de citocinas TH1 (IFN-γ, IL-2, 

TNF-α) ou TH2 (IL-4, IL-5, IL-13), também está associada com resolução e progressão 

tumoral, respectivamente (ASHKENAZI et al., 1997; CHEN et al., 1997; CORTES; 

KURZROCK, 1997; ELSÄSSER-BEILE et al., 1998; HIRSHBERG et al., 1999). Assim, 

evidências apontam para a possibilidade de que o balanço das respostas TH1 e TH2 pode 

desempenhar um importante papel no desenvolvimento e progressão tumoral. Sabe-se que 

células T CD4+ (TH1) promovem a sobrevivência e induzem a memória de células T CD8+ 

citotóxicas por meio da indução de IL-2 (HUANG  et al., 2007). Dessa forma, deficiências na 

resposta imune TH1 em pacientes com câncer podem facilitar a progressão de tumores e 

limitar a eficiência da imunoterapia (NAKAYAMA et al., 2000; AGARWAL  et al., 2006; 

KANAZAWA et al., 2005).  

Recentemente foi demonstrada a expressão seletiva de receptores de IL-18 e ST2 

em células TH1 e TH2, respectivamente (XU et al., 1998a; XU et al., 1998b). Ambos 

receptores são membros da família de receptores IL-1 e são fundamentais para as funções de 

TH1 e TH2 (XU et al., 1998a; XU et al., 1998b; LÖHNING et al., 1998). O ST2 é um receptor 

formado por um complexo heterodimérico composto por ST2 e pela proteína acessória do 

receptor da IL-1 (IL-1RAcP, do inglês Interleukin-1 Receptor Accessory Protein) 

(CHACKERIAN et al., 2007), é expresso por várias células do sistema imune e está 

relacionado com a produção de citocinas do padrão TH2 (GARLANDA; DINARELLO; 

MANTOVANI, 2013). Foram identificadas quatro isoformas de ST2: a isoforma solúvel 

sST2; a transmembrana ST2L; e as isoformas variantes ST2V e ST2LV (WERENSKIOLD, 

1992; YANAGISAWA et al., 1993; TOMINAGA et al., 1999; IWAHANA et al., 2004). 

Enquanto ST2L é constitutivamente expresso em células hematopoiéticas, a expressão de 
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sST2 é induzível e parece ser restrita a tecidos do tegumento, retina, mamário e osteogênico 

(BERGERS et al., 1994; RÖSSLER et al., 1995). A radiação ultravioleta ou citocinas pró-

inflamatórias, como TNF-α, IL-1α e IL-1β, induzem a expressão de sST2 por células da 

derme (KUMAR et al., 1997). A isoforma ST2V é expressa predominantemente em órgãos 

gastrointestinais e baço (TAGO et al., 2001). Enquanto que a isoforma ST2LV parece ser 

expressa na fase final da embriogênese no tecido cerebral, ocular, cardíaco e pulmonar, 

restringindo-se ao tecido ocular na vida adulta (IWAHANA et al., 2004). 

Estudos mostram que o tratamento de camundongos com anticorpo anti-ST2 

aumenta a resposta imune do tipo TH1 e sua neutralização inibe a inflamação das vias aéreas 

(LIEW; LIU; XU, 2005). Elevados níveis da forma solúvel de ST2 (sST2) foram encontrados 

na circulação de pacientes com várias doenças inflamatórias e a administração exógena de 

doses farmacológicas de sST2 neutralizam seu ligante e promovem uma redução da 

inflamação (DINARELLO, 2005). Evidências indicam que o gene ST2 também é expresso 

por vários tipos de linhagens de células neoplásicas, tais como neoplasias hematológicas 

(TOMINAGA et al., 1992; YANAGISAWA et al., 1997; YOSHIDA et al., 1995) e câncer de 

mama (RÖSSLER et al., 1993). Além disso, a detecção de elevada concentração da proteína 

ST2 na pleura de pacientes com câncer de pulmão pode estar relacionada com o 

desenvolvimento do câncer (OSHIKAWA et al., 2002). Estudos que avaliaram o papel do 

receptor ST2 em linhagens de células de glioblastoma verificaram que a expressão de ST2 

suprimiu o crescimento destas células neoplásicas (HAGA et al., 2003). 

Como descrito na literatura, ST2 é um receptor órfão membro da família de 

receptores IL-1 (TOMINAGA, 1989) e em 2005 seu ligante foi identificado como sendo a 

citocina IL-33 (SCHMITZ et al., 2005).  Trata-se de uma citocina da família da IL-1, que fica 

armazenada na forma de pró-IL-33 (SCHMITZ et al., 2005). IL-33 é expressa em diferentes 

tecidos como estômago, pulmão, medula espinal, cérebro e pele; e tipos celulares como 

células dendríticas e macrófagos em situações basais em roedores e após estímulo com TNF-α 

e IL-1β em humanos (SCHMITZ et al., 2005). IL-33 é constitutivamente expressa em células 

de barreiras epiteliais e funciona como sinal endógeno de perigo em resposta a danos 

teciduais (PICHERY et al., 2012; PALMER; GABAY, 2011). As fontes de IL-33 incluem 

células epiteliais, endoteliais e fibroblastos e trata-se de uma citocina envolvida 

principalmente na resposta imune TH2 (GARLANDA; DINARELLO; MANTOVANI, 2013). 

Seu principal efeito ocorre nas células imunes inatas e adaptativas, incluindo as células 

linfóides inatas-2 (ILC-2, do inglês Innate Lymphoid Cells 2) células TH2 e em macrófagos 
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M2 (GARLANDA; DINARELLO; MANTOVANI, 2013).  Porém, existem evidências de que 

a IL-33 possa também mediar outras respostas adaptativas além de TH2 (SMITHGALL et al., 

2008; KOMAI-KOMA et al., 2011) e também respostas inatas, como a migração de 

neutrófilos para a cavidade articular em modelo de artrite (VERRI et al., 2010). 

Ademais, IL-33 atua como citocina pró-inflamatória através da ligação com o 

complexo que compõem seu receptor (CHACKERIAN et al., 2007; GREENFEDER et al., 

1995). Tal interação permite que MyD88 (do inglês Myeloid Differentiation Primary 

Response Gene 88) se associe com a parte intracelular da IL-1RAcP, recrutando IRAK1 (do 

inglês Interleukin-1 Receptor-associated Kinase) e IRAK4 (SCHMITZ et al., 2005). Uma vez 

recrutadas, as IRAKs fosforilam diversas moléculas sinalizadoras incluindo ERK 1 e 2 (do 

inglês Extracellular Signal-regulated Kinase), p38  e iκBα (do inglês Inhibitor Nuclear 

Factor Kappa B Alpha), que por sua vez, permite a ativação de NF-κB (do inglês Nuclear 

Factor Kappa B) resultando na ativação do gene alvo (SCHMITZ et al., 2005). 

