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RESUMO 

Campelo L. M. Feitosa, A. Impacto da via de sinalização AMPK na modulação da 
reposta imune antitumoral por linfócitos T CD4+ e CD8+ [Tese (Doutorado em 
Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, 2019. 
 
Já foi descrito que o tratamento com metformina interfere no desenvolvimento e 
na progressão de tumores. Além da atuação direta através das modificações 
geradas no metabolismo, a metformina impacta a atividade das células do sistema 
imune e da célula tumoral, levando a modificações no microambiente tumoral que 
podem ser benéficas ou não. Sabendo que o efeito da metformina é em parte 
devido à ativação das vias AMPK e mTOR, formulamos a hipótese de que a ausência 
da via AMPK no linfócito T CD4+ e CD8+ influenciaria a progressão do melanoma 
murino B16F10. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar se o impacto da via 
metabólica da AMPK em linfócitos T é capaz de alterar o processo de 
desenvolvimento tumoral no modelo de melanoma murino, bem como 
compreender quais são os mecanismos imunes efetores envolvidos neste processo. 
Em um trabalho prévio já publicado pelo nosso grupo, mostramos que, in vivo, a 
metformina apresenta um efeito antitumoral significativo. Vimos que esse efeito é 
parcialmente dependente do sistema imune e que os linfócitos T possuem um 
importante papel nessa proteção. Sabendo disto, utilizamos animais do sistema 
Cre-lox que não possuíam AMPK (CD4cre+AMPKfl/fl) e Raptor (CD4cre+Raptorfl/fl) no 
linfócito T CD4+ e CD8+. Vimos que os animais CD4cre+AMPKfl/fl são protegidos do 
desenvolvimento tumoral nos dois modelos de melanoma analisados e que os 
pulmões com tumor destes animais possuem uma menor população de linfócitos T 
CD4+,  CD4+PD-1+, T CD8+PD-1+, uma maior população de linfócitos T CD8+IFN-γ+  
bem como uma menor população de linfócitos T CD4+ no baço e no tumor primário 
destes animais. Vimos ainda no pulmão dos animais CD4cre+AMPKfl/fl com tumor, 
uma maior expressão relativa do genes tnf-α e hk-2. Quanto aos animais 
CD4cre+Raptorfl/fl observamos que estes possuem também um menor 
desenvolvimento de metástases pulmonares e uma maior sobrevida em relação 
aos animais controle. Mostramos também que a deleção de AMPK não é capaz de 
alterar a proliferação de linfócitos T e nem interferir na diferenciação destas 
células em células Tregs. Já o tratamento de linfócitos T CD4+ ativados com 
metformina foi capaz de alterar a proliferação destas células de maneira 
independente de AMPK nos linfócitos T bem como interferiu na diferenciação de 
células Tregs apenas nos animais CD4cre+AMPKfl/fl. Quanto ao metabolismo, vimos 
que a deleção de AMPK nos linfócitos T diminuiu a massa mitocondrial e o 
potencial de membrana de linfócitos T CD4+ ativados, porém não interferiu na 
respiração celular destas células (OXPHOS). Já quando tratamos estas células com 
metformina, notamos que os linfócitos T CD4+ de ambos os animais usados fazem 
menos OXPHOS, mostrando que esse efeito é independente da via AMPK nos 
linfócitos T, além de reduzir a massa mitocondrial de maneira dependente de 
AMPK nos linfócitos T. Juntos, estes resultados sugerem que AMPK e mTORC1 no 
linfócito T é prejudicial no contexto do melanoma murino B16F10 e que a deleção 
de AMPK nos linfócitos T CD4+ e CD8+ altera aspectos imunes e metabólicos.  
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ABSTRACT 

Campelo L. M. Feitosa, A. Impact of the AMPK signaling pathway on the modulation 
of the antitumor immune response by T cells CD4+ and CD8+ [Tese (Doutorado em 
Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, 2019. 
 
