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RESUMO 

 

STONE, S. C. Imunomodulação por tumores associados ao papilomavírus humano.  

2013. 95 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

 

O câncer do colo uterino é o segundo mais frequente em mulheres em países em 

desenvolvimento, sendo causado por infecção persistente por Papilomavírus Humano (HPV) 

de alto risco oncogênico. A maioria das mulheres responde aos antígenos virais, eliminando o 

vírus, mas uma pequena parte delas mantem a infecção persistente, o que pode levar ao 

desenvolvimento de tumores. Estes tumores tem história natural longa, onde a expressão de 

oncoproteínas virais é necessária para o fenótipo transformado das células, portanto é 

necessário que o vírus apresente mecanismos de evasão do sistema imune. O microambiente 

tumoral é complexo, e em tumores do colo uterino sabe-se que há infiltrado de diversos tipos 

de células inflamatórias, sendo que a frequência de macrófagos aumenta com a progressão da 

lesão, e eles parecem ter fenótipo supressor. Dados do nosso laboratório indicam que há 

também aumento de células mielóides com fenótipo supressor no baço de camundongos com 

tumor associado ao HPV. Pouco é sabido sobre a comunicação entre o infiltrado inflamatório 

e as células infectadas, e como as células tumorais modulam as respostas imunes do 

hospedeiro. Esse trabalho tem como objetivo observar os efeitos sistêmicos de tumores 

associados ao HPV sobre a proliferação e recrutamento de células do sistema imune, 

principalmente células mielóides, e buscar identificar fatores que tenham papel nesses 

mecanismos. Utilizando modelos de tumor in vivo, observou-se que tumores associados ao 

HPV recrutam maior número de células inflamatórias para o tumor e induzem maior 

proliferação de células mielóides na medula óssea e no baço e de linfócitos B em linfonodos 

dos animais portadores destes tumores. Como o aumento destas populações e a modulação do 

fenótipo das mesmas pode ser parte dos mecanismos de evasão disparados pelas células 

infectadas por HPV, estudamos o perfil de expressão de citocinas nas linhagens tumorais, e 

comparamos o perfil geral de expressão de proteínas através de ensaios de eletroforese 2D. 

Com isto, demonstramos que linhagens tumorais que expressam oncogenes de HPV 

apresentam maior expressão de IL-6, IL-8, CXCL1, sICAM e Serpina E1, moléculas que 

podem ter função no recrutamento, diferenciação e proliferação de células mielóides do 

hospedeiro.  

 

Palavras-chave: Câncer cervical. Papilomavírus humano. Células mielóides. Proliferação. 

Citocinas. Quimiocinas. Eletroforese 2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

STONE, S. C. Immunomodulation by human papillomavirus associated tumors.  2013. 

95 p. Masters thesis (Immunology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2013. 

 

Cervical cancer is the second most common type of cancer in women in developing countries. 

Its main etiologic factor is persistent infection with high risk human papillomavirus (HPV). 

Most women spontaneously eliminate the virus and precursor lesions. However, a percentage 

of the infected women develop persistent infection, which can lead to tumor development. 

These tumors have long natural history, where the expression of viral oncoproteins is 

necessary for the maintenance of the transformed phenotype. Therefore, we observe that these 

viruses display a series of immune evasion mechanisms. The tumor microenvironment is 

complex, containing different types of cells, including inflammatory infiltrating cells. Data 

from the literature shows that there is an increase in the frequency of macrophages within 

cervical intraepithelial lesions as they progress towards cancer and that these are suppressor or 

regulatory macrophages. Data from our laboratory also shows an increase of myeloid cells 

with suppressor phenotype in the spleen of HPV16+ tumor bearing. Communication between 

tumor and inflammatory cells is poorly understood, therefore this work aims to observe the 

systemic effects of HPV associated tumors on the proliferation and recruitment of immune 

cells, particularly myeloid cells, and seek to identify factors that have a role in these 

mechanisms. Using in vivo tumor models, we found that HPV positive tumors recruit a higher 

percentage of cells than HPV negative tumor, and induce proliferation of myeloid and B cell 

populations in lymphoid organs. Increase in numbers of myeloid cells and B cells may be an 

evasion mechanism triggered by these tumors.  In order to identify molecules that may 

promote the phenomena described above, we studied cytokines expression profiles of tumor 

cell lines in vitro and ex vivo, ,and we also performed proteomic assays with tumor cells 

transduced with HPV oncogenes. Our data shows that HPV associated tumor cells lines 

display higher expression of IL-6, IL-8, CXCL1, sICAM and Serpin E1, molecules that may 

have a role in the recruitment function, differentiation and proliferation of myeloid cells of the 

host. 