Adicionalmente, IL-33 pode ter funções intrínsecas independente de receptor, atuando como 

repressor transcripcional, uma vez que é capaz de se translocar para o núcleo celular e 

associar-se com heterocromatina (CARRIERE et al., 2007; ROUSSEL et al., 2008).  IL-33 é 

um potente ativador da resposta imune inata. Células dendríticas ativadas por IL-33 

favorecem a polarização de células TH2 (BESNARD et al., 2011). Em macrófagos, IL-33 

favorece a produção de citocinas e quimiocinas e a polarização para o perfil M2 

(ESPINASSOUS et al., 2009; KUROWSKA-STOLARSKA et al., 2009). Macrófagos do 

fenótipo M2 apresentam atividade supressora e estão relacionados com a promoção tumoral, 

angiogênese e metástases (MURRAY; WYNN, 2011). Dados apontam que IL-33 polariza 

células T CD4+ ao fenótipo TH2 caracterizado pela produção de IL-5 e IL-13, mas não de IL-4 

(KUROWSKA-STOLARSKA et al., 2008; MILLER et al., 2008; XU et al., 2008). IL-33 

pode induzir a produção de citocinas em células TH2 efetoras independente da sinalização via 

receptor de célula T (TCR, do inglês T Cell Receptor), um processo aumentado pela presença 

do STAT5 (GUO et al., 2009). Combinado com TGF-β, IL-33 aumenta a produção de IL-9 

pelas T CD4+ (BLOM et al., 2011; UYTTENHOVE; BROMBACHER; VAN SNICK, 2010). 

IL-33 também regula a atividade citotóxica de células T CD8+ aumentando sua função em 

modelo de infecção com o vírus da coriomeningite linfocitária (BONILLA et al., 2012).  

Além das células do sistema imune, outras células também respondem à IL-33, incluindo 

células endoteliais que produzem óxido nítrico (NO, do inglês Nitric Oxide) em resposta à 

esta citocina de uma maneira dependente de PKB (do inglês Protein Kinase B) e eNOS (do 
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inglês Endothelial Nitric Oxide Synthase) (CHOI et al., 2009). Tanto células epiteliais quanto 

células endoteliais produzem IL-6 e IL-8 bem como MCP-1 (do inglês Monocyte Chemotactic 

Protein 1) em resposta à IL-33 (YAGAMI et al., 2010) e de forma similar, fibroblastos 

murinos respondem produzindo citocinas pró-inflamatórias e fatores quimiotáticos 

(FUNAKOSHI-TAGO et al., 2008). 

De modo relevante, foi descrito que IL-33 é expressa, constitutivamente, por 

queratinócitos e tem sua expressão aumentada em amostras de pele inflamada de pacientes 

com dermatite atópica (MOUSSION; ORTEGA; GIRARD, 2008; PUSHPARAJ et al., 2009). 

Estudos demonstraram que IL-33 pode ativar diretamente células dendríticas de camundongos 

e direcionar a polarização de células T naïve para o fenótipo TH2 e também pode atuar 

diretamente em células TH2 induzindo a secreção de citocinas como IL-5 e IL-13 

(KUROWSKA-STOLARSKA et al., 2008; XU et al., 2008). Além disso, IL-33 pode atuar 

como um fator quimiotático para células TH2 e ativar células B (KOMAI-KOMA et al., 2007; 

KOMAI-KOMA et al., 2011). Análises in vivo mostram que camundongos tratados com IL-

33 apresentam alterações patológicas nas mucosas, incluindo eosinofilia nos pulmões, esôfago 

e intestino, além de induzir esplenomegalia e altos níveis de imunoglobulina A (IgA, do 

inglês Immunoglobulin A) e IgE no soro (GADINA; JEFFERIES, 2007). Embora grande parte 

do trabalho experimental até a data concentrou-se sobre os efeitos de IL-33/ST2 em promover 

a resposta do tipo TH2, recente atenção começou a voltar-se para o papel desta interação em 

câncer. Em modelo experimental de câncer de mama, a ausência de sinalização mediada por 

IL-33 levou a redução no número de tumores primários, menor taxa de crescimento e menor 

incidência de metástases no pulmão e fígado (JOVANOVIC et al., 2011). Além disso, no 

mesmo estudo foi detectado que a ausência da interação de IL-33 com seu receptor ocasionou 

aumento no número de linfócitos T CD4+ e T CD8+, aumento de atividade citotóxica de 

células NK e linfócitos T citotóxicos e aumento no número de células NK expressando IFN-γ 

(JOVANOVIC et al., 2011), eventos-chave da imunidade antitumoral.  Por outro lado, em 

modelo de câncer de pulmão o aumento da expressão IL-33 foi correlacionado com a 

atenuação do desenvolvimento de metástase, por ter sido observado maior ativação de células 

T CD8+ e NK (GAO et al., 2013). Estes dados contrários reforçam a necessidade de mais 

estudos acerca do papel e IL-33 na progressão tumoral. Ademais, a ausência de trabalhos 

publicados que estabeleçam a relação específica da citocina IL-33 com o desenvolvimento e 

progressão de carcinoma espinocelular de pele ressalta a relevância e originalidade do estudo 

proposto. 
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O objetivo do presente estudo é analisar se a ausência da sinalização de ST2 afeta 

o desenvolvimento de carcinoma espinocelular de pele induzido quimicamente. Assim, 

propõe-se:  

a) Avaliar o desenvolvimento e progressão de carcinoma espinocelular em 

camundongos geneticamente deficientes de ST2 (ST2KO); 

b) Analisar o fenótipo das células do infiltrado inflamatório presente em lesões de 

carcinoma espinocelular; 

c) Analisar a atividade de células natural killer. 
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1. Animais de experimentação 

O estudo foi realizado após a aprovação pela Comissão de Ética no Ensino e 

Pesquisa em Animais da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP (Protocolo: 001/2012, 

27/03/2012). Foram utilizados camundongos isogênicos BALB/c (WT) e geneticamente 

deficientes de ST2 (ST2KO), fêmeas, de 8 semanas, provenientes do Biotério Central do 

Campus USP da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 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. Com base nas linhagens e perfil de indução 

carcinogênica, os camundongos foram divididos em quatro grupos, como segue: 

Grupo 1: Camundongos BALB/c que não foram submetidos à carcinogênese 

química  (WTSham);  

Grupo 2: Camundongos BALB/c que foram submetidos à carcinogênese química  

(WTCEC); 

Grupo 3: Camundongos BALB/c deficientes de ST2 que não foram submetidos à 

carcinogênese química  (ST2KOSham);  

Grupo 4: Camundongos BALB/c deficientes de ST2 que foram submetidos à 

carcinogênese química  (ST2KOCEC). 

