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RESUMO

STONE, S. C. Papel do metabolismo de tumores associados ao Papilomavírus Humano na
modulação do fenótipo de macrófagos humanos. 2016. 94 f. Tese (Doutorado em
Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
A maioria das células tumorais apresenta metabolismo alterado com grande consumo de glicose
e elevada secreção de lactato. Esse metabólito acumula-se no microambiente tumoral e possui
importante papel na modulação do infiltrado inflamatório, estando associado a um pior
prognóstico quando presente em elevadas concentrações. O microambiente tumoral é composto
por um conjunto de diferentes células e fatores, sendo os macrófagos uma das principais células
associadas à manutenção e progressão tumoral. Em câncer do colo uterino, os macrófagos
apresentam papel supressor da resposta imune e estão associados com a progressão da doença.
O lactato está associado a indução de fenótipo supressor em diferentes células do sistema
imune, dentre estas os macrófagos. Desta forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito
do lactato no fenótipo de monócitos diferenciados em macrófagos na presença de células
tumorais derivadas de câncer do colo uterino. Linhagens celulares positivas para HPV16 (SiHa
e CasKi), positivas para HPV18 (HeLa e SW756) e negativa para HPV (C33) foram utilizadas
para formação de esferoides tumorais. Monócitos isolados de doadores saudáveis foram
adicionados aos esferoides tumorais para diferenciação em macrófagos. Macrófagos cultivados
com linhagens tumorais positivas para HPV apresentaram um fenótipo misto e pró-tumoral,
enquanto os cultivados com a linhagem negativa, um fenótipo mais pró-inflamatório. A inibição
da enzima lactato desidrogenase, nas células tumorais, alterou o fenótipo desses macrófagos. A
expressão de HLA-DR, CD206, CD86 e CD64 foi reduzida nos macrófagos cultivados com as
linhagens tumorais positivas para HPV, enquanto a expressão de HLA-DR e de CD206 foi
aumentada nos cultivados com a linhagem negativa. A secreção das citocinas IL-6, TNF-α, IL1β e IL-10 também foi diminuída nos macrófagos dos esferoides das linhagens HPV positivas
e se manteve inalterada ou aumentou nos esferoides da linhagem negativa. O bloqueio da
enzima ainda induziu maior proliferação linfocitária induzida pelos macrófagos isolados de coculturas com a linhagem celular positiva para HPV. O lactato tem papel na modulação de
diferentes aspectos relacionados aos macrófagos tumorais e age diferentemente nos macrófagos
associados as linhagens HPV positivas e negativa.
Palavras-chave: Câncer cervical. Papilomavírus humano. Macrófagos. Imunomodulação.
Lactato.

ABSTRACT
STONE, S. C. The role of HPV-associated tumor metabolism on human macrophage
phenotype. 2016. 94 p. Ph. D. thesis (Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
Most tumor cells possess an altered metabolism with high glucose consumption and lactate
secreation. Lactate accumulates in tumor microenvironment and has an important role in the
modulation of tumor infiltrating cells. Its elevated concentration is correlated with a worse
prognosis in cancer patients. The tumor microenvironment is composed by a group of different
cells and factors. Macrophages are one of the most frequent cells in tumor microenvironment,
being associated with tumor maintenance and progression. In cervical cancer, macrophages
suppress the anti-tumor immune response and are associated with tumor progression. Lactate
is linked with the induction of a suppressor phenotype of several immune cells, among those,
the macrophages. The aim of this work was to evaluate the effect of lactate secreted by cervical
cancer cells lines on the phenotype of monocyte-derived macrophages. Cervical cancer cell
lines (HPV 16 positive: SiHa and CasKi, HPV 18 positive: HeLa e SW756 and HPV negative:
C33) were used to create tumor spheroids. Monocytes isolated from healthy donors were added
to tumor spheroids and incubated for six days, for macrophage differentiation. HPV associated
tumor macrophages displayed a mixed phenotype associated with a pro-tumor effect, while
HPV negative tumor macrophages displayed a M1-like phenotype. When the lactate
dehidrogenase enzyme in tumor cells was blocked, several aspects of tumor associated
macrophages were affected. The expression of surface markers HLA-DR, CD206, CD64 and
CD86 were downregulated in HPV positive tumor associated macrophages while the expression
of CD206 and HLA-DR were upregulated in the HPV negative tumor associated macrophages.
The secreation of IL-6, IL-10, IL-1β and TNF-α were downregulated in HPV positive tumor
associated macrophages, and were unaltered or upregulated in the HPV negative one. The
enzyme blockage also induced a higher T cell proliferation by macrophages isolated from a
HPV positive cell line. Lactate modulates several aspects on tumor associated macrophages and
acts differently on macrophages associated with HPV positive and negative cells lines.
Keywords: Cervical cancer. Human Papilomavirus. Macrophage. Immumodulation. Lactate.

1

INTRODUÇÃO

1.1

Câncer cervical

Mundialmente o câncer cervical, ou câncer do colo uterino, é o quarto tipo de câncer
mais comum entre as mulheres. Com uma estimativa de mais de meio milhão de pessoas
acometidas somente no ano de 2012, a grande maioria dos casos ocorre em mulheres de
países em desenvolvimento (GLOBOCAN, 2012). No Brasil, ocupa o terceiro lugar entre
os tipos de câncer mais frequentes em mulheres, com um risco estimado em 15,33 casos
a cada 100 mil mulheres, sendo o tipo mais frequente em mulheres na região norte do país
(INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - INCA, 2014).
O principal fator etiológico envolvido no câncer cervical é a infecção persistente por
Papilomavírus Humano (HPV). O vírus está associado a virtualmente todos os casos de
câncer cervical, sendo detectado em 99,7% dos casos (WALBOOMERS et al., 1999).
Apesar da forte associação entre o HPV e o câncer cervical, apenas uma pequena parcela
das mulheres infectadas desenvolve câncer. Além da infecção persistente pelo vírus,
outros co-fatores são necessários para o desenvolvimento da doença, tais como, estilo de
vida, imunossupressão e co-infecção com outros agentes (AMERICAN CANCER
SOCIETY, 2015).