 

Keywords: Cervical cancer. Human papillomavirus. Myeloid cells. Proliferation. Cytokines. 

Chemokines. 2D electrophoresis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer cervical 

 

O câncer cervical é uma importante enfermidade que acomete milhares de mulheres 

anualmente. Segundo as últimas estimativas mundiais, este tipo de câncer é o terceiro mais 

comum entre as mulheres no mundo todo, sendo o segundo mais comum nos países em 

desenvolvimento. A taxa de mortalidade deste câncer é de 52%, tendo sido responsável pelo 

óbito de cerca de 275.000 mulheres no ano de 2008 (GLOBOCAN, 2008). No Brasil estima-

se que houve 17.540 novos casos em 2012 (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2012).  

O principal fator etiológico associado ao câncer cervical é a infecção por 

Papilomavírus Humano (HPV) de alto risco oncogênico. Deste modo, o HPV é associado 

virtualmente a todas as ocorrências de câncer cervical, sendo detectado em 99,7% dos casos 

(WALBOOMERS et al., 1999). Dentre os tipos de HPV associados ao câncer cervical, os 

mais frequentes são o HPV16 (responsável por 55% dos casos) e o 18 (responsável por 15% 

dos casos) (SMITH et al., 2007).  

Apesar da forte associação da infecção por HPV com o câncer cervical, nem todas as 

mulheres infectadas pelo vírus desenvolvem câncer, de fato a maioria das infecções regride 

espontaneamente. Além da infecção persistente por HPV, outros fatores intrínsecos e 

extrínsecos estão associados à progressão cancerígena, tais como imunossupressão, tabagismo 

e uso prolongado de anticoncepcionais orais (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2011).  

 

1.2 Papilomavírus Humano 

 

Os papilomavírus são pequenos vírus de DNA circular dupla-fita com 8.000 pares de 

base envolvidos em um capsídio icosaédrico. São espécie-específicos, infectando diversos 

mamíferos, aves e répteis. Em humanos, são subdivididos em 120 tipos distribuídos em cinco 

gêneros: Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus, 

Mupapillomavirus e Nupapillomavirus (BERNARD et al., 2010). Os cerca de 40 tipos 

pertencentes ao gênero Alphapapillomavirus são principalmente associados a infecções do 

trato anogenital e orofaríngeo e são ainda subdivididos em tipos de baixo e alto risco de 

acordo com seu potencial oncogênico. Os de baixo risco (como HPV6 e 11, por exemplo) são 

responsáveis por lesões benignas, como verrugas genitais, enquanto os de alto risco (como 
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HPV16, 18 e 31, por exemplo) são associados a lesões malignas, ocasionando câncer em 

diferentes locais (DOORBAR, 2005; de VILLIERS et al., 2004).  

Todos os genes de HPV são codificados em uma única cópia do genoma viral, de 

forma que há apenas uma fita molde para a transcrição dos genes virais. O genoma do HPV é 

composto por três regiões (Figura 1): uma região controladora, denominada LCR (long 

control region), contendo elementos que regulam replicação e transcrição do genoma viral, 

uma região de genes que codificam proteínas precoces (early - E1 a E7), envolvidas nas 

funções virais, e uma região de genes que codificam proteínas do capsídeo, consideradas 

tardias de acordo com o ciclo viral (late - L1 e L2) (MUÑOZ et al., 2006). 

 

Figura 1 - Ilustração do genoma do HPV 16. 