 

2. Carcinogênese química  

O protocolo de indução de carcinogênese química utilizado no projeto 

compreendeu duas fases: iniciação, através da aplicação, no dorso dos camundongos, de dose 

única de 7,12-dimetilbenz[a]ntraceno (DMBA) em concentração de 50μg/200μL de acetona; 

seguida de mais três aplicações em concentração de 25μg em 100μL de acetona; e promoção, 

com três aplicações semanais, no dorso dos camundongos, de acetato miristato de forbol 

(PMA, do inglês Phorbol 12 Myristate 13-Acetate) na concentração de 10μg/100μL de 

acetona, durante as 20 semanas de indução, com auxílio de pipeta automática (Eppendorf 

Research - 100μL) (MOORE et. al., 1999).  O desenvolvimento do tumor foi acompanhado 

visualmente no transcorrer de todo o período experimental e as alterações morfológicas 

devidamente registradas. A análise da variação de peso foi realizada semanalmente em 

balança analítica digital (Radwag WTB 2000). A taxa de sobrevida foi obtida com a 

observação diária da sobrevivência dos camundongos submetidos à carcinogênese química. O 
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tamanho das lesões foi medido com auxílio de paquímetro digital (DIGIMESS) e o volume 

calculado segundo a equação V = 0,4 x D x d2 (D refere-se ao maior diâmetro e d, ao menor 

diâmetro). 

 

Figura 1. Ilustração do protocolo de indução de carcinogênese química. 

 

3. Eutanásia e coleta de tecidos tumorais 

Os camundongos sofreram eutanásia através de inoculação intraperitoneal de 

barbitúrico Tiopental Sódico 2,5% (200mg/kg) associado com anestésico local (cloridrato de 

lidocaína na dosagem de 10mg/kg) no período de 20 semanas após o início da aplicação do 

carcinógeno. As lesões e o baço foram coletados e armazenados em meio RPMI a 4ºC e, em 

seguida, encaminhados para o laboratório de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru (FOB) USP. No laboratório, este material foi dividido em duas partes: 

um fragmento foi fixado em solução de paraformaldeído a 10% durante seis horas para 

coloração com hematoxilina e eosina (H&E); e o segundo fragmento foi destinado à 

separação do infiltrado celular através da realização de digestão enzimática do tecido. 

 

4. Análise histopatológica 

Para a análise histopatológica, as amostras de tecido, coletadas como descrito 

acima, foram fixadas em solução de paraformaldeído 10%, pH 7.4, em temperatura ambiente, 

pelo tempo máximo de 6 horas. O passo seguinte foi a desidratação gradativa em álcool, 

seguida de xilol e inclusão em parafina. Cortes seriados com espessura de 5μm foram obtidos 

através de um micrótomo, montados em lâminas (Sigma), e corados com coloração em 

(H&E). A análise histopatológica foi realizada através da observação de cortes seriados em 

microscopia óptica, visando basicamente a análise da presença e da localização de células 
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inflamatórias no microambiente tumoral, assim como as características histológicas do tecido 

tumoral. As lesões foram classificadas de acordo com o crescimento epitelial: lesões com 

crescimento epitelial predominantemente exofítico (papiloma-like) e lesões que apresentaram 

invasão epitelial relevante (carcinoma invasivo). 

 

5. Separação de leucócitos da lesão 

Para caracterização dos leucócitos presentes no microambiente tumoral, amostras 

do tecido foram coletadas, fragmentadas e incubadas por 40 minutos a 37°C com meio RPMI 

contendo 500 µg/ml de colagenase. Após este procedimento, o tecido foi então processado em 

presença de tampão PBS + BSA + EDTA (0,5%) usando Medimachine (BD PharMingen), 

por 4 minutos. As células foram colhidas, lavadas e a viabilidade celular determinada por 

exclusão do azul de Trypan. 

 

6. Anticorpos  

 Foram utilizados anticorpos anti-mouse: CD19 FITC (1D3), CD3 PE/APC (145-

2C11), CD4 PE/PercP (RM4-5), CD8 FITC/PercP (53-6.7), NK1.1 PE (PK136), CD11b PE 

(M1/70), CD14 FITC (rmC5-3), CD27 APC (LG3A10), DC PE (33D1) provenientes da BD 

Biosciences (San Diego, CA, USA), F4/80 PE (BM8) proveniente da eBioscience (Cleveland, 

OH, USA) e anticorpos purificados anti: ST2 (245707) e IL-33 (396118) provenientes da 

R&D Systems (Minneapolis, MN, USA). Os respectivos isotipos controle e anticorpos 

secundários de camundongo, cabra e/ou coelho foram utilizados. 

 

7. Citometria de fluxo  

A análise da expressão de marcadores de superfície foi realizada com o intuito de 

fenotipar a população de leucócitos isolados do tecido tumoral dos animais de 

experimentação. As células (1x106 células) foram lavadas e incubadas com o bloqueio de 

ligações inespecíficas por 60 minutos a 4°C. Em seguida, os anticorpos foram incubados por 1 

hora a 4°C. Após incubação com os anticorpos, as amostras foram lavadas duas vezes com 

RPMI incompleto, sendo centrifugadas a 460g por 10 minutos. As amostras foram adquiridas 

em FACS Callibur™ (BD Immunocytometry Systems, Franklin Lakes, NJ) e as análises 

realizadas usando o programa CELLQuest™ (BD Immunocytometry Systems) os quais 
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permitem analisar todas as células adquiridas ou apenas determinadas populações, 

individualizadas por janelas (ou “gates”) selecionadas de acordo com os parâmetros de 

tamanho (FSC) e granularidade (SSC) ou fluorescência (FL). 

 

8. Purificação de células natural killer (NK).    

Para a separação da população de células natural killer (NK) foi utilizado o 

sistema de purificação por meio de microesferas magnéticas (Mouse NK CellEnrichment Set-

DM BD IMag, BD Bioscience) de acordo com as instruções sugeridas pelo fabricante. A 

purificação das células NK foi realizada em uma única etapa, assim, células do baço de 

camundongos submetidos à carcinogênese química foram incubadas com um coquetel de 

anticorpos monoclonais conjugados a biotina (anti-CD4, anti-CD5, anti-CD8a, anti-CD19, 

anti-CD24, anti-Gr-1 e anti-Ter-119) e, em seguida, incubadas com partículas de 

estreptavidina magnéticas. Após esse procedimento, as células NK foram coletadas da 

suspensão celular pela exposição do tubo contendo células a um campo magnético fornecido 

pelo equipamento magneto (BD Imagnet). Para a alta pureza, a seleção positiva da fração de 

células foi realizada duas vezes consecutivas. Desta forma, a população celular de interesse 

foi obtida: células NK. 

 

9. Cultura de linhagem de célula tumoral 

A linhagem tumoral YAC-1 (linfoma murino) foi utilizada neste estudo como 

células alvo nos ensaios para avaliação da citotoxicidade de células NK. A linhagem foi 

mantida em meio RPMI completo. A manutenção da linhagem tumoral ocorreu a cada 48-

72h, quando foram supridas com meio de cultura novo e as células repicadas sempre que 

necessário. Para a avaliação da citotoxicidade celular, as células alvo foram marcadas, 

previamente ao ensaio de citotoxicidade, com CFSE. As células (2,5 x 105 células) foram 

incubadas em PBS 5 μM de CFSE, por 10 minutos a 4°C, ao abrigo da luz. Após este passo, 

as células foram lavadas duas vezes (centrifugação por 5 minutos, 4°C, 250g) em meio RPMI 

completo. 
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10. Avaliação da citotoxicidade de células NK. 