1.2

Papilomavírus Humano

Os Papilomavírus possuem material genético constituído por DNA circular dupla-fita
com aproximadamente 8.000 pares de base, envolvido em um capsídeo protéico
icosaédrico. Seu genoma codifica seis proteínas precoces (E1, E2, E4, E5, E6 e E7. E:
early/precoce) e duas proteínas tardias (L1 e L2. L: late/tardio), conforme sua expressão
durante o ciclo viral. O vírus tem tropismo pelo tecido epitelial, infectando a pele ou a
mucosa de diferentes vertebrados. A infecção por Papilomavírus pode causar lesões
benignas (verrugas e papilomas) ou malignas (câncer) dependendo do tipo viral (DE
VILLIERS et al., 2004).
A determinação do tipo viral é baseada na variabilidade do gene viral L1, que codifica
para a proteína L1, a qual juntamente com a proteína L2 forma a estrutura do capsídeo

viral. Um tipo é definido quando a sequência gênica de L1 difere pelo menos 10% de
outro tipo de Papilomavírus já estabelecido (BERNARD et al., 2010).
Em humanos, há mais de 200 tipos de Papilomavírus os quais são classificados em
cinco gêneros: Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus,
Mupapillomavirus e Nupapillomavirus (BERNARD et al., 2010; EGAWA et al., 2015).
Os cerca de 40 tipos de HPV pertencentes ao gênero Alphapapillomavirus podem ser
divididos em tipos de baixo e de alto risco oncogênico.
Os principais tipos de HPV considerados de baixo risco oncogênico são HPV-6 e 11.
Quando infectam o tecido epitelial podem causar lesões benignas em mucosas anogenitais e orofaríngeas. Diferentemente, os tipos de HPV considerados de alto risco
oncogênico são associados a lesões neoplásicas e câncer. Os tipos mais comuns de HPV
de alto risco são HPV 16, 18, 33 e 34, sendo que os HPV-16 e 18 são responsáveis por
cerca de 70% dos casos de câncer cervical. Estes também podem causar tumores em
outros sítios anatômicos como cabeça e pescoço, vulva, anus e pênis (DE VILLIERS et
al., 2004; DOORBAR, 2005).
Para que a infecção pelo HPV ocorra, o vírus deve ter acesso aos queratinócitos da
camada basal do tecido epitelial. Essas células estão presentes entre as junções do tecido
epitelial estratificado e glandular, ou são expostas quando o tecido apresenta lesões
(WHITESIDE; SIEGEL; UNGER, 2008). Após a infecção do queratinócito basal, ocorre
uma fase de expansão do genoma viral seguida da manutenção do genoma epissomal em
baixo número de cópia (STANLEY, 2012). Nessa fase, a expressão das duas proteínas
precoces do HPV, E1 e E2 são necessárias para manutenção do genoma epissomal
(WILSON et al., 2002).
Queratinócitos basais não infectados cessam a proliferação ao atingirem as camadas
suprabasais, entrando em fase de diferenciação terminal. No entanto, a infecção por HPV
atrasa a diferenciação terminal mantendo o ciclo celular ativo. Para isto, é necessária a
expressão das proteínas precoces do vírus, E4, E5, E6 e E7. Quando os queratinócitos
infectados atingem as camadas suprabasais, a expressão dessas proteínas é aumentada e
ocorre uma fase de proliferação celular e amplificação do DNA viral. Finalizada esta
etapa, os queratinócitos infectados progridem na diferenciação epitelial e atingem as
camadas externas, onde as proteínas de fase tardia, L1 e L2, são expressas para a formação
do capsídeo viral e consequente liberação da partícula viral (DOORBAR, 2005; OZBUN;
MEYERS, 1998).

As proteínas E6 e E7 são consideradas as oncoproteínas do HPV por possuírem
capacidade de imortalização das células infectadas, sendo que a expressão de ambas é
necessária neste processo (MÜNGER et al., 1989). A proteína E6, através da interação
com E6AP, subunidade E3 do sistema proteassoma, recruta a proteína reguladora do ciclo
celular, p53, ocasionando sua degradação (SCHEFFNER et al., 1990). E6 também está
envolvida na indução da atividade da subunidade catalítica da enzima telomerase,
hTERT, contribuindo para a manutenção dos telômeros durante a replicação do genoma
celular (KIYONO et al., 1998). A proteína E7 está envolvida na inativação da proteína
do retinoblastoma (pRB) via proteassoma, o que resulta na perda do controle da transição
G1/S do ciclo celular (DYSON et al., 1989). Além da inibição de reguladores do ciclo
celular, as proteínas E6 e E7 também contribuem para a desregulação da divisão celular
e instabilidade genômica por promoverem anomalias nos centrossomos (DUENSING et
al., 2000).
A proteína E5 auxilia na eficiência de imortalização celular por E6 e E7 por retardar
a degradação e internalização do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGF-R),
além de aumentar a atividade de EGF (STÖPPLER et al., 1996; STRAIGHT et al., 1993).
A proteína também confere proteção contra a apoptose via FasL e TRAIL (KABSCH et
al., 2004). A proteína E4 contribui para a amplificação do genoma viral, também sendo
muito expressa nas camadas mais externas do epitélio onde auxilia na montagem e
liberação das novas partículas virais (DOORBAR, 2013).
As proteínas E1 e E2 controlam a replicação viral e regulam a transcrição gênica
através da região promotora viral (LCR: Long Control Region). Quando o genoma viral
permanece epissomal, como ocorre em células infectadas por HPV de baixo risco
oncogênico e nas lesões precursoras de baixo grau, a expressão de E6 e E7 é fortemente
controlada pela ação de E2 na LCR. A infecção persistente por HPV de alto risco
oncogênico pode ocasionar a integração do genoma viral na célula infectada. A ruptura
do genoma viral circular para a integração ao genoma da célula infectada ocorre ao acaso.
No entanto, quando ocorre uma fragmentação na região de E2, a LCR não sofre mais
influência desse controle e a expressão de E6 e E7 aumenta. A integração viral também é
acompanhada pela perda dos genes adjacentes a E2: E4, E5 e parte de L2 (ZUR
HAUSEN, 2002). Com a expressão desenfreada dessas oncoproteínas, a célula infectada
apresenta proliferação descontrolada e maior eficácia de imortalização (JEON; ALLENHOFFMANN; LAMBERT, 1995; ROMANCZUK; HOWLEY, 1992). O HPV não
transforma as células infectadas, no entanto, células imortalizadas com proliferação