 

 

O genoma contém uma região precoce, composta pelos genes E1, E2, E4, E5, E6 e E7, que codificam proteínas 

envolvidas nas funções virais; e uma região tardia, composta pelos genes L1 e L2, que codificam proteínas virais 

estruturais, onde L1 é a proteína principal do capsídeo e L2 a proteína secundária do capsídeo. O controle da 

transcrição e replicação dos genes precoces é conferido pela região LCR (long control region).  

Fonte: Modificado de Stanley, 2012.  

 

As proteínas E6 e E7 de HPV de alto risco atuam conjuntamente na imortalização das 

células infectadas (MÜNGER et al., 1989). O mesmo já foi observado apenas com a 

expressão de E7, no entanto com baixa eficiência, enquanto E6 sozinha não possui esta 

capacidade (HAWLEY-NELSON; VOUSDEN, 1989).  

A proteína E6 encontra-se principalmente no núcleo, porém em alguns casos pode ser 

encontrada no citoplasma celular (MASSON, 2003). Seu papel mais bem conhecido é a 

inativação de p53 através da ligação à E6AP, uma subunidade E3 do sistema proteassoma, 

que recruta e leva à degradação de p53 (SCHEFFNER et al., 1990). E6 também induz 

transcrição de hTERT, subunidade da telomerase com atividade catalítica que atua na 

manutenção dos telômeros durante a replicação do genoma celular (KLINGELHUTZ; 
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FOSTER; MCDOUGALL, 1996). Esta atividade é importante para imortalização da célula 

infectada, juntamente com a inativação de pRB por E7 (KIYONO et al., 1998), também pela 

via de proteasoma. A proteína E6 também pode se associar a proteínas pró-apoptóticas, como 

Bak, causando sua degradação (THOMAS; BANKS, 1998). 

A função mais conhecida da proteína E7 é a sua interação com a proteína do 

retinoblastoma (pRB), e as outras proteínas da família de proteínas “pocket”, o que resulta em 

sua inativação afetando o controle da transição G1/S do ciclo celular (DYSON et al., 1989). 

Além da inibição de pRB, E7 e E6 também promovem anomalias centroméricas, ocasionando 

defeitos na divisão celular e instabilidade genômica (DUENSING et al., 2000). 

 A proteína E5 é uma proteína de membrana, também encontrada no complexo de 

Golgi e no retículo endoplasmático da célula infectada (CONRAD; BUBB; SCHLEGEL, 

1993; HU; CERESA, 2009).  E5 interage com o EGF-R (receptor do fator de crescimento 

epidérmico) retardando sua degradação e internalização, assim, mantendo uma concentração 

maior destes receptores na superfície celular. Deste modo, torna a célula mais sensível aos 

sinais pró-mitóticos da respectiva família de fatores de crescimento (STRAIGHT et al., 1993). 

Essa atividade está associada a maior eficiência de imortalização por E6 e E7 de HPV de alto 

risco (STÖPPLER et al., 1996). 

As proteínas E1 e E2 estão principalmente envolvidas na replicação viral e na 

regulação da transcrição gênica (E2) (FRATTINI; LAIMINS, 1994; GOODWIN et al., 1998). 

Por fim, a proteína E4 apesar de ser classificada como proteína precoce, age na fase tardia do 

ciclo viral, interagindo com o citoesqueleto e auxiliando na montagem e liberação de vírions 

(DOORBAR et al., 1991).  

O HPV infecta células epiteliais e seu ciclo de vida está intimamente associado à 

diferenciação destas.  Através de lesões no epitélio (mucosa ou pele) ou por junções entre o 

epitélio estratificado e o glandular, o vírus entra em contato com queratinócitos da camada 

basal, infectando-os (WHITESIDE; SIEGEL; UNGER, 2008). Normalmente as células 

basais, ao atingirem as camadas suprabasais, cessam a proliferação e se destinam à 

diferenciação terminal. No entanto, a infecção por HPV de baixo e de alto risco, faz com que 

estas células permaneçam no ciclo celular e retardem o processo de diferenciação celular. Isto 

ocorre graças aos mecanismos mediados pelas proteínas E6 e E7, que irão ocasionar aumento 

da proliferação celular. Neste momento, as demais proteínas precoces (E1, E2, E5 e E4) 

também são expressas permitindo que o vírus permaneça epissomal e mantenha seu genoma 

em baixo número de cópias por célula (DOORBAR, 2005). Após esta fase de proliferação 