It has been reported that metformin treatment interferes with the development 
and progression of tumors and, in addition to direct action through changes in 
metabolism, it is possible that alterations impact the activity of cells of the immune 
system, as well as the tumor cell, leading to modifications on the tumor 
microenvironment that may or may not be beneficial. Considering that the effect of 
metformin results, in part, by the activation of AMPK and mTOR pathways, we 
hypothesized that the absence of these pathways in CD4+ and CD8+ T cells would 
influence the progression of murine melanoma B16F10. Therefore, the purpose of 
this study is to evaluate whether the impact of AMPK metabolic pathway on T cells 
is able to cause modifications on tumor development process of the murine 
melanoma model, as well as to understand what are the effector immune 
mechanisms involved in this process. In previous work already published by our 
group, we demonstrated that in vivo metformin has a significant antitumor effect. 
We have seen that this effect is partially dependent on the immune system and that 
T cells plays an important role in this protection. Based on this, we used animals of 
the Cre-lox system that did not have AMPK (CD4cre+AMPKfl/fl) and Raptor 
(CD4cre+Raptorfl/fl) in the CD4+ and CD8+ T cells. We have seen that CD4cre+AMPKfl/fl 
animals are protected from tumor development in the two melanoma models 
analyzed and that the tumor lungs of these animals have a smaller CD4+, CD4+PD1+, 
CD8+PD-1+ T cell population, a larger population of CD8+IFN-γ+ T cells, as well as a 
smaller population of CD4+ T cells in the spleen and primary tumor of these 
animals. We also verified a higher relative expression of the tnf-α and hk-2 genes in 
the lung of CD4cre+AMPKfl/fl animals with tumor. As for the CD4cre+Raptorfl/fl 
animals, we observed that they also have a lower development of lung metastases 
and a longer survival than control animals. We also demonstrated that AMPK 
deletion cannot change T cells’ proliferation and cannot interfere on the 
differentiation of these cells into Tregs cells of the tested concentrations, but 
treatment of metformin-activated CD4+ T cells was able to modify proliferation of 
these cells of independently AMPK in T cells as well as interfered Tregs cell 
differentiation only in CD4cre+AMPKfl/fl animals. Regarding metabolism, we verified 
that deletion of AMPK in T cells decreased mitochondrial mass and membrane 
potential of activated CD4+ T cells, but did not interfere cellular respiration of these 
cells (OXPHOS). When we treated these cells with metformin, we noted that CD4+ T 
cells of both animals do less OXPHOS, demonstrating that this effect is independent 
of the AMPK pathway in T cells, in addition to reducing AMPK-dependent 
mitochondrial mass in T cells. Together, these results suggests that AMPK and 
mTORC1 in T cells is prejudicial in the context of murine melanoma B16F10 and 
that deletion of AMPK in CD4+ and CD8+ T cells changes immune and metabolic 
aspects. 
 
Key-words: Melanoma; T cells; AMPK; mTOR; Metformin. 

 



1. Introdução 

 

1.1 Epidemiologia do câncer 

 

O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, ficando atrás 

somente de doenças do coração (1). Futuramente, acredita-se que o câncer será a 

principal causa de morte e a mais importante barreira para o aumento da 

expectativa de vida no século XXI (1, 2).  

Segundo estimativas da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer 

(IARC) da OMS (Organização Mundial da Saúde), em 2018, esta doença foi 

responsável por 9,6 milhões de óbitos, onde 70% destes ocorreram em países de 

baixa e média renda, correspondendo a um em cada seis mortes (3). Neste mesmo 

ano houve 17 milhões de novos casos de câncer e estima-se que em 2040 haverá 

27,5 milhões de novos casos de câncer no mundo e 16,3 milhões de mortes por 

câncer devido ao crescimento e envelhecimento da população (2, 4). 

No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima que no biênio 2018-

2019, a ocorrência de câncer será de aproximadamente 600 mil novos casos, onde 

o tipo de câncer mais frequente em homens será o de próstata e em mulheres será 

o de mama (5). Assim, podemos afirmar que o câncer é hoje, no Brasil, um 

problema de saúde pública, onde a prevenção e o controle devem ser priorizados 

em todas as regiões, desde as mais desenvolvidas culturalmente, socialmente e 

economicamente até as mais desfavorecidas (6). 

O câncer é uma doença caracterizada por um comportamento celular 

desregulado, na qual as células adquirem características oncogênicas, perdem as 

funções de supressão tumoral e adquirem estratégias de escape do sistema imune. 

Os linfócitos Tumorais possuem a capacidade de se proliferar de maneira ilimitada 

e se espalham para sítios distantes através do processo de metástase (7). 