descontrolada estão mais propensas a acúmulos de erros e mutações no genoma e
consequente transformação (FEHRMANN; LAIMINS, 2003). Apesar do HPV não
transformar células infectadas, a manutenção de seu genoma é necessária para a
permanência do fenótipo transformado (GOODWIN; DIMAIO, 2000).

1.3

Papilomavírus humano e o sistema imunológico

Estima-se que apenas 10% das pessoas infectadas por HPV não são capazes de
eliminar naturalmente o vírus, desencadeando uma infecção persistente (MOSCICKI et
al., 2006). Por outro lado, pessoas imunossuprimidas, com redução de linfócitos T CD4,
exibem um maior risco para a infecção persistente e agravamento das lesões do colo
uterino (PALEFSKY et al., 1999). Esses dados indicam que o sistema imunológico
consegue reconhecer e combater o vírus, e que essa resposta parece mais dependente da
resposta celular. De fato, diversos estudos apontam que a resolução da infecção estaria
associada a uma resposta celular. A regressão espontânea de verrugas genitais é
acompanhada por um aumento de infiltrado de macrófagos, células NK e linfócitos T
CD8 (COLEMAN et al., 1994). A progressão ao câncer cervical está relacionada a uma
resposta imune ineficiente contra as proteínas virais E2, E6 e E7. Contrário ao observado
na regressão da doença pela resposta proliferativa de linfócitos T CD4, onde a exposição
ao antígeno leva à secreção de IL-2, IFN, TNF, IL-5 e IL-10, em pacientes com câncer,
estímulo com antígenos virais resulta apenas em secreção de IL-10 (DE JONG et al.,
2004; WELTERS et al., 2006). A ineficiência da resposta imune pode ser relacionada ao
ambiente supressor desencadeado por linfócitos T supressores (VAN DER BURG et al.,
2007; VISSER et al., 2007). De fato uma maior razão de linfócitos T CD8 para linfócitos
T reguladores é sinal de bom prognóstico, associada ao risco de metástase linfonodal em
pacientes com câncer cervical avançado (PIERSMA et al., 2007).
O ambiente supressor também pode ser favorecido pelas células da imunidade inata.
Células dendríticas presentes nas lesões associadas ao HPV, são pouco eficientes na
apresentação antigênica e favorecem, através da expressão da enzima indoleamina 2,3dioxigenase (IDO), o fenótipo regulador em linfócitos T presentes nas lesões
(KOBAYASHI et al., 2008). Os macrófagos presentes nas lesões precursoras e no câncer
também auxiliam e promovem um ambiente supressor, conforme será descrito adiante.

A resposta humoral geralmente é responsável pela neutralização das partículas virais
pelo reconhecimento da proteína do capsídeo L1. Nem todas as mulheres infectadas
fazem a soroconversão, etapa que leva em torno de 12 meses e que produz baixos títulos
de anticorpos (CARTER et al., 2000). No entanto, estes são neutralizantes, capazes de
conferir proteção contra a reinfecção durante anos (GEIJERSSTAM et al., 1998). O
desenvolvimento de partículas virais em laboratório (VLP- virus-like particles) contendo
a proteína L1 possibilitou o desenvolvimento de vacinas profiláticas com alta taxa de
soroconversão com produção de anticorpos IgGs neutralizantes (EINSTEIN et al., 2009).
Atualmente estão disponíveis no mercado duas vacinas profiláticas. A vacina bivalente
que confere proteção contra HPV 16 e 18, e a vacina tetravalente, que além de conferir
proteção contra HPV 16 e 18 também age contra os dois tipos mais envolvidos em
verrugas, HPV 6 e 11 (STANLEY, 2008). Apesar da disponibilidade de vacinas contra o
HPV, o câncer cervical ainda é um importante problema de saúde pública, devido à baixa
adesão da população a vacinação, à não proteção de mulheres já infectadas (por se tratar
de uma vacina profilática) e ainda à não cobertura à todos os tipos de HPV oncogênicos
(LEPIQUE; RABACHINI; VILLA, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).
A maior parte das pessoas infectadas elimina o vírus e as lesões precursoras
espontaneamente. Porém, assim como os hospedeiros desenvolveram respostas imunes
contra o vírus, os vírus desenvolveram alguns mecanismos de evasão da resposta imune,
dificultando sua eliminação em parte das pessoas infectadas. A infecção pelo vírus HPV
é silenciosa, ou seja, o vírus não apresenta ciclo lítico e a expressão das proteínas virais
ocorre conforme a diferenciação dos queratinócitos, de forma que as proteínas do
capsídeo, que são as mais imunogênicas, são somente expressas quando o vírus atinge as
camadas mais externas, local de menor concentração de células apresentadoras de
antígeno (TINDLE, 2002). Quando uma célula é infectada por vírus, esta passa a produzir
IFN do tipo 1 como mecanismo de proteção. No entanto, as proteínas virais E6 e E7
regulam essa expressão pela interação com IRFs (Interferon Regulatory Factor)
(ANTONSSON et al., 2006; RONCO et al., 1998; UM et al., 2002). As proteínas virais
também podem alterar a maquinaria de apresentação antigênica, pela diminuição da
expressão de MHC de classe I pela ação da proteína E5 e pela inibição da expressão de
TAP-1 pela proteína E7 (ASHRAFI et al., 2005; W. et al., 2010; ZHANG et al., 2003).
As proteínas E6 e E7 também são responsáveis pela diminuição da transcrição de TLR9
em queratinócitos infectados (HASAN et al., 2007).