6 
 

 
 

celular, as células infectadas progridem na diferenciação celular, alcançando camadas mais 

externas do epitélio, e saem do ciclo celular. Nesta fase ocorre um grande aumento da 

expressão de proteínas e da amplificação do DNA viral, amplificando cerca de 10 vezes o 

número de cópias virais por célula (STANLEY, 2012). Finalizada a amplificação viral, as 

células infectas atingem a camada externa do epitélio e as proteínas da fase tardia (L1 e L2) 

são expressas a fim de montar e liberar a partícula viral (OZBUN; MEYERS, 1998). 

Células infectadas com HPV de baixo risco permanecem com o genoma viral 

epissomal. Contrário do que ocorre com as infectadas com tipos de alto risco onde, com a 

persistência da infecção, algumas células passam a ter o genoma viral integrado. Este 

processo ocorre ao acaso, sem preferência por um sítio específico do DNA nem do vírus, nem 

do hospedeiro, embora alguns locais sejam sugeridos na literatura (revisado por 

BOCCARDO, 2010).  A integração do genoma viral pode conferir vantagem adaptativa às 

células infectadas, quando a quebra do DNA viral acontece na região de E2. Este é um fator 

de transcrição que mantém a atividade da LCR baixa, e quando sua expressão é perdida ou 

inibida, a expressão de E6 e E7, controlada pela LCR, aumenta. Nestes casos, as células 

infectadas com DNA viral integrado apresentam maior chance de imortalização e proliferação 

descontrolada (JEON; LAMBERT, 1995; ROMANCZUK; HOWLEY, 1992). Além de E2, 

genes adjacentes também deixam de ser expressos no momento da integração: E4, E5 e parte 

de L2 (zur HAUSEN, 2002). 

O câncer cervical é uma doença crônica precedida por alterações intraepiteliais, 

denominadas de Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC). As lesões de baixo grau (NIC1) 

surgem pela infecção tanto de HPV de baixo como de alto risco, e são caracterizadas pela 

baixa proliferação celular e manutenção do genoma viral epissomal. Já as lesões de alto grau 

(NIC2 e NIC3) são quase exclusivamente associadas ao HPV de alto risco, apresentam alta 

taxa proliferativa e, em muitos casos, genoma viral integrado (DOORBAR, 2005; STANLEY, 

2010). A progressão para o câncer cervical geralmente é associada à integração do genoma 

viral, ocorrendo na maioria dos casos de infecção por HPV de alto risco (CULLEN et al., 

1991). Importante salientar que o HPV por si só, não possui capacidade de transformação 

celular apenas de imortalização. A partir da imortalização, as células vão acumulando danos 

genômicos que podem resultar em sua malignização (FEHRMANN; LAIMINS, 2003). 
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1.3 Papilomavírus humano e sistema imune 

 

O HPV é considerado um vírus pouco imunogênico, que causa uma infecção 

silenciosa, uma vez que não apresenta fase lítica, viremia e nem se espalha para outros órgãos 

além do infectado originalmente (GARCIA-CHACON et al., 2009). Este vírus utiliza códons 

raros em mamíferos, logo há baixa concentração de RNAt para a tradução das proteínas virais 

na célula hospedeira, de forma que a concentração de proteínas virais permanece baixa. Este é 

um importante mecanismo de escape do sistema imunológico, por resultar em menos 

antígenos virais apresentados pela via de MHC-I (CID-ARREGUI et al., 2003). No entanto, 

apesar destas características apresentadas pelo HPV, na maioria dos casos, o sistema imune 

consegue identificá-lo e combatê-lo, restando apenas uma pequena parte da população com 

infecção persistente (GARCIA-CHACON et al., 2009), o que nos leva a questionar a ideia 

deste ser um vírus pouco imunogênico. 