Nos últimos anos, têm-se buscado compreender os mecanismos 

moleculares e celulares envolvidos no processo de metástase, no qual o modelo 

proposto mais conhecido indica que há uma série sucessiva de eventos 

denominada “cascata metastática” através das quais as células neoplásicas: (1) 

proliferam localmente estabelecendo uma lesão primária, enquanto adquirem 

progressivamente alterações genéticas adicionais, invadem o microambiente local 



e promovem a angiogênese; (2) migram para os vasos capilares ou linfonodos 

sentinela pré-existentes ou pré-formados para ocasionalmente cair na circulação; 

(3) permanecem como células tumorais circulantes (no inglês circulanting tumor 

cells ou CTCs) até encontrarem condições favoráveis para o extravasamento; (4) 

extravasam e colonizam tecidos distantes até alcançarem um nicho (pré) 

metastático; e (5) permanecem em um estado relativamente quiescente como 

células tumorais disseminadas (no inglês disseminated tumor cells ou DTCs) ou 

como micrometástases até voltarem a se proliferar para estabelecer uma doença 

metastática detectável clinicamente (macrometástases) (8). 

Hoje, está claro que o processo de metástase ocorre não apenas pelos 

mecanismos intrínsecos das células tumorais que conferem a estas novas funções 

como também pelos mecanismos sistêmicos e microambientais (9). Segundo a 

hipótese denominada “Semente e Solo”, a propensão mostrada por cada tipo de 

câncer para colonizar um órgão alvo específico seria determinado pelo fato de que 

as células tumorais poderem promover lesões metastáticas exclusivamente em 

microambientes característicos que são propícios ao crescimento tumoral (10). 

Nesse contexto, tornou-se extremamente relevante a caracterização do 

microambiente tumoral (MAT), com o intuito de auxiliar na compreensão e 

tratamento do câncer (11). 

O MAT é extremamente complexo, consistindo de elementos diversos, tal 

como componentes da matriz extracelular (MEC), como a laminina e colágeno, 

fatores de crescimento, incluindo fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), 

nutrientes como a glicose e concentrações variáveis de oxigênio. Coletivamente, 

esses componentes providenciam a arquitetura necessária para a invasão e supre 

sinais que controlam os fenômenos celulares, incluindo diferenciação, crescimento 

e sobrevivência (12). Por conta disto, o MAT surgiu como um importante fator no 

contexto do melanoma, sendo crucial na iniciação desta neoplasia (12). 

 

1.2 Melanoma: características, epidemiologia e tratamento 

 

O melanoma é um tipo de câncer de pele que surge da transformação de 

células produtoras de pigmento, os melanócitos. A grande maioria dos melanomas 

aparece na pele, outros sítios de origem incluem a mucosa oral e anogenital, 



esôfago, meninges, e notadamente os olhos (13-15). Estudos recentes mostraram 

que baixos níveis de oxigênio (hipóxia) podem ser essenciais para a transformação 

dos melanócitos (16), e que a MEC, condicionada por células agressivas de 

melanoma, pode transformar epigeneticamente os melanócitos normais em 

direção a um fenótipo de melanoma mais invasivo (17). 

O melanoma era um tipo de câncer considerado raro, porém, nos últimos 50 

anos a incidência deste tipo de câncer aumentou mais rapidamente que qualquer 

outro tipo (18-21). A taxa de incidência mundial do melanoma é de 3,3 por 

100.000 habitantes, sendo considerado o 19° câncer mais frequente (5) e em 

relação à mortalidade, em 2012, o melanoma foi a causa de 55.488 óbitos no 

mundo e, no Brasil, ocorreram em 2015, 1.012 óbitos devido a esta neoplasia (22).  

O melanoma acomete principalmente mulheres jovens e de meia idade e 

homens acima de 55 anos de idade (23). O principal fator de risco ambiental para o 

desenvolvimento do melanoma é a radiação ultravioleta do sol (UV), 

principalmente os raios UV-B (24). Sabe-se que o UV-A artificial também é um fator 

de risco ambiental e além destes fatores, os fatores de risco associados ao 

hospedeiro, como susceptibilidade genética e possuir um nevo melanocítico 

hereditário ou adquirido também são importantes no desenvolvimento desta 

neoplasia (25, 26). Desde modo, entender os fatores que promovem a 

transformação dos melanócitos e a progressão do melanoma são de extrema 

relevância (12). 

Inúmeras alterações moleculares ocorrem nas células cancerígenas durante 

o desenvolvimento tumoral e a identificação destas alterações pode ser útil para 

melhor classificação do estadiamento tumoral bem como para o desenvolvimento 

de terapias direcionadas mais eficazes (27, 28).  