1.4 Macrófagos associados ao tumor
Os tumores além de compostos por células tumorais possuem um infiltrado
inflamatório de diferentes células da imunidade inata e adaptativa, além de matriz
extracelular, fibroblastos, vasos e pericitos, constituindo o microambiente tumoral. Uma
das principais células encontradas nesse microambiente são os macrófagos, sendo
denominados, macrófagos associados a tumores (TAM) (LORUSSO; RÜEGG, 2008).
Macrófagos são células de origem hematopoiética considerados fagócitos
profissionais, pelo seu papel na fagocitose de partículas exógenas ou endógenas.
Presentes em diferentes tecidos, macrófagos contribuem para a homeostase tecidual,
apresentando funções tecido-específica. A maioria dos macrófagos teciduais é originária
de precursores embrionários que se auto-renovam durante a vida adulta (GOMEZ
PERDIGUERO et al., 2014; HASHIMOTO et al., 2013). Por outro lado, os macrófagos
presentes em locais de inflamação, são, na maioria, originários de monócitos. Estas
células estão presentes na corrente sanguínea e são rapidamente recrutadas para os sítios
de inflamação, onde se diferenciam em células dendríticas ou macrófagos (GINHOUX;
JUNG, 2014).
Nos locais de inflamação, os monócitos se diferenciam em diferentes fenótipos de
macrófagos, de acordo com o microambiente local (STOUT et al., 2005).
Tradicionalmente, os macrófagos são subdivididos em dois fenótipos fazendo alusão aos
fenótipos Th1 e Th2 de linfócitos T: o fenótipo clássico, ou M1 e o fenótipo alternativo,
ou M2.
Os macrófagos do tipo M1 são polarizados principalmente pelo estímulo de IFN-γ,
LPS e TNF-α e estão envolvidos em respostas inflamatórias, eliminação de patógenos
intracelulares e resposta anti-tumoral. Este fenótipo é caracterizado pela expressão de
citocinas pró-inflamatórias (como IL-1β e TNF-α), produção de espécies reativas de
oxigênio e atividade da enzima iNOS (MUNDER, EICHMANN, 1998; NATHAN;
DING, 2010). Já os macrófagos alternativamente ativados, ou M2, são desenvolvidos em
resposta a IL-4 e IL-13, e atuam no reparo tecidual, eliminação de parasitas e resposta
pró-tumoral (STEIN et al., 1992). Caracterizam-se, pela expressão de citocinas antiinflamatórias, atividade da enzima arginase e alta expressão de receptores tipo scavenger
(GORDON; MARTINEZ, 2010; MUNDER; EICHMANN, 1998).
Fatores moleculares são necessários para a polarização dos macrófagos. Em
macrófagos M1, STAT1 regula a expressão da maioria dos genes associados a este

fenótipo. Enquanto nos macrófagos M2, as principais vias de sinalização ativadas são
STAT6 e STAT3. A atividade dos STAT pode ser regulada por membros da família de
proteínas SOCS (STARR et al., 1997). SOCS-3 atua inibindo as vias de STAT3 e PI3K,
enquanto SOCS-1 está envolvida na inibição das vias de NF-kB e STAT1 (WILSON,
2014).
A classificação entre os dois fenótipos de macrófagos, M1 e M2, é considerada
restritiva, uma vez que macrófagos podem apresentar diferentes estágios entre estes
fenótipos (HEUSINKVELD; VAN DER BURG, 2011; POLLARD, 2009). De fato, em
algumas enfermidades, como o câncer, os macrófagos podem apresentar estágios de
ativação mistos, caracterizados pela expressão de fatores associados a ambos fenótipos
M1 e M2 (PETTERSEN et al., 2011; VOGEL et al., 2013). Alternativamente, uma
terceira classificação foi sugerida, onde os macrófagos são agrupados em macrófagos
clássicos, macrófagos reparadores, envolvidos na manutenção da homeostase tecidual, e
macrófagos reguladores (MOSSER; EDWARDS, 2008).
Na maioria dos tipos de câncer, a maior densidade de macrófagos está associada ao
pior prognóstico, isto deve-se as características pró-tumorais apresentadas por esses
macrófagos (MURDOCH et al., 2008). No entanto, em alguns casos, os TAM podem
apresentar respostas anti-tumorais. Essa resposta pode ser efetuada tanto por mecanismos
diretos de citotoxicidade, como pela produção de TNF-α e intermediários reativos de
oxigênio, como indiretos, pelo recrutamento e ativação de outras células com resposta
anti-tumoral (BINGLE; BROWN; LEWIS, 2002).
Na maioria dos tumores, os TAM estão associados ao crescimento e progressão
tumoral (POLLARD, 2004). Esses, secretam citocinas anti-inflamatórias, principalmente
IL-10, para o estabelecimento de um ambiente supressor, a fim de evitar respostas antitumorais, e ainda recrutam células T reguladoras para ampliar a supressão (CURIEL et
al., 2004; SICA et al., 2000). Os TAM também são considerados fundamentais para a
angiogênese e metástase tumoral, mecanismo mediado pela expressão de MMP9
(Metaloproteinase da Matriz-9) e VEGF (GIRAUDO; INOUE; HANAHAN, 2004).
Através da secreção de fatores de crescimento, como TGF-β e ligantes de EGF-R, podem
promover a proliferação de células tumorais (POLLARD, 2004).
O aumento do número de macrófagos infiltrantes é proporcional ao grau das lesões
cervicais após infecção por HPV (HAMMES et al., 2007; KOBAYASHI et al., 2000).
Nosso laboratório demonstrou, em modelo animal de tumor associado ao HPV16, que a
principal população de células do infiltrado tumoral é a de macrófagos supressores. Estes