O principal mecanismo envolvido na resposta imune contra o HPV parece ser a 

resposta adaptativa celular. Estudos observaram uma importante correlação entre o aumento 

do infiltrado de linfócitos T CD8 e macrófagos e a regressão espontânea de verrugas genitais. 

Este infiltrado teria um importante papel no combate à infecção por secretar citocinas pró-

inflamatórias (tipo Th1) e induzir a expressão de moléculas de adesão (COLEMAN et al., 

1994). Por outro lado, pessoas imunossuprimidas (com baixa contagem de linfócitos T CD4) 

apresentam maior risco de infecção por HPV e de progressão das lesões do colo uterino 

(PALEFSKY et al., 1999; PETRY et al., 1994).   

Mulheres infectadas por HPV, porém assintomáticas, desenvolvem resposta celular T 

CD4 Th1 contra antígenos virais. Estimulados in vitro, linfócitos periféricos destas mulheres 

proliferam e secretam IFN-ϒ, TNF-α, IL-2, IL-5 e IL-10. Por outro lado, linfócitos de 

pacientes com câncer do colo uterino não proliferam e secretam apenas IL-10 em resposta a 

antígenos virais (WELTERS et al., 2006). Dados do grupo de pesquisa que estuda respostas 

imunes contra HPV em Leiden (Holanda) tem demonstrado que a ausência de resposta de 

linfócitos T em pacientes com câncer cervical é devida à presença de células T reguladoras, 

que inibem a resposta anti-tumoral (de JONG et al., 2004; STEELE et al., 2005; van der 

BURG et al., 2007; VISSER  et al., 2007). Além disso, em pacientes com tumores do colo 

uterino grandes, mas ainda livres de metástase, a razão entre células CD8 e T reguladoras no 

tumor é indicativa de risco de metástase. Nas mulheres, em que os tumores apresentavam alta 
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razão CD8/T reguladora tiveram menor risco de desenvolvimento de metástase linfonodal 

(PIERSMA et al., 2007). 

Apesar de menos importante no controle das lesões, a resposta humoral também 

ocorre na infecção por HPV sendo principalmente contra a proteína do capsídeo L1. A 

produção de anticorpos não ocorre em todas as pacientes infectadas; estima-se que 50-70% 

das mulheres infectadas com HPV efetuem a soroconversão (CARTER et al., 2000). No 

entanto, os anticorpos persistem por até 10 anos e mesmo em baixo nível são capazes de 

conferir proteção contra novas infecções pelo mesmo tipo viral (STANLEY, 2010a).  

Atualmente há duas vacinas profiláticas no mercado, a Cervarix™ que confere proteção 

contra os HPV16 e 18, e a Gardasil
® 

que além de conferir proteção a estes tipos também atua 

contra HPV6 e 11, os principais envolvidos em verrugas. Ambas utilizam partículas 

semelhantes a vírus (virus-like particles - VLPs) contendo a proteína do capsídeo L1 e as duas 

promovem a soroconversão com produção de IgGs neutralizantes em praticamente 100% dos 

casos (EINSTEIN et al., 2009).  

Em 10% dos casos de infecção por HPV, o vírus não é eliminado e a infecção é 

persistente, evento necessário para o desenvolvimento de tumores malignos (MOSCICKI et 

al., 2006). A manutenção de um vírus de forma persistente no organismo implica 

necessariamente em mecanismos de evasão da resposta imune disparados pelo vírus 

(BOCCARDO;  LEPIQUE; VILLA, 2010; TINDLE, 2002). Diversos mecanismos de evasão 

são mediados pelas proteínas virais E6, E7 e E5, conforme descrito a seguir. 

A proteína E7 interage com IRF-1(Interferon Regulatory Factor-1) e inibe sua 

atividade, assim diminuindo a expressão de Interferon beta, IFN-β, e outros alvos 

transcricionais deste fator (PEREA; MASSIMI; BANKS, 2000; UM et al., 2002). Aliado a 

isto, a proteína E6 inibe a atividade transcricional de IRF-3 o que também promove a inibição 

de IFN-β (RONCO et al., 1998). Além da inibição do IFN-β por E6 e E7, a última também 

está envolvida na inibição de IFN-α através da ligação a IRF-9 (ANTONSSON et al., 2006). 