No melanoma, comumente são encontradas mutações nos genes braf (v-raf 

sarcome viral oncogene homolog B1) e nras (neuroblatoma RAS viral (v-ras) 

oncogene homolog), correspondendo a aproximadamente cerca de 40-60% e 20%, 

respectivamente (29). Estes dois genes estão envolvidos na via da proteína quinase 

ativada por mitógeno (MAPK) que regulam a proliferação e sobrevivência celular 

(30, 31). A mutação mais frequente no gene braf é a missense V600E, que altera a 

valina em ácido glutâmico e ocorre em aproximadamente 90% dos casos (32). 

Outro gene associado ao desenvolvimento do melanoma é o cdkn2a, onde a 



mutação deste está presente em aproximadamente 50% de todos os melanomas 

(33).  

Outra alteração molecular importante no melanoma é a via de 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K) e da proteína quinase B (AKT), acometendo 

cerca de 3% dos casos (34). A mutação em c-kit, um receptor de membrana 

tirosina quinase, também é observada em muitos casos de melanoma (35). Outras 

alterações moleculares podem ocorrer em p53, no receptor melanocortina 1 e em 

caderinas (35, 36). 

Quanto ao tratamento do melanoma, existem diversas estratégias 

terapêuticas, incluindo cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapia 

fotodinâmica, com base nas características do tumor, como a localização, perfil 

genético e estadiamento (37).  

Grande parte dos melanomas primários é curada cirurgicamente quando 

detectados precocemente (38-40). Quanto ao melanoma metastático, os pacientes 

diagnosticados possuem um péssimo prognóstico, onde apenas 15% sobrevivem 

por 3 anos além de possuir alta resistência à radioterapia convencional (39, 41). 

Atualmente, a imunoterapia ou o uso de anticorpos monoclonais tem sido 

utilizado para melhorar a eficácia destas terapias para o melanoma (27). Nesse 

contexto, uma estratégia terapêutica promissora que tem se destacado no 

tratamento do melanoma é o uso de anticorpos que bloqueiam receptores de 

checkpoints imunes como CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4) e 

PD-1 (programmed cell death 1) (27). Esses receptores atuam como reguladores da 

resposta imune, prevenindo a autoimunidade (27) além de funcionar como 

estímulos co-inibitórios e co-estimuladores para os linfócitos T, participando da 

ativação destas células, bem como da sua função efetora e liberação de citocinas 

(42).  

Nas células tumorais, as vias de checkpoints imunes são ativadas para 

reduzir as respostas imunes ao tumor e com isso, pesquisadores têm tentado achar 

agentes que bloqueiam essas vias (42). Um estudo recente mostrou que a inibição 

de CTLA-4 pelo Ipilimumab resultou em uma maior atividade de linfócitos T e 

levou a regressão tumoral (21). O sucesso desta droga na estabilização da doença e 

no aumento da sobrevida tem gerado interesse em utilizar a imunoterapia como 

opção para o tratamento do melanoma (6-9). 



Outras drogas que foram aprovadas nos últimos anos incluem os inibidores 

de braf (Vemurafenib e Dabrafenib) e da proteína quinase ativada por mitógeno 

(MEK) (Trametinib e Cobimetinib) (43, 44). Além disso, outras estratégias 

terapêuticas que estão na fase de pesquisa clínica no tratamento do melanoma são 

as vacinas gênicas, tratamento com células dendríticas (DCs) e a combinação de 

PD-1 e CTLA-4 (27). 

 

1.3 Resposta imune antitumoral 

 

Paul Ehrlich foi o primeiro a sugerir que o sistema imune poderia controlar 

o crescimento tumoral, contudo até muito recentemente o conhecimento dos 

mecanismos reguladores do sistema imunológico na interação tumor/hospedeiro 

em humanos era muito pequeno (43). Somente com o desenvolvimento das 

pesquisas e o avanço das técnicas imunobiológicas, como por exemplo, a 

caracterização molecular de antígenos tumorais reconhecidos por anticorpos 

autólogos e linfócitos T é que diversos mecanismos no campo da imunobiologia do 

câncer têm sido desvendados (44-46), levando inclusive aos conceitos de 

imunovigilância e imunoedição dos tumores (45-47).  