promovem o crescimento tumoral e inibem a resposta de células T antitumorais,
favorecendo a expansão de células T reguladoras (LEPIQUE et al., 2009). O mecanismo
pelo qual estes macrófagos exercem estas atividades está associado à produção de IL-10
(BOLPETTI et al., 2010). Em macrófagos humanos tratados com meio condicionado por
linhagens celulares derivadas de câncer cervical, a modulação para o fenótipo M2 parece
dependente de IL-6 e prostaglandina E2 (HEUSINKVELD et al., 2011). Além disso,
dados do nosso laboratório indicam que há aumento significativo da frequência de
macrófagos M2 em biopsias de câncer invasivo do colo uterino, em comparação com
biopsias de lesões precursoras. Bem como uma correlação inversa entre a frequência de
macrófagos M2 e de linfócitos CD4 e CD8 (ALVAREZ, manuscrito em preparação).
No ambiente tumoral, a hipóxia está diretamente relacionada a frequência de
TAM, que é mais elevada em tumores com altos níveis de hipóxia (MURDOCH et al.,
2008).
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imunossupressores e pró-tumorais, devido a maior expressão de fatores de crescimento,
metaloproteinases, VEGF e IL-8 (BURKE et al., 2003). Assim como as células tumorais,
nos macrófagos, um dos mediadores dos efeitos da hipóxia são os fatores de transcrição
HIF-1 ou HIF-2, que induzem a expressão de genes reguladores ou da própria via
glicolítica, promovendo a glicólise aeróbica nos macrófagos (LEWIS; MURDOCH,
2005).
O metabolismo energético apresenta diferenças entre os fenótipos de macrófagos:
macrófagos M1 realizam glicólise enquanto macrófagos M2, oxidação fosforilativa e
metabolização de ácidos graxos. A inibição da via glicolítica em macrófagos M1 favorece
o fenótipo M2, enquanto a inibição do metabolismo oxidativo induz o fenótipo M1
(GALVÁN-PEÑA; O’NEILL, 2014). A ativação de macrófagos murinos por LPS induz
o fenótipo M1, promovendo a glicólise aeróbica via estabilização de HIF-1α
(TANNAHILL et al., 2013), mecanismo mediado pelo acúmulo do intermediário do ciclo
de Krebs, succinato, e pela elevada expressão da enzima PK-M2, ambos induzidos por
LPS (PALSSON-MCDERMOTT et al., 2015; TANNAHILL et al., 2013). Macrófagos
M1 também apresentam o ciclo de Krebs interrompido nas etapas seguidas à geração dos
intermediários citrato e succinato ocasionando um acúmulo destes, bem como de malato.
Contrariamente, macrófagos M2 não possuem interrupções no ciclo de Krebs, que
funciona plenamente (JHA et al., 2015). Um dos principais mediadores da oxidação
fosforilativa e metabolismo de ácidos graxos em macrófagos M2 é a via de STAT6.
Contrariamente aos macrófagos tratados com IFN-γ e LPS, que apresentam aumento na

expressão de genes associados a inflamação, além de HIF-1α; a sinalização por IL-4
promove um aumento nos genes relacionados a captação, transporte e oxidação de ácidos
graxos. Essa citocina ativa a via de STAT6, envolvida na ativação de PGC-1β, que em
contrapartida promove a amplificação do sinal de STAT6, sendo ambos os fatores
necessários para o fenótipo energético dos macrófagos M2 (VATS et al., 2006). Além do
coativador beta do PPARγ (PGC-1β), o próprio PPARγ ativado pela citocina IL-4 induz
o fenótipo M2, aumentando a expressão de diversos genes relacionados ao metabolismo
de ácidos graxos (ODEGAARD et al., 2007). A citocina IL-4 também induz a ativação
da via Akt/mTORC1, responsável pela indução de alguns genes associados ao fenótipo
M2 (COVARRUBIAS et al., 2016).
Os fatores de transcrição HIF-1 e HIF-2 podem apresentar efeitos independentes
ou contrários nos macrófagos. HIF-2 é altamente expresso em macrófagos associados a
tumores de diferentes tipos de câncer, ao contrário de HIF-1 (TALKS et al., 2000). De
fato, HIF-2 é necessário para a migração de TAM para o tumor e adicional progressão
tumoral (IMTIYAZ et al., 2010). No entanto, outros estudos sugerem que o fenótipo M2
em TAMs é dependente de HIF-1α, mediado tanto pela atividade do oncogene c-Myc
quanto por lactato (COLEGIO et al., 2014; PELLO et al., 2012).