A atividade citotóxica das células NK foi avaliada por citometria de fluxo 

utilizando-se a linhagem celular YAC-1 (linfoma murino) como célula alvo. As células alvo 

(YAC-1, A) marcadas com CFSE foram co-cultivadas com as células efetoras (NK, E) nas 

proporções de 10:1, 25:1 e 50:1 (E:A) e incubadas por 4h à temperatura de 37°C (em 

triplicata). Após este período, iodeto de propídeo (PI, do inglês Propidium Iodide) foi 

adicionado à preparação. Dez minutos após a adição do PI os tubos contendo as misturas de 

células alvo e células efetoras foram resfriados em banho de gelo e as células avaliadas 

através da citometria de fluxo. As misturas de células efetoras e células alvo foram analisadas 

após o ajuste apropriado dos canais SSC/FSC, permitindo localizar cada uma destas 

populações celulares, com aquisição de 30.000 eventos. A citotoxicidade foi calculada 

segundo a fórmula: percentagem de células mortas = [(morte tubo teste – morte espontânea de 

células alvo) / (morte espontânea de células alvo)] x 100 (modificação de MARCUSSON-

STAHL; CEDERBRANT, 2003). 

   

11. Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (SD) ou média ± erro 

padrão da média (SEM) dos resultados obtidos para cada grupo. A análise estatística foi 

realizada aplicando-se o teste ANOVA seguido do teste de Bonferroni, ou pelo teste t com 

auxílio do programa GraphPad Prism 5 (GraphPad Software, San Diego CA USA). Todos os 

valores foram considerados significativos quando P <0.05. 
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1. Sinalização mediada por ST2 favorece o desenvolvimento de carcinoma espinocelular 

induzido quimicamente. 

Relatos da literatura têm demonstrado que o desenvolvimento tumoral está 

associado à alterações fisiopatológicas que são observadas nos animais de experimentação. 

Desta forma, avaliaram-se eventuais alterações fisiológicas e possíveis modificações na 

sobrevida de camundongos submetidos à carcinogênese química. Durante o período de vinte 

semanas não foi observado óbito (Figura 2A) nem alterações de comportamento, alimentação 

e ciclo circadiano dos camundongos (dados não apresentados). 

Os resultados da análise semanal do peso revelaram que, a partir da décima 

segunda semana, camundongos do grupo WTCEC apresentaram média de peso 

significativamente menor que os camundongos do grupo WTSham, exceto na décima oitava 

semana, quando não foram observadas diferenças significativas na média de peso (Figura 

2B). Não se observou diferenças estatisticamente significativas na média de peso entre os 

camundongos do grupo ST2KO (Figura 2B). 

O desenvolvimento tumoral foi acompanhado visualmente no transcorrer de todo 

o período experimental. Os resultados revelaram que a partir da sétima semana 60% dos 

camundongos WTCEC apresentaram lesões detectáveis, enquanto que apenas 40% dos 

camundongos ST2KOCEC apresentaram lesões (Figura 2C). Os resultados revelaram que 

100% dos animais WTCEC apresentaram lesões na décima semana. De modo contrário, apenas 

na décima quinta semana de carcinogênese química 100% dos animais ST2KOCEC 

apresentaram lesões (Figura 2C). De modo relevante, o volume dos tumores detectado em 

camundongos WTCEC (690,1 ± 294,9 mm3) foi maior que o detectado em camundongos 

ST2KOCEC (58 ± 39 mm3) (Figura 2C). 

Amostras de pele de camundongos submetidos ou não à carcinogênese química 

foram coletadas, processadas e coradas com hematoxilina e eosina (H&E) para a análise 

microscópica do desenvolvimento de carcinoma espinocelular (Figura 3). As lesões foram 

classificadas de acordo com o grau de progressão tumoral e os resultados revelaram que a 

maioria dos camundongos WTCEC (70%) apresentaram lesões mais invasivas quando 

comparado com os camundongos ST2KOCEC que, em sua maioria (90%), apresentaram lesões 

do tipo papiloma-like (Figura 3B). 
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Figura 2. Sinalização mediada por ST2 favorece o desenvolvimento de carcinoma espinocelular 

induzido quimicamente. (A) O gráfico representa a sobrevida e (B) média de peso registrados 

semanalmente para cada animal submetido ou não à carcinogênese química. (C) O gráfico representa 

percentagem de camundongos sem tumor e o volume tumoral detectado após 20 de indução carcinogênica. 

Dados representativos de três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste 

ANOVA seguido do teste de Bonferroni. (*) WTSham em relação ao WTCEC P < 0,05. 
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Figura 3. Sinalização mediada por ST2 favorece o desenvolvimento de carcinoma espinocelular 

induzido quimicamente. Amostras de pele foram coletadas, processadas e coradas com hematoxilina e eosina  

(H&E). (A) As barras representam a determinação do grau de progressão tumoral baseado no crescimento 

epitelial. (B) Fotomicrografias de amostras de pele e lesões coletadas após 20 semanas de carcinogênese. 

Dados representativos de três experimentos independentes. 
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A análise histopatológica das amostras de pele de camundongos do grupo controle 

(WTSham e ST2KOSham) revelou a presença de epitélio escamoso estratificado apresentando 

poucas camadas de células e presença dos anexos cutâneos (folículos pilosebáceos) (Figura 

3B). A análise histopatológica das amostras de tecido de camundongos WTCEC na 20ª semana 

após a carcinogênese química, revelou hiperplasia epitelial caracterizada pelo aumento no 

número de células nas camadas epiteliais (Figura 3B). Observou-se na maioria das amostras 

áreas displásicas distinguidas pela perda de estratificação com presença de células 

pleomórficas, núcleos hipercromáticos e ilhotas displásicas e pérolas córneas no tecido 

conjuntivo fibroso (características de carcinoma espinocelular invasivo) além de intenso 

infiltrado inflamatório (Figura 3B). A análise microscópica das amostras de tecidos de 

camundongos ST2KOCEC revelou haver predominantemente hiperplasia epitelial com 

projeções exofíticas digitiformes intercaladas por tecido conjuntivo fibroso (hiperplasia 

papiloma-like) apresentando infiltrado inflamatório moderado e características displásicas 

presentes principalmente nas camadas epiteliais basais das formações papilomatosas (Figura 

3B). 