Burnet e Thomas foram os primeiros a proporem o conceito de 

imunovigilância tumoral, onde diziam que as células do sistema imune estão 

constantemente buscando e potencialmente eliminando células mutadas ou 

neoplásicas. Em 2004, Robert Schreiber et al. trouxeram de volta este conceito 

acrescentando os três E’s da imunoedição dos tumores: eliminação, equilíbrio e 

escape (47). A eliminação é a primeira fase da imunovigilância onde o sistema 

imune inato e adaptativo trabalham juntos para eliminar e controlar o crescimento 

dos tumores. No entanto, também é proposto que há um estado de equilíbrio onde 

as células tumorais acumulam alterações suficientes para resistir à morte celular 

mediada pelo sistema imune e permanecem em um estado quiescente (48). 

A imunidade inata é a primeira a reconhecer as células tumorais e as 

principais células envolvidas nessa resposta incluem os macrófagos, células NK (no 

inglês natural killers) e as DCs (49, 50) (51).  

As células NK foram identificadas inicialmente e denominadas baseadas na 

sua capacidade de matar células tumorais in vitro (52), porém, em humanos, sabe-



se pouco sobre a infiltração de células NK em tumores malignos (53). O primeiro 

indício de que as células NK tem um papel protetor contra tumores surgiu de 

experimentos com fibrossarcoma induzidos por metilcolantreno (MCA) onde as 

células NK foram depletadas por anticorpos contra NK1.1 (um receptor de lectina 

do tipo C que é expresso por células NK e NKT, no inglês natural killer T cells) em 

camundongos C57Bl/6. Este trabalho mostrou que os tumores cresceram em uma 

velocidade maior na ausência de células NK (54, 55). Estes achados foram 

confirmados por outro trabalho que utilizou camundongos que não possuíam 

ativação do receptor da proteína NKp46, um receptor expresso por células NK (56-

58). Em humanos, foram descritos alguns casos de deficiência seletiva de células 

NK, porém a incidência de câncer não parece ser maior nestes pacientes do que na 

população em geral (59). 

Em relação ao macrófagos, o papel destes na resposta imune anti-tumoral 

tem sido amplamente estudado, porém os mecanismos da resposta imune que 

envolvem estas células são contraditórios. Os macrófagos são frequentemente 

observados infiltrando tecidos tumorais, e estes podem eliminar células 

neoplásicas através da produção de TNF (fator de necrose tumoral) e dos 

intermediários reativos do oxigênio (ROIs) (60). Além disso, estas células realizam 

a fagocitose de células neoplásicas opsonizadas por anticorpos (61). Contudo, no 

microambiente tumoral, os macrófagos associados ao tumor (TAMs) podem 

favorecer a progressão tumoral através da liberação de fatores pró-angiogênicos, 

como o VEGF que induzem a vascularização tumoral como também podem induzir 

a produção de citocinas supressoras (IL-10 e IL-6) (62) que propiciam um 

ambiente imunossupressor promovendo o crescimento tumoral e metástase (60, 

63-66). 

Já a resposta imune adaptativa específica contra as células tumorais 

depende da apresentação de epítopos antigênicos pelas moléculas do complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC) de classe I. Apesar de todas as células 

nucleadas expressarem moléculas de MHC I e, portanto, poderem apresentar 

antígenos endógenos ligados ao MHC de classe I para linfócitos T CD8+, apenas as 

DCs fazem uma coestimulação adicional necessária para ativar linfócitos T naive 

(67).  



As DCs funcionam como ponte entre a resposta imune inata e a adaptativa e 

iniciam a resposta imune adaptativa por captação, processamento e apresentação 

de antígenos. Além de reconhecer e apresentar o antígeno tumoral para os 

linfócitos T CD8+, as DCs são também responsáveis por ativar linfócitos T CD4+ que 

produzem citocinas pró-inflamatórias direcionando a resposta imune para um 

efeito antitumoral (67, 68). 

Os linfócitos T CD8+ possuem um papel importante na resposta específica 

ao tumor visto que estas células são importantes efetores antitumorais e estão 

envolvidos no reconhecimento de antígenos e rejeição tumoral. A atividade lítica 

destas células baseia-se principalmente na liberação de perforina e grânulos 

tóxicos bem como na ativação de receptores de morte celular como Fas e TRAIL 

(44). Em contraste, a compreensão sobre o papel dos linfócitos T CD4+ na 

imunidade antitumoral é muito menor visto a complexidade da biologia destas 

células, porém, sabe-se hoje que a função dos linfócitos T CD4+ no contexto do 

tumor vai muito além de fornecer sinais auxiliares para os linfócitos T CD8+ (69). 