1.5 Metabolismo tumoral
Em 2011, Hanahan e Weinberg publicaram uma nova versão da sua famosa
revisão “Hallmarks of cancer”, incluindo quatro novos aspectos da biologia tumoral,
incluindo a reprogramação do metabolismo energético nas células tumorais (Figura 1)
(HANAHAN; WEINBERG, 2011). Diferentemente das células normais que, em
condição de suprimento normal de oxigênio, oxidam a glicose via ciclo de Krebs, para
produção de energia, as células tumorais utilizam preferencialmente a via glicolítica para
o processamento final da glicose (DeBERARDINIS et al., 2008). Portanto,
independentemente da presença de oxigênio, a célula tumoral geralmente opta pela via
glicolítica; processo denominado glicólise aeróbica, descrito por Otto Warburg e assim
também denominado “efeito Warburg” (WARBURG, 1956).
Apesar da utilização da glicose pela via glicolítica ser um processo de baixa
eficiência energética quando comparado a oxidação fosforilativa (produção de 2 ATPs
contra 36 ATPs pela via fosforilativa por molécula de glicose), estima-se que a célula

tumoral produza cerca de 10% mais ATP do que uma célula normal em um mesmo
período (KOPPENOL; BOUNDS; DANG, 2011; WARBURG, 1956). A célula tumoral
possui uma elevada captação de glicose e sua utilização pela via glicolítica é um processo
mais rápido do que a oxidação completa de uma molécula de glicose nas células normais
(KOPPENOL; BOUNDS; DANG, 2011). A maior captação de glicose também fornece
mais carbonos para a síntese de biomoléculas, fundamentais para a produção de novas
células. Uma célula em proliferação necessita tanto de energia como de biomóleculas,
portanto não seria eficaz a utilização de toda glicose captada para geração de ATP, sendo
necessário o desvio de algumas moléculas para síntese de precursores moleculares como
acetil-CoA, intermediários glicolíticos e ribose (FERON, 2009).
Quando uma molécula de glicose é captada pela célula via seu receptor GLUT-1,
é imediatamente fosforilada, originando a glicose-6-fosfato. Esta pode seguir na via
glicolítica ou ser desviada para a via das pentoses fosfatos (PPP), via responsável pela
geração de ribose-5 fosfato e de NADPH, que contribui para a síntese de ácidos
carboxílicos, além de conferir proteção contra ROS (espécies reativas de oxigênio).
Devido ao metabolismo alterado das células tumorais, há uma maior produção de espécies
reativas (ROS), comparado às células normais (CAIRNS; HARRIS; MAK, 2011). Essas
espécies reativas podem tanto promover o aumento de mutações no DNA celular quanto
em elevadas concentrações, como apresentar atividade citotóxica (ISHIKAWA et al.,
2008; TRACHOOTHAM; ALEXANDRE; HUANG, 2009). Para contornar a
citotoxicidade, as células tumorais necessitam de uma elevada produção de NADPH que
irá atua como agente redutor na eliminação de ROS (NATHAN; DING, 2010).
A glicose-6-fosfato que segue na via glicolítica será convertida em duas moléculas
de piruvato que possuem dois destinos: continuar na via glicolítica sendo convertida pela
enzima lactato desidrogenase A (LDH-A) ao produto final, lactato, ou entrar no ciclo de
Krebs, pela ação da enzima piruvato desidrogenase (PDH). Em células proliferativas a
atividade da enzima LDH-A é mais elevada que a da enzima PDH, constituindo um
método mais rápido de evitar o acúmulo de piruvato intracelular (CURI; NEWSHOLME;
NEWSHOLME, 1988). De fato, quando a enzima LDH-A é bloqueada em células
tumorais, ocorre um estímulo à via da fosforilação oxidativa a fim de consumir o piruvato.
Essas células tumorais ainda apresentam uma menor taxa proliferativa em hipóxia e
menor capacidade de tumorigênese (FANTIN; ST-PIERRE; LEDER, 2006). A enzima
glicolítica piruvato quinase (PK), responsável pela conversão de enol-piruvato para
piruvato, também é alterada nas células tumorais. Essa enzima possui duas isoformas,

sendo que as células tumorais expressam exclusivamente a isoforma embrionária, M2.
Desta forma, PK-M2 é necessária para a manutenção do efeito Warburg, uma vez que a
substituição pela isoforma M1 diminui a produção de lactato e aumenta o consumo de
oxigênio (CHRISTOFK et al., 2008).
Apesar do desvio do processamento de glicose para a via glicolítica, a via de
oxidação fosforilativa ainda é ativa nas células tumorais, que possuem mitocôndrias
funcionais. Contrário às células normais (com baixa taxa proliferativa), onde o ciclo de
Krebs é principalmente utilizado para obtenção de ATP, nas células tumorais este ciclo é
utilizado para a produção de intermediários para a síntese de proteínas, lipídeos e ácidos
nucléicos (DeBERARDINIS et al., 2008).
Aliado ao aumento do consumo de glicose, as células tumorais são também mais
ávidas pelo consumo de glutamina. A glutamina metabolizada pode dar origem ao
intermediário do ciclo de Krebs, -cetoglutarato que é convertido a citrato, estando
envolvido na síntese de novo de lipídios. Neste processo também ocorre elevada produção
de NADPH que irá atuar na eliminação de ROS (DeBERARDINIS et al., 2007).

Figura 1 - Metabolismo energético de células com alta taxa de proliferação.