   

2. Sinalização mediada por ST2 favorece o acúmulo de células T CD4+, macrófagos e 

células dendríticas no microambiente tumoral 

Para determinar o perfil de leucócitos presente no microambiente tumoral, as 

células foram isoladas das lesões de camundongos submetidos à carcinogênese química e da 

pele de camundongos do grupo controle (Sham) e a análise realizada nas populações celulares 

com base em características de tamanho (FSC) e granularidade (SSC) por citometria de fluxo. 

Após 20 semanas de carcinogênese química, os resultados mostraram aumento 

significativo no número de leucócitos isolados das lesões de camundongos WTCEC (1,16 ± 

0,16 x 106) comparado ao número de leucócitos isolados da pele de camundongos WTSham 

(0,2 ± 0,04 x 106) (Figura 4A). O número de leucócitos obtidos das lesões de camundongos 

ST2KOCEC (0,94 ± 0,12 x 106) foi maior que o número de leucócitos obtidos de camundongos 

ST2KOSham (0,27 ± 0,03 x 106) (Figura 4A). Ademais, os resultados evidenciaram que 

camundongos do grupo WTCEC apresentaram leve aumento no número de leucócitos isolados 

das lesões quando comparado com animais ST2KOCEC (Figura 4A), apesar de não ter sido 

detectada diferenças estatísticas. 



Resultados 

 

47 

 

Figura 4. Sinalização mediada por ST2 favorece o acúmulo de células T CD4+, macrófagos e células 

dendríticas no microambiente tumoral. O número absoluto e o fenótipo dos leucócitos presentes em 

amostras de pele e lesão de animais WT e ST2KO foi determinado por citometria de fluxo. O primeiro 

gráfico representa a média ± SEM do (A) número total de leucócitos isolados da amostra. A percentagem 

de (B) linfócitos T CD4+ e (C) T CD8+, (D) células B, (E) células natural killer (NK), (F) macrófagos e 

(G) células dendríticas (DC) foi determinada e as barras representam a média ± SEM. Dados 

representativos de três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste ANOVA 

seguido do teste de Bonferroni. *P < 0,05. 
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A fenotipagem das populações de linfócitos demonstrou que camundongos 

WTCEC (21,84 ± 1,99%) apresentaram percentagens elevadas e significativas de linfócitos T 

CD4+ isoladas das lesões quando comparado aos camundongos WTSham (2,73 ± 1,05%) 

(Figura 4B). Diferenças estatísticas não foram detectadas entre os camundongos ST2KOCEC 

(7,69 ± 0,55%) e ST2KOSham (2,56 ± 0,96%) (Figura 4B). Ademais, os resultados 

evidenciaram que camundongos do grupo WTCEC apresentaram maior percentagem de 

linfócitos T CD3+CD4+ isolados das lesões quando comparado com animais ST2KOCEC 

(Figura 4B). 

Em relação aos linfócitos T CD8+, os resultados evidenciaram que camundongos 

WTCEC (5,67 ± 0,52%) apresentaram percentagens elevadas e significativas de linfócitos T 

CD3+CD8+ quando comparado aos camundongos WTSham (1,61 ± 0,86%) (Figura 4C). De 

modo contrário, camundongos ST2KOCEC (3,91 ± 0,91%) apresentaram percentagens de 

linfócitos T CD3+CD8+ similar aos camundongos ST2KOSham (1,26 ± 0,4%) (Figura 4C). Os 

resultados evidenciaram ainda que camundongos do grupo WTCEC apresentaram maior 

percentagem de linfócitos T CD8 isolados das lesões quando comparado com animais 

ST2KOCEC (Figura 4C), apesar de não ter sido detectada diferenças estatísticas. 

Análise da população de células B (CD19+) revelou que camundongos WTCEC (6,9 

± 1,5%) apresentaram percentagens elevadas e significativas de linfócitos CD19+ isolados das 

lesões quando comparado a camundongos do grupo controle (WTSham, 0,5 ± 0,27%) (Figura 

4D). De modo semelhante, camundongos ST2KOCEC (13,15 ± 4,16%) apresentaram maior 

percentagem de linfócitos B isolados das lesões quando comparado com camundongos 

ST2KOSham (0,47 ± 0,14%) (Figura 4D). Os resultados evidenciaram ainda que camundongos 

do grupo WTCEC apresentaram menor percentagem de linfócitos B isolados das lesões quando 

comparado com animais deficientes de ST2 (Figura 4D), apesar de não ter sido detectada 

diferenças estatísticas. 

Em relação às células NK, o resultados evidenciaram que camundongos WTCEC 

(14,35 ± 2,55%) apresentaram percentagens significativas de células NK1.1+ isoladas das 

lesões quando comparado a camundongos WTSham (0,96 ± 0,04%) (Figura 4E). De modo 

semelhante, camundongos ST2KOCEC (11,86 ± 2,41%) apresentaram maior percentagem de 

células NK quando comparado a camundongos do grupo controle (ST2KOSham, 1,74 ± 0,09%) 

(Figura 4E). Entretanto, os resultados demonstraram não haver diferenças significativas na 

percentagem de células NK isoladas das lesões de camundongos dos grupos WTCEC e 

ST2KOCEC (Figura 4E). 
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A detecção de macrófagos demonstrou que camundongos WTCEC (50,36 ± 5,49%) 

apresentaram percentagens elevadas e significativas de macrófagos (F4/80+) isoladas das 

lesões quando comparado aos camundongos WTSham (0,12 ± 0,04%) (Figura 4F). De modo 

semelhante, camundongos ST2KOCEC (13,5 ± 2,81%) apresentaram maior percentagem de 

macrófagos quando comparado ao grupo ST2KOSham (2,8 ± 0,49%) (Figura 4F). De modo 

relevante, os resultados evidenciaram maior percentagem de macrófagos isolados das lesões 

de camundongos WTCEC em comparação com animais deficientes de ST2 (Figura 4F). 

Em relação à análise da percentagem de células dendríticas, os resultados 

revelaram que camundongos WTCEC (18,08 ± 2,66%) apresentaram maior percentagem de 

células DC quando comparado ao grupo WTSham (3,06 ± 0,33%) (Figura 4G). Contudo, os 

resultados mostraram que camundongos ST2KOCEC (5,76 ± 2,57%) apresentaram 

percentagens semelhantes de células DC isoladas das lesões quando comparado aos 

camundongos ST2KOSham (4,31 ± 0,2%) (Figura 4G). Ademais, os resultados evidenciaram 

percentagem de células dendríticas significativamente maior nas lesões de camundongos 

WTCEC em comparação com animais do grupo ST2KOCEC (Figura 4G). 

 

3. Ausência de ST2 influencia na percentagem de células natural killer produtoras de IL-

33 isoladas do microambiente tumoral 

Recentemente, foi descoberto outro membro da família IL-1, a IL-33, expressa 

constitutivamente em células da barreira epitelial e abundantemente presente em diferentes 

tecidos (SCHMITZ et al. 2005). IL-33 tem como função biológica induzir a produção de 

citocinas associadas ao padrão TH2 (SCHMITZ et al. 2005). Devido à importância desta 

citocina nos mecanismos efetores da resposta imune, avaliamos a expressão de IL-33 e seu 

receptor (ST2, IL-33R) por células isoladas das amostras de tecido de camundongos 

submetidos à carcinogênese química (Figura 5). 