Além de IFN, outra importante citocina que tem sua atividade regulada por HPV é a IL-18. A 

proteína E6 de HPV16 atua inibindo sua expressão em células infectadas (CHO et al, 2001) e 

ainda, as duas proteínas, E6 e E7, são capazes de modular a resposta do hospedeiro, inibindo a 

produção desta citocina em células mononucleares (LEE et al., 2001). A proteína E5 de HPV 

16 está associada à diminuição da expressão de MHC de classe I, pela retenção dessa 

molécula no Complexo de Golgi  (ASHRAFI et al., 2005), além da inibição da expressão de 

MHC de classe II induzida por IFN-ϒ em queratinócitos (ZHANG et al., 2003). A proteína 
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E7 também está envolvida neste processo, por inibir da expressão de TAP-1, proteína 

envolvida no transporte de peptídeos, também de LMP2 e LMP7, subunidades do sistema 

proteassoma que aumentam sua atividade, promovendo maior eficiência na apresentação de 

antígenos intracelulares (UM et al., 2002; W et al. 2010). Além disso, E6 e E7 de HPV16 são 

capazes de diminuir a transcrição de TLR9, assim prejudicando a resposta imune inata do 

hospedeiro (HASAN et al., 2007). Além destes mecanismos bastante específicos em relação a 

seus alvos, o fato do ciclo viral ser intimamente associado ao processo de diferenciação de 

queratinócitos, de forma que as proteínas do capsídeo, as mais imunogênicas, sejam expressas 

apenas nas camadas mais externas do epitélio, e a ausência de lise das células infectadas 

também ajuda o vírus a passar pelo organismo sem que o sistema imune o perceba. 

As células dendríticas (DC) são um importante elo entre a imunidade inata e a 

adaptativa, por sua capacidade de apresentação de antígenos aos linfócitos T naive. Em lesões 

associadas ao HPV, observou-se redução das células de Langerhans (DC residentes do 

epitélio) devida à redução da expressão de E-caderina em queratinócitos infectados 

(MATTHEWS et al., 2003). Ainda demonstrou-se que estas são incapazes de gerar uma 

resposta de célula T eficiente, além de contribuírem para um ambiente supressor por 

favorecerem a indução de células T reguladoras através da expressão da enzima indoleamina 

2,3-dioxigenase (IDO), uma importante indutora deste fenótipo (KOBAYASHI et al., 2008). 

Outra população presente nas lesões do colo uterino são macrófagos, que apresentam 

características supressoras e tem papel no microambiente tumoral, conforme descrito a seguir. 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

 
 

1.4  Microambiente tumoral 

 

Tumores são estruturas complexas formadas por vários tipos celulares que contribuem 

diferentemente para a tumorigênese. Esta combinação de células tumorais, endoteliais, 

fibroblastos, pericitos e células imunes forma o microambiente tumoral (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011).  

Apesar das células tumorais apresentarem diversas características que permitem sua 

proliferação indefinida, elas necessitam de outros fatores para sua manutenção e progressão. 

Deste modo, há muito tempo é reconhecido que o câncer pode se estabelecer em regiões de 

inflamação crônica, e nestas promover o condicionamento das células inflamatórias, e todas 

as outras presentes no microambiente tumoral, para promover um ambiente favorável à sua 

progressão (HANAHAN; WEINBERG, 2011).  

Os tumores apresentam diversos mecanismos de escape do sistema imune, que além 

de inibir a resposta das células imunes, ainda são capazes de subvertê-las a seu favor 

(ZITVOGEL; TESNIERE; KROEMER, 2006). Assim, a inflamação contribui com o 

microambiente tumoral através da produção de fatores de crescimento, de sobrevivência e 

fatores pró-angiogênicos, além de promover a ativação da matriz extracelular. 