Ilustração das principais vias energéticas das células tumorais: glicólise, via das pentoses-fosfato,
glutaminólise e ciclo de Krebs (ou ciclo do ácido cítrico – TCA). Retirado de: Vermeersch KA, Styczynski
MP. Applications of metabolomics in cancer research. J Carcinog 2013;12:19.

A maior eficiência de glicólise apresentada pelas células tumorais é associada a
diversos fatores, como atividade de oncogenes, hipóxia e atividade de proteína quinase B
(Akt) (GOTTFRIED; KREUTZ; MACKENSEN, 2012). A hipóxia, redução da pressão
parcial de oxigênio nos tecidos, é responsável pela indução de vários genes associados
não somente a via glicolítica, mas também à proliferação celular e angiogênese. Deste
modo, a hipóxia está associada à agressividade e a progressão tumoral (ZHONG et al.,
2000). O principal mediador dos efeitos desencadeados pela hipóxia é o fator de
transcrição HIF-1α. Este fator faz parte do complexo HIF-1, e em condições de normóxia,
é associado a PHD (prolyl hydroxylase domain enzyme) que promove sua degradação via
proteassomo (BERRA et al., 2003). Durante a hipóxia, PHD é inibido por um processo
dependente da ação de ROS mitocondrial, ocasionando a estabilização de HIF-1α (GUZY
et al., 2005). Além da hipóxia, em células tumorais outros fatores estão envolvidos no

aumento da expressão de HIF-1α, tais como oncogenes e fatores de crescimento (ZHONG
et al., 2000). Além da ativação de diversas proteínas e enzimas glicolíticas, destaca-se
que HIF-1α aumenta a expressão de LDH-A e a atividade da enzima PDK1 (piruvato
desidrogenase quinase 1), responsável pela inibição da enzima PDH (prolyl hydroxylase
domain enzyme) (KIM et al., 2006; LU et al., 2013). Desta forma, HIF-1 α auxilia no
desvio do consumo de glicose para a via glicolítica. A atividade do oncogene c-Myc atua
em conjunto HIF-1α para a maior eficiência de glicólise nas células tumorais (KIM et al.,
2007).
A via de fosfoinositídeo 3-fosfato quinase (PI3K), classicamente associada à
sobrevivência e crescimento celular, possui sua atividade aumentada em células tumorais
(HEIDEN; CANTLEY; THOMPSON, 2009). Esta via tem como principais efetores, Akt
e mTOR, e está envolvida no metabolismo destas células sendo associada ao aumento da
glicólise aeróbica e da produção de lactato, além da regulação positiva da expressão de
HIF-1α ( DeBERARDINIS et al., 2008; ELSTROM et al., 2004;).
O lactato como produto final da glicólise, é liberado pelas células tumorais pelos
canais transportadores de monocarboxilato (MCT). Esses canais transmembranares estão
presentes em diferentes tipos celulares e controlam a entrada e a saída de lactato,
dependendo do gradiente de concentração entre o meio extracelular e intracelular
(HALESTRAP; PRICE, 1999). Os MCTs são canais dependentes de prótons, portanto
para o transporte de lactato são também necessários íons H+. Já sua expressão e
localização na membrana plasmática está associada à chaperona CD147 (KIRK et al.,
2000). Existem mais de nove tipos de MCT, porém apenas quatro estão bem descritos na
literatura. O MCT-1 é expresso pela maioria dos tipos celulares, sendo responsável pela
captação de lactato. Assim, como o MCT-1, o MCT-2 apesar de expresso apenas em
alguns tipos celulares, também está envolvido na captação de lactato. Já o MCT-4 está
mais associado a células com alta capacidade glicolítica, sendo responsável pelo
transporte de lactato do meio intracelular para o extracelular. Enquanto o MCT-3 está
presente apenas no epitélio pigmentar da retina (HALESTRAP, PRICE, 1999).
Recentemente foi descrito um receptor de lactato presente na membrana plasmática (LIU
et al., 2009). O receptor denominado GPR81 é um receptor acoplado a proteína G, e está
presente no tecido adiposo e cerebral e também é expresso por diversas células tumorais
e imunes. Em células tumorais, a sinalização por GPR81 aumenta a expressão de genes
envolvidos no metabolismo do lactato, como os MCTs (ROLAND et al., 2014). Já em