Em relação à detecção de IL-33, os resultados demonstraram percentagens 

semelhantes de linfócitos T CD4+ produtores de IL-33 isolados das lesões de camundongos 

WTCEC (0,3 ± 0,11%) quando comparado a camundongos ST2KOCEC (0,64 ± 0,17%) (Figura 

5). De modo semelhante, camundongos WTCEC (1,34 ± 0,14%) apresentaram percentagens 

similares aos camundongos ST2KOCEC (1,25 ± 0,14%) de linfócitos T CD8+ marcados 
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Figura 5. Ausência de ST2 influencia na percentagem de células natural killer produtoras de IL-33 

isoladas do microambiente tumoral. As barras representam a média ± SEM da percentagem de linfócitos 

T CD4 e T CD8, células natural killer (NK), macrófagos e células dendríticas (DC) que produzem a 

citocina IL-33 ou que expressam seu receptor (IL-33R) no microambiente tumoral. Dados representativos 

de três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste ANOVA seguido do teste de 

Bonferroni. (*) WTCEC em relação ao ST2KOCEC e (#) células NK WTCEC em relação aos demais leucócitos 
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positivamente para IL-33 (Figura 5). Contudo, os resultados evidenciaram aumento 

significativo de células NK produtoras de IL-33 obtidas de leões de camundongos WTCEC 

(2,25 ± 0,45%) em relação a camundongos ST2KOCEC (0,66 ± 0,27%) (Figura 5). As análises 

revelaram não haver diferença significativa na percentagem de macrófagos expressando IL-33 

em lesões de camundongos WTCEC (1,54 ± 0,33%) e ST2KOCEC (0,77 ± 0,24%) (Figura 5). 

De modo similar, camundongos WTCEC (0,69 ± 0,22%) apresentaram percentagens 

semelhantes de células dendríticas (DC) marcadas positivamente para IL-33 comparado aos 

camundongos ST2KOCEC (0,27 ± 0,09%) (Figura 5). 

Em relação ao receptor de IL-33 (ST2 ou IL-33R), como esperado os resultados 

revelaram não haver expressão deste receptor por células isoladas das amostras de tecido 

tumoral de camundongos ST2KOCEC (Figura 5). Em amostras de camundongos WTCEC, os 

resultados evidenciaram que percentagens significantes de linfócitos T CD8+ (0,58 ± 0,13%), 

células NK (2,24 ± 0,14%), macrófagos (1,2 ± 0,24%) e células dendríticas (1,09 ± 0,16%) 

foram marcadas positivamente para o IL-33R (ST2), quando comparado com as células de 

camundongos ST2KO (Figura 5). 

 

4. A sinalização mediada por ST2 influencia na atividade citotóxica de células NK  

As células NK apresentam importante papel no combate ao câncer e induzem a 

morte de células tumorais via liberação do conteúdo de seus grânulos ou por meio da 

sinalização de receptores de morte celular (LIEBERMAN, 2003; ZAMAI et al., 2007; 

VIVIER et al., 2012). Devido à importância destas células nos mecanismos de eliminação das 

células tumorais, avaliamos a citotoxicidade de células NK (E, efetora) isoladas do baço de 

camundongos dos grupos experimental (CEC) contra células de linfoma murino (YAC-1) (A, 

alvo) por citometria de fluxo (Figura 6). 

Os resultados evidenciaram que nas proporções de 25:1 e 50:1 (E:A) a atividade 

citotóxica de células NK de camundongos WTCEC (56,57 ± 3,21% e 68,45 ± 3,2%, 

respectivamente) foi significativamente menor comparada com atividade citotóxica de células 

NK de animais do grupo ST2KOCEC (73,05 ± 3,57% e 86,65 ± 1,12%, respectivamente) 

(Figura 6). 
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Figura 6. A sinalização mediada por ST2 influencia na atividade citotóxica de células NK.  A 

atividade citotóxica das células NK (E) isoladas do baço de camundongos WT e ST2KO submetidos à 

carcinogênese química foi avaliada por citometria de fluxo utilizando-se a linhagem celular YAC-1 como 

célula alvo (A). Os gráficos representam a percentagem de células mortas ± SEM. Dados representativos de 

três experimentos independentes. Os resultados foram avaliados pelo teste  t. (*) WTCEC em relação a 

ST2KOCEC P < 0,05. 
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A sinalização mediada pela citocina IL-33 influencia diversas células do sistema 

imune (LU et al., 2015) potencializando a resposta imune do tipo TH2 sendo, desta forma, 

amplamente estudada em modelos experimentais e em pacientes acometidos por doenças 

alérgicas (LIEW; PITMAN; MCINNES, 2010; HAENUKI et al., 2012; SAVINKO et al., 

2012; BAUMANN et al., 2013). A expressão de IL-33 é regulada por diversos estímulos 

refletindo as interações entre os componentes constitutivos e induzidos nos tecidos. 

Administração de IL-33 expande células ILC-2 e TREG e evita rejeição em modelos de 

aloenxertos, dano tecidual e patologias causadas pelo excesso de respostas imunes do tipo 

TH1 (BRUNNER et al., 2011; DUAN et al., 2012; LIANG et al., 2013; SCHIERING et al., 

2014; TURNQUIST et al., 2011; YIN et al., 2013). IL-33 tem efeitos diversos em modelos 

tumorais, sendo que o aumento da expressão de IL-33 em neoplasmas promove a infiltração 

de células NK e linfócitos T CD8+ e restringi o crescimento de câncer e metástase (GAO et 

al., 2013). Entretanto, outros dados recentes indicam que IL-33 pode ativar células 

neoplásicas, promovendo sobrevivência e metástase (KIM et al., 2015; LEVESCOT et al., 

2014; YU et al., 2015). Em modelo de câncer de mama, IL-33 exógena levou a infiltração de 

células T de perfil TH2 e acúmulo de células T reguladoras que sabidamente promovem o 

desenvolvimento tumoral e metástase (JOVANOVIC et al., 2014). Desta maneira, IL-33 pode 

ser um importante mediador do escape de células neoplásicas da vigilância imunológica. 

Baseado no exposto, buscamos avaliar se a interação IL-33/ST2 poderia favorecer o 

desenvolvimento tumoral em modelo de carcinogênese química.     