Os linfócitos T CD4+ possuem a capacidade de se diferenciar em diferentes 

subpopulações efetoras que podem mediar inúmeras funções, inclusive opostas. 

Em um dos primeiros trabalhos mostrando a relevância dos efeitos antitumorais 

dos linfócitos T CD4+, Greenberg et al. mostraram que a transferência adotiva de 

linfócitos T originados de camundongos singênicos vacinados com células 

tumorais irradiadas facilitou a erradicação da leucemia (70).  

As subpopulações de linfócitos T CD4+ predominantes no tumor são Th1 e 

Th2, onde as células Th1 são dependentes da secreção de IL-2 e as células Th2 

surgem na ausência de IL-12 e na dependência de IL-4 (71, 72). Há pouco tempo, 

observaram que as células Th2 exerceram um efeito antitumoral, na qual a 

transferência adotiva de células Th2 era capaz de eliminar tumor em camundongos 

(73). Os pesquisadores mostraram que a persistência das células Th2 in vivo está 

relacionada a uma imunidade prolongada. Apesar destes trabalhos terem 

mostrado a importância destas células no contexto do câncer, as células Th1 são 

consideradas a subpopulação de linfócitos T CD4+ mais importante na imunidade 

tumoral por conta das suas funções. Estas células secretam citocinas que ativam 

receptores na superfície das células tumorais, levando-as a morte (74). Além disto, 

as células Th1 ativam funções citotóxicas em DCs que erradicam o tumor de 



maneira IFN-γ dependente e também fornecem uma fonte de antígenos associados 

ao tumor derivados de células tumorais mortas (75). As células Th1 também 

podem estabelecer respostas imunes de memória a longo prazo a tumores (76, 77) 

e recrutar eosinófilos e macrófagos através da secreção de IL-4 (78, 79).  

Outra subpopulação de linfócitos T auxiliares são as células Th17 que são 

associadas à expressão do fator de transcrição RORγt (123,124) e induzidas por 

TGF-β e IL-6 (119,120). Estas células foram identificadas associadas a certos tipos 

de tumores, como próstata e linfomas cutâneos de linfócitos T (128,129). Um 

estudo mostrou a erradicação de um melanoma por células Th17 tumor específicas 

que foi criticamente dependente de IFN-γ (71). Neste trabalho, foi observado 

também que as células polarizadas para Th1 foram capazes de secretar altos níveis 

de IFN-γ, porém, as células Th17 foram mais eficazes na mediação da erradicação 

de melanomas avançados. Outro ponto relevante é a capacidade das células Th17 

mediar a citotoxicidade direta em tumores positivos para MHC classe II (111,112). 

A transferência adotiva de linfócitos T de camundongos TCR-transgênicos usando 

células específicas para Trp1 (proteína 1 relacionada à tirosinase) mostrou que os 

linfócitos Th17 foram capazes de eliminar as células de melanoma B16 por um 

mecanismo granzima-dependente (130). 

Apesar destes estudos mostrando o efeito protetor de células Th17 no 

contexto do tumor, há relatos aparentemente conflitantes mostrando que estas 

células também podem estar associadas à progressão tumoral em alguns tipos de 

câncer (80-83). Este fato pode ser associado à falha em caracterizar esta 

subpopulação apenas pela expressão de IL-17 (84), visto que essas células podem 

expressar outras citocinas características de outras subpopulações de células Th 

como IFN-γ e TNF-α (85), bem como podem expressar o fator de transcrição Foxp3 

em tumores de cólon (86) e pulmão (87). Além disto, estudos sugerem que é 

possível acontecer a conversão de células Th17 em células Tregs no 

microambiente tumoral (88). Em geral, a plasticidade das células Th17 e os dados 

aparentemente contraditórios em diversos tipos de tumores requerem 

caracterizações mais minuciosas desta subpopulação de linfócitos T CD4+ (89).  

Outra população de células relevante na resposta imune tumoral são as 

células Treg (90), visto que estas células exercem uma função relevante na 

manutenção da tolerância imunológica a antígenos próprios e não próprios (91).  