macrófagos é necessário para mediar os efeitos do lactato nessas células (HOQUE et al.,
2014).
Apesar de aparentemente ser apenas um produto de refugo da via glicolítica, o
lactato tem papel relevante no microambiente tumoral, estando relacionado à progressão
tumoral e a maior incidência de metástases (WALENTA et al., 1997, 2000a). Dentro do
ambiente tumoral, as células tumorais podem adquirir diferentes fenótipos energéticos,
dependendo da vascularização e oxigenação. Nas zonas pouco vascularizadas ocorre
grande consumo de glicose e utilização da via glicolítica, já em zonas bem vascularizadas,
além de glicose, pode ocorrer o consumo alternativo de outras fontes energéticas, como
o lactato (HENSLEY et al., 2016). Portanto, o lactato pode ser uma importante fonte
energética para as células tumorais e também para o infiltrado inflamatório. O acúmulo
de lactato no microambiente tumoral ocasiona a acidificação do pH, o que está
relacionado com o aumento da expressão de fatores pró-angiogênicos e supressão da
resposta imune (FUKUMURA et al., 2001; LARDNER, 2001).
O lactato está relacionado ao fenótipo pró-tumoral de diversas células imunes
associadas ao tumor. O lactato inibe a maturação de células dendríticas (GOTTFRIED et
al., 2006), a secreção de TNF-α por monócitos, além de retardar a expressão de diferentes
fatores pró-inflamatórios nessas células (DIETL et al., 2010; PETER et al., 2015),
diminui a atividade citotóxica de linfócitos T e células NK (FISCHER et al., 2007;
HUSAIN et al., 2014) e favorece o desenvolvimento de células mielóides supressoras
(HUSAIN et al., 2013). Lactato também está envolvido no favorecimento da via IL-23/IL17 em células imunes tumorais, favorecendo um perfil de ativação Th17 invés de Th1
(SHIME et al., 2008).
Em macrófagos, o lactato está envolvido no aumento da secreção de IL-6 e IL-8,
importantes fatores pró-tumorais (SAMUVEL et al., 2009), promove a diferenciação de
macrófagos do tipo M2 associados a células-tronco mesenquimais (SELLERI et al.,
2016). Em macrófagos associados ao tumor (TAM), o lactato promove um fenótipo M2
via a estabilização de HIF-1α com aumento da expressão de arginase 1 e VEGF
(COLEGIO et al., 2014), e redução da atividade de iNOS e NF-kB, além de promover a
migração de macrófagos (ZHAO et al., 2015a). Em pacientes com câncer cervical, a
maior produção de lactato está correlacionada a um pior prognóstico (WALENTA et al.,
2000). Além disso, com a progressão das lesões uterinas ao câncer do colo uterino, é
observado um aumento na expressão dos canais transportadores de monocarboxilato
(MCT) (PINHEIRO et al., 2008).

O lactato atua como um inibidor da resposta imune anti-tumoral e favorece a
progressão tumoral. No entanto, seu mecanismo de ação ainda não está totalmente
elucidado, tampouco seu efeito em macrófagos humanos associados ao tumor. No
contexto de câncer cervical, não há qualquer estudo relacionando o papel do lactato
secretado pelas células tumorais na modulação do fenótipo de macrófagos. Desta forma,
nosso estudo é importante para aprofundar o conhecimento sobre os efeitos do lactato em
macrófagos humanos no contexto tumoral. O entendimento do papel desse metabólito
pode consistir em um possível alvo terapêutico, através do bloqueio de sua produção ou
captação.

2

CONCLUSÕES


O modelo de cultura in vitro de esferoides tumorais foi capaz de mimetizar
aspectos de tumores crescidos in vivo, contribuindo para o estudo da interação
entre células tumorais e macrófagos. Desta forma este modelo pode ser
utilizado, em muitos parâmetros como método alternativo à experimentação
animal;



Esferoides de linhagens tumorais de câncer cervical positivas e negativa para
HPV modularam diferentemente o fenótipo de macrófagos. Macrófagos
associados as linhagens positivas, apresentaram fenótipo misto com
características

pró-tumorais,

como

a

indução

de

maior

sobrevivência/proliferação das células tumorais, enquanto os associados a
linhagem negativa para HPV, apresentaram características anti-tumorais pela
evidenciado pela indução de morte celular nas células tumorais;


As linhagens positivas e negativa para HPV apresentaram diferenças no
metabolismo energético. As linhagens positivas possivelmente além da
glicose, utilizam outros recursos energéticos, enquanto a linhagem negativa
para HPV foi mais dependente da via glicolítica;



O bloqueio da enzima lactato desidrogenase desencadeou diferentes efeitos no
fenótipo dos macrófagos, dependendo do tipo celular a que estavam
associados. Em macrófagos associados às linhagens positivas para HPV, o
tratamento com oxamato promoveu uma redução na expressão dos
marcadores CD206, CD86, HLA-DR e CD64, e das citocinas IL-10, IL-6, IL1β e TNF-α, além de uma ativação da via de NF-kB e maior indução de
proliferação de linfócitos T e modulação do fenótipo dos mesmos para um
fenótipo mais direcionado a Th1. Por outro lado, em macrófagos associados à
linhagem HPV negativa, o tratamento com oxamato promoveu uma maior
expressão dos marcadores CD206 e HLA-DR e de TNF-, além de contribuir
em maior morte celular no esferoide;



Apesar do tratamento com oxamato promover diferentes efeitos nos
macrófagos associados as linhagens positivas ou negativa para HPV, este
tratamento possui potencial efeito anti-tumoral, pelo aumento da proliferação
de linfócitos T e morte de células tumorais;



O tratamento com lactato foi capaz de modular o fenótipo de macrófagos
derivados de monócitos, modulando os mesmos marcadores alterados em
macrófagos associados aos esferoides. Além disso promoveu uma maior
sobrevivência dessas células;



O lactato possui importante papel na modulação pró-tumoral de macrófagos
tumorais e o bloqueio da sua produção ou captação pode oferecer uma nova
estratégia para o combate do câncer cervical.

Figura 2- Efeitos na modulação do fenótipo de macrófagos pelo lactato secretado por
linhagens tumorais derivadas de câncer cervical.

Macrófagos associados aos esferoides de linhagens celulares de câncer cervical HPV positivas promoveram
uma maior proliferação e viabilidade tumoral. O bloqueio da produção de lactato, diminuiu a expressão de
diferentes marcadores de superfície e citocinas nesses macrófagos, aumentou a produção de IL-8 e a
ativação das vias de NF-kB e de Akt. Ademais, estes macrófagos foram capazes de favorecer a proliferação
de linfócitos com perfil Th1. Macrófagos associados a linhagem celular de câncer cervical HPV negativa
diminuíram a viabilidade tumoral. O bloqueio da produção de lactato nas células tumorais, promoveu um
aumento na expressão de moléculas de superfície e citocinas nos macrófagos, além de maior morte de
células tumorais e favorecimento do perfil de linfócitos Th1.
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