Adicionalmente, as células inflamatórias podem liberar substâncias químicas, como espécies 

reativas de oxigênio, que potencialmente promovem mutação gênica (HANAHAN; 

WEINBERG, 2011). As células tumorais secretam diversas citocinas e quimiocinas que 

atraem células inflamatórias, as quais compreendem as células da imunidade inata 

(macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos e mastócitos) e as da imunidade 

adquirida (linfócitos T CD4 e CD8 e linfócitos B) (COUSSENS; WERB, 2002). Em 

contrapartida, estas células produzem diversas citocinas e quimiocinas que amplificam o 

processo inflamatório, além de fator de crescimento epidermal (EGF), fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) e fatores pró-invasivos, como MMP-9 (Metalopeptidase de 

Matriz 9) (HANAHAN; WEINBERG, 2011), que também são importantes para a 

angiogênese. 

Em alguns tumores, os macrófagos são as principais células do infiltrado inflamatório 

tumoral e são assim denominados, macrófagos associados ao tumor (TAM) (LORUSSO; 

RÜEGG, 2008). Em qualquer ambiente, inclusive no tumoral, os macrófagos podem se 

diferenciar em dois subtipos, M1 e M2. Nos estágios iniciais da tumorigênese, macrófagos 

M1 podem infiltrar o tumor numa tentativa de combatê-lo, secretando citocinas pró-
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inflamatórias (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-12 ou IL-23), espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, 

potencialmente tóxicas, e atraindo células antitumorais. Em contraste, em tumores mais 

desenvolvidos ou em regiões de hipóxia do tumor, os macrófagos tendem a polarizar para M2, 

também chamados macrófagos “alternativamente” ativados, e são imunossupressores. 

Especificamente na infecção por HPV, o aumento no número de macrófagos infiltrantes está 

associado à progressão das lesões cervicais após infecção ( HAMMES et al., 2007; 

KOBAYASHI et al., 2000). Estas células da imunidade inata são recrutadas para o tumor e lá 

se diferenciam em macrófagos de fenótipo regulador (PIERSMA, 2011).  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).  

Outras importantes células da imunidade inata presentes no infiltrado tumoral, são as 

células dendríticas, que frequentemente apresentam fenótipo imaturo e são más 

apresentadoras de antígeno (BALKWILL; MANTOVANI, 2001), as células mieloderivadas 

supressoras, compostas de uma população heterogênea de células mielóides, com 

características de células imaturas e morfologia e marcadores de superfície variáveis, 

inclusive entre humanos e camundongos. Sua função foi descrita inicialmente como 

supressoras de resposta anti-tumoral (MOVAHEDI et al., 2008), porém tem se observado a 

expansão destas células em quadros inflamatórios graves, como em pacientes que sofreram 

queimaduras extensas. Finalmente, granulócitos, principalmente neutrófilos, também são 

encontrados em tumores, e, como os macrófagos, também podem ser subdivididos em tipos 

convencionais (N1) e alternativos (N2), os quais estariam envolvidos na supressão da resposta 

antitumoral (FRIDLENDER et al., 2009). 

Linfócitos T também estão presentes em tumores, sendo denominados nestes casos, 

linfócitos infiltrantes de tumor (TIL). Muitos destes linfócitos são específicos aos antígenos 

tumorais, no entanto eles são amplamente ineficientes na resposta antitumoral (WHITESIDE, 

2008), entre outros motivos, por produzirem principalmente citocinas do tipo Th2 

(BALKWILL; MANTOVANI, 2001). Uma importante população de linfócitos associadas ao 

tumor é a de linfócitos T reguladores, que se encontra aumentada tanto no infiltrado tumoral 

quanto na circulação de pacientes com tumor. Esta célula tem um importante papel na 

inibição da resposta de células T e estudos demonstram que ao neutralizar sua atividade, a 
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resposta imune antitumoral é fortemente ativada (ZOU, 2005). Além dos linfócitos T 

reguladores, os linfócitos B também podem desempenhar importantes papéis pró-tumorais por 

regularem a resposta antitumoral (TADMOR et al., 2011). 