 Os resultados do presente estudo evidenciaram que camundongos deficientes de 

ST2 (ST2KO) são menos susceptíveis à carcinogênese química, apresentando atraso no 

desenvolvimento tumoral, quando comparado com camundongos do grupo controle, 

sugerindo que a via de sinalização mediada por IL-33/ST2 tem um importante papel no 

desenvolvimento e progressão de carcinoma espinocelular induzido quimicamente. Associado 

ao atraso no desenvolvimento de carcinoma espinocelular, observou-se que camundongos 

ST2KO também apresentaram volume tumoral consideravelmente menor que o observado em 

camundongos do grupo controle (WT). Ademais, as análises histopatológicas confirmaram a 

influência de IL-33 na progressão de CEC, uma vez que camundongos ST2KO apresentaram 

lesões com menor grau de progressão, enquanto camundongos WT desenvolveram lesões 

invasivas com características malignas como formação de pérolas córneas e perda de 

arquitetura estrutural atingindo inclusive tecidos adjacentes à epiderme como tecidos 

muscular e adiposo após 20 semanas de carcinogênese química.  
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Uma vez demonstrado que a sinalização via o receptor de IL-33 (ST2) favorece o 

desenvolvimento de carcinoma espinocelular induzido quimicamente, o próximo passo foi 

avaliar o perfil de células inflamatórias no microambiente tumoral.  Os resultados 

evidenciaram não haver diferenças significativas no número de leucócitos isolados das lesões 

dos animais do grupo controle e deficientes de ST2, indicando desta forma que a ausência da 

sinalização via o receptor de IL-33 não interfere de modo significativo com número de 

leucócitos infiltrando o microambiente tumoral. Entretanto, ao caracterizar o infiltrado 

inflamatório, foram observadas diferenças significativas quanto à composição deste. Em 

amostras de animais do grupo controle (WT), foi detectada maior percentagem de 

macrófagos, células dendríticas e linfócitos T CD4+, associada à baixa frequência de células B 

nas lesões destes animais. Por outro lado, em lesões de camundongos deficientes para o 

receptor de IL-33 (ST2KOCEC) observou-se baixo número de células T CD4+, macrófagos e 

células dendríticas.  A migração de células T CD8+ para o microambiente tumoral não foi 

influenciada pela presença da citocina IL-33, pois detectou-se percentagens similares desta 

célula no microambiente tumoral de camundongos do grupo controle e deficientes de ST2. 

Estes resultados indicam que IL-33/ST2 regula aspectos críticos da resposta inflamatória 

durante o desenvolvimento de carcinoma espinocelular quimicamente induzido afetando o 

perfil de leucócitos no tecido inflamado. Em acordo com esses dados estudos mostraram que 

o bloqueio da sinalização IL-33/ST2 resultou em menor acúmulo de células inflamatórias e tal 

redução esteve associada com resolução da doença (OBOKI et al, 2010; WALZL et al., 

2001). 

No presente modelo de estudo, camundongos deficientes do receptor de IL-33 

(ST2KO) foram menos suscetíveis ao desenvolvimento de carcinoma espinocelular através de 

um mecanismo associado ao menor acúmulo de linfócitos T CD4+ e macrófagos no 

microambiente tumoral, aumento na atividade citotóxica das células natural killer e 

diminuição no número de células NK produtoras de IL-33.   Em acordo com nossos 

resultados, a presença de células T CD4+ e macrófagos infiltrando tumores está associada com 

a progressão neoplásica, em diferentes tipos de tumores (GU-TRANTIEN et al., 2013; QIAN; 

POLLARD, 2010). Linfócitos T CD4+ são importantes medidores da resposta imune e podem 

desempenhar função anti ou pró-tumoral (revisto por KENNEDY; CELIS, 2008). Seu destino 

e função dependem em grande parte do microambiente (ZHU; YAMANE; PAUL, 2010). 

Desta forma, os resultados obtidos sugerem que a função efetora das células T CD4+, em 

situações onde há a sinalização mediada pelo receptor de IL-33 (IL-33R ou ST2) poderia 
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influenciar a diferenciação destas células e sua função de modo a influenciar negativamente a 

resposta imune antitumoral e consequentemente favorecer a progressão neoplásica. A 

identificação de que camundongos deficientes do receptor de IL-33 apresentaram menor 

frequência de linfócitos T CD4+ e esta poderia ser associada com a menor progressão tumoral, 

poderia indicar que nesse modelo a sinalização via a citocina IL-33 favoreceria a progressão 

de carcinoma espinocelular induzido quimicamente. Sabe-se que a interação IL-33/ST2 

potencializa polarização de células T naïve para o fenótipo TH2 (KUROWSKA-

STOLARSKA et al., 2008) e o bloqueio desta via amplifica resposta imune TH1 (COYLE et 

al., 1999; LÖHNING et al., 1998) o que poderia explicar a menor progressão de CEC em 

camundongos deficientes do receptor de IL-33 (ST2KO). 

 Outra possível explicação para o maior desenvolvimento de CEC associado ao 

acúmulo de linfócitos T CD4+ seria a polarização dos mesmos para o fenótipo regulador. 

Estudo recente detectou expressão de ST2 em células TREG naturais e sua interação com IL-33 

resultou na expansão direta destas células in vitro (MATHEWS et al., 2012). Adicionalmente, 

IL-33 induz a função das células TREG no intestino (SCHIERING et al., 2014) e, juntamente 

com reguladores transcricionais como IRF4 (do inglês Interferon Regulatory Factor 4) e 

BATF (do inglês Basic Leucine Zipper Transcription Factor),  orquestra o desenvolvimento e 

manutenção de TREG residentes do tecido adiposo (VASANTHAKUMAR et al., 2015). 

Ademais, as citocinas produzidas pelas TREG ,TGF-β e IL-10, contribuem para a progressão 

tumoral, pois inibem a função efetora de linfócitos T (VIGNALI; COLLISON; WORKMAN, 

2008). Trabalhos do nosso e de outros grupos relataram aumento no número de TREG em 

amostras de pacientes com câncer (GASPAROTO et al., 2010; WOO et al., 2001) e a 

depleção destas células resultou em redução no desenvolvimento de carcinoma espinocelular 

em modelo murino (RAMOS et al., 2012). 

No presente modelo de estudo, não foi detectado diferenças nas percentagens de 

linfócitos T CD8+ no microambiente tumoral. Dado a importância destas células na imunidade 

antitumoral, uma vez que induzem a apoptose da célula tumoral através da liberação de 

grânulos, via interação Fas-FasL ou induzindo TRAIL nas células tumorais (SHANKARAN, 

2001; TRAPANI; SMYTH, 2002; WHITMAN; BARBER, 2015; VAN DER MOST et al., 

2009), especulamos que, embora a presença destas células não tenha sido afetada pela 

ausência/presença de ST2, a interação de IL-33 com seu receptor poderia regular 

negativamente a função efetora dos linfócitos T CD8+. Relatos da literatura corroboram com 

esta hipótese, em modelo de malária cerebral experimental, IL-33 exerceu efeitos protetores 
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associado com redução no número de linfócitos T CD8+ produtores de IFN-γ e granzima B 

(BESNARD et al., 2015). Adicionalmente, em modelo de câncer de mama, a ausência de IL-

33 foi correlacionada com aumento da atividade citotóxica das células T CD8+ (JOVANOVIC 

et al., 2011). Esses relatos sugerem que a IL-33 pode, de fato, afetar os mecanismos efetores 

de linfócitos T CD8+. 