Em 1995, Sakaguchi et al. caracterizaram estas células pela expressão da 

cadeia alfa do receptor de IL-2 (CD25) que foi identificada como um marcador 

central desta subpopulação de linfócito T CD4. Esse trabalho revelou também que a 

depleção destas células causa inúmeros fenótipos de doença autoimune em 

camundongos (91). Em 2003, este mesmo grupo mostrou também que Foxp3 é o 

fator de transcrição expresso em Tregs.  Neste trabalho foi observado que Foxp3 

estava envolvido em síndromes autoimunes e inflamatórias em humanos e em 

camundongos, sugerindo que Foxp3 seria o gene regulador-chave do 

desenvolvimento destas células (92).  

Vários estudos in vitro demonstraram que um grande número de linfócitos 

CD4+CD25+ com atividade imunossupressora infiltrava tumores de vários tipos 

histológicos (92-95). Dentre estes, uns mostraram que a administração de um 

anticorpo monoclonal anti-CD25, que depleta linfócitos T CD25+, promove a 

rejeição de tumores como leucemia, mieloma, sarcoma (96, 97) e melanoma (98). 

Existem evidências consideráveis de que Tregs suprimem a resposta imune contra 

o tumor, que em parte pode explicar a ineficácia das vacinas contra o câncer, 

mesmo após a vacinação com linfócitos T citotóxicos tumor específico (99). 

 

1.4 Alvos metabólicos na terapia do câncer 

 

A tendência de células malignas para metabolizar glicose via glicólise 

aeróbica foi descrita pela primeira vez por Otto Warburg em 1924 (100), e 

somente durante a última década que alterações metabólicas das células 

cancerosas foram redescobertos por pesquisadores e clínicos (101).  

Hoje, está claro que os rearranjos metabólicos que acompanham a 

transformação maligna não envolvem apenas a glicólise aeróbica, mas também um 

aumento do fluxo através da via pentose fosfato (PPP), taxas elevadas na 

biossíntese de lipídeos, consumo alto de glutamina, manutenção da homeostase 

redox e por níveis limitados de macroautofagia (102, 103).  

Um estudo publicado em 2000 por Hanahan e Weinberg adicionou um 

estado de “energética celular desregulado” aos “hallmarks” clássicos associados ao 

câncer, defendendo a ideia de que o metabolismo celular é substancialmente 

alterado durante a oncogênese e progressão tumoral (104, 105). Além disso, 



evidências clínicas e epidemiológicas também mostram que mudanças no 

metabolismo corporal influenciam a oncogênese, a progressão tumoral e a 

resposta à terapia quimioterápica (102, 105). Corroborando esse dado, estudos 

mostram que algumas condições metabólicas como obesidade, hiperglicemia, 

hiperlipidemia e resistência à insulina foram associados com um risco aumentado 

de desenvolver vários tipos de neoplasias e acelerar a progressão tumoral (106, 

107).  

Baseado nisto, dados clínicos indicam que algumas drogas usadas em 

síndrome metabólica como a metformina e a estatina podem reduzir a morbidade 

e mortalidade causada por câncer (108, 109). Com isso, estudos têm sido 

realizados com o intuito de identificar agentes que atuem especificamente em 

células neoplásicas com base nas suas alterações metabólicas (110, 111). 

 

1.5 Metformina 

 

A metformina e a fenformina foram descobertos na década de 1920 nos 

extratos da planta Galega officinalis (lilás francês) que tinha sido utilizada por 

muitos séculos para o tratamento da diabetes (112).  

A metformina é uma biguanidina e tem sido utilizada desde 1957 na Europa 

e desde 1995 nos EUA pelos seus efeitos na redução dos níveis de glicose (112). 

Esse fármaco é atualmente a droga antidiabética mais prescrita no mundo (24), 

pois possui um ótimo perfil farmacocinético (alta biodisponibilidade oral, absorção 

lenta, ligação desprezível as proteínas do plasma, nenhum metabolismo hepático, 

interação limitada com outras drogas e rápida excreção urinária) bem como um 

excelente perfil de segurança (3 casos de acidose láctica por 100.000 doente/ano e 

uma gama limitada de efeitos colaterais gastrointestinais leves)(113, 114) além de 

ser utilizada para diabetes gestacional, síndrome dos ovários policísticos e 

síndrome metabólica (115). Contudo, apesar de ser o tratamento antidiabético 

mais prescrito no mundo, o seu mecanismo de ação não é totalmente conhecido 

(112).   

 

 

 



1.5.1 Metformina e diabetes