 

1.5 Efeitos do câncer na hematopoiese  

 

A progressão tumoral está associada a efeitos sistêmicos no hospedeiro, marcadamente 

pelo aumento da hematopoiese, especialmente de células mielóides, e o acúmulo celular em 

diferentes sítios anatômicos. Com isto, o tumor pode atuar na medula óssea, promovendo a 

expansão de populações mielóides e recrutando células, em diferentes estágios de maturação, 

para o infiltrado tumoral e para os órgãos linfoides secundários, além de ocasionar aumento 

de leucócitos no sangue (leucocitose) (CHIODA et al., 2011; WILCOX, 2010). 

Em animais, o principal órgão linfoide secundário afetado é o baço, onde ocorre uma 

grande expansão do mesmo (esplenomegalia), associado principalmente ao acúmulo de 

células mielóides (MELANI et al., 2003), inclusive observado em tumor associado ao HPV 

(LEPIQUE et al., 2009). Em alguns modelos de estudo, observou-se que estas células são 

recrutadas para o tumor onde se diferenciam em macrófagos do tipo M2 e, consequentemente 

exercem funções pró-tumorais (van GINDERACHTER et al., 2006). 

Esta expansão de células mielóides nos órgãos linfoides secundários parece não ser 

somente fruto do recrutamento de células para estes locais, mas também da proliferação local 

(YOUNOS et al., 2012). Isto se correlaciona ao fato de certas populações mielóides, como 

macrófagos, proliferarem localmente em resposta a inflamação e a fatores de crescimento 

(secretados em diversos tipos de câncer) (ISBEL et al., 2001; JENKINS et al., 2011) 

Geralmente o aumento no número de leucócitos em pacientes com diferentes tipos de 

câncer está associado ao mau prognóstico (revisado por WILCOX, 2010). De fato, em câncer 

cervical, quando este fenômeno é observado, as pacientes estão em uma fase mais adiantada 

da doença, tem maior propensão à falha do tratamento e apresentam menor sobrevida livre de 

doença (GARCIA-ARIAS et al., 2007; MABUCHI et al., 2011). 

Sendo assim, observa-se que o câncer é uma doença sistêmica, não somente atuando 

na modulação do sistema imune ao seu favor, como alterando a hematopoiese para suprir a 

sua demanda por células. No câncer cervical, o aumento de leucócitos é um fator de mau 

prognóstico. Entretanto, pouco é entendido sobre os mecanismos pelos quais as células de 

câncer cervical desencadeiam este processo e tampouco se esta modulação ocorre em 
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qualquer tipo de câncer cervical ou se a infecção por HPV é um importante fator promotor. 

Por esse motivo, este trabalho propõe o estudo deste fenômeno, observando a proliferação 

local de células mielóides e os possíveis fatores que desencadeiam a mesma.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 Linhagens tumorais associadas ao HPV são mais eficientes para recrutar células 

de infiltrado inflamatório do que a linhagem tumoral controle, C33. As principais 

populações recrutadas foram de macrófagos e células CD11bGr1. 

 

 Há aumento de celularidade no baço de camundongos com tumor, e aumento da 

frequência de algumas populações mielóides na medula e baço de camundongos 

com tumores. Esse fenômeno é mais robusto nos animais com tumor associado ao 

HPV16. 

 

 O aumento de celularidade observado é devido, em parte, ao aumento de 

proliferação que foi detectado nos animais com tumores. 

 

 Os efeitos dos tumores não foram restritos a células mielóides, em camundongos 

Nude, houve aumento da proliferação de linfócitos B em linfonodos de 

camundongos com tumores HeLa e SiHa. 

 

 O perfil de expressão de citocinas das linhagens tumorais utilizadas é diferente in 

vitro e no microambiente tumoral, indicando que o mesmo é capaz de modular as 

células tumorais. 

 

 Entre os fatores produzidos pelas linhagens tumorais utilizadas nós encontramos 

fatores de crescimento, quimiocionas com papel de atração de células mielóides, e 

citocinas pró-inflamatórias como IL-6, e anti-inflamatórias como IL-1ra. 

 

 Estudos de proteômica indicam que há expressão diferencial de proteínas entre 

células C33 transduzidas com oncogenes de HPV16 e controles. Em breve 

teremos a identidade das proteínas diferencialmente expressas para estudos 

funcionais. 
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