A menor presença de macrófagos no microambiente tumoral de animais do grupo 

deficiente de ST2 poderia esclarecer a baixa progressão do carcinoma espinocelular neste 

grupo. Número crescente de evidências aponta para o impacto negativo dos macrófagos na 

resposta imune antitumoral (KOMOHARA; JINUSHI; TAKEYA, 2014; ZHANG et al., 

2015). Relatos da literatura evidenciam que, uma vez estabelecido o tumor, os macrófagos 

intratumorais (TAM, do inglês Tumor Infiltrating Macrophages) são “educados” a se 

tornarem pró-tumorais (POLLARD, 2004; QIAN; POLLARD, 2010) e expressam 

predominantemente genes típicos do fenótipo M2. (BISWAS et al., 2006; SACCANI et al., 

2006). Macrófagos M2 expressam ST2 e a interação com IL-33 contribui para resposta imune 

do tipo TH2 (KUROWSKA-STOLARSKA et al., 2009). Além disso, macrófagos M2 

contribuem à progressão tumoral através da expressão de moléculas imunoregulatórias como 

arginase e IDO e secretam citocinas imunossupressoras como IL-10 e TGF-β que inibem a 

proliferação de linfócitos T CD8+ (MITTAL et al., 2014). De fato, nossos resultados 

evidenciaram menor percentagem de macrófagos isolados no microambiente tumoral de 

animais de ST2KO positivos para IL-33R. Deste modo, pode-se inferir que camundongos 

ST2KO poderiam ser menos susceptíveis ao desenvolvimento tumoral devido à menor 

presença de macrófagos de fenótipo M2 no microambiente tumoral. Entretanto, estas 

suposições são meramente especulativas e novos estudos são necessários para comprová-las. 

Células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígenos (APC, do 

inglês Antigen-presenting cell) e desempenham papel crucial na iniciação da resposta imune 

antitumoral. Infiltração de células dendríticas em diferentes tipos de tumores tem sido relatada 

como importante parâmetro prognóstico, favorável ou não, e frequentemente depende da sua 

localização e grau de maturação celular (IWAMOTO et al., 2003; EISENTHAL et al., 2001; 

SANDEL et al., 2005). No microambiente tumoral, observa-se o acúmulo de células 

dendríticas imaturas e que expressam baixos níveis de moléculas co-estimulatórias, 

apresentam baixa produção de IL-12, atividade endocítica diminuída e processamento de 

antígenos deficiente (CHAUX et al., 2013; SHURIN et al., 2006; TOURKOVA et al., 2007; 

BENNACEUR et al., 2009). Estes dados sugerem que a influência do tumor na função das 
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DC representa mais um mecanismo de escape tumoral (YANG et al., 2013). Camundongos 

deficientes para o receptor de IL-33 apresentaram menor suscetibilidade ao desenvolvimento 

de carcinoma espinocelular quimicamente induzido associado à reduzida frequência de 

células dendríticas no microambiente tumoral, sugerindo que a sinalização mediada pela 

citocina IL-33 favorece acúmulo de células dendríticas intratumorais e essa maior infiltração 

parece contribuir para a progressão tumoral. Em acordo com nossos resultados, a presença 

intensa de células dendríticas no microambiente tumoral esteve associada com progressão 

neoplásica em câncer de bexiga (AYARI et al., 2013).  

Outro aspecto relevante para o rápido estabelecimento e desenvolvimento de CEC 

em camundongos do grupo controle poderia estar relacionado à maior percentagem de células 

natural killer produtoras de IL-33 no microambiente tumoral. Os resultados do presente 

estudo demostraram que a ausência de ST2, embora não tenha afetado a infiltração de células 

natural killer, reduziu a percentagem de células NK positivas para IL-33 sugerindo que, no 

carcinoma espinocelular induzido quimicamente, a sinalização IL-33/ST2 pode atuar de forma 

autócrina nas células NK como retroalimentação positiva para aumentar expressão de ST2 e 

IL-33. De fato, outras citocinas pertencentes à família de citocinas IL-1 apresentam atividades 

semelhantes induzindo aumento de sua própria expressão através de retroalimentação, como 

as citocinas IL-1β e IL-18 (JIMBO et al., 2005; VANDERBRINK et al., 2011).  Estudos 

mostram que a deleção de ST2 aumenta significativamente a atividade citotóxica das células 

NK (MILOVANOVIC et al., 2012), indicando assim que sinalização via IL-33/ST2 poderia 

ser um mecanismo de redução de sua atividade citotóxica, o que indicaria mais um possível 

papel imunomodulador para esta citocina. Desta maneira, a maior susceptibilidade dos 

camundongos do grupo controle ao desenvolvimento de CEC poderia estar relacionada com a 

menor atividade citotóxica das células NK. De fato, a ausência de ST2 aumentou a atividade 

citotóxica das células NK, permitindo inferir que a IL-33 pode contribuir para o 

desenvolvimento e progressão de carcinoma espinocelular regulando negativamente e de 

forma autócrina a atividade citotóxica das células NK.   

Embora a maioria das pesquisas em câncer enfatizem as mudanças sofridas pelas 

células neoplásicas e terapêuticas diretas contra estas células, é reconhecido agora que células 

não malignas presentes no microambiente tumoral contribuem para a gravidade da doença e o 

fenótipo de malignidade (JOYCE; POLLARD, 2009). Assim sendo, os resultados do presente 

estudo demonstraram que a ausência de ST2 leva a menor progressão do carcinoma 

espinocelular, que pode ser resultado da deficiência no recrutamento e modulação de 
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linfócitos T CD4+, macrófagos e células dendríticas presentes no microambiente tumoral e 

aumento da atividade citotóxica das células NK, principal tipo celular envolvido com a 

resposta imunológica antitumoral. Desta forma, os resultados obtidos reforçam as evidências 

de que IL-33 pode colaborar com o mecanismo pelo qual as células neoplásicas escapam da 

vigilância imunológica (JOVANOVIC et al., 2014; LIU et al., 2014a; LIU et al., 2014b; 

YAMADA et al., 2015), sugerindo que o bloqueio da sinalização via IL-33 poderia ser um 

mecanismo de imunoterapia para favorecer a defesa imunológica antitumoral.
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Nossos resultados nos permitem concluir que camundongos ST2KO são menos 

suscetíveis ao desenvolvimento de CEC induzido quimicamente. Tal susceptibilidade está 

correlacionada com a menor percentagem de células T CD4+, macrófagos, células dendríticas 

encontradas no microambiente tumoral dos camundongos deficientes de ST2 juntamente com 

o aumento na atividade citotóxica das células NK. Mais estudos são necessários para o 

entendimento completo de como a via de sinalização IL-33/ST2 atua na modulação da 

resposta imune antitumoral e contribui para o escape das células neoplásicas da vigilância 

imunológica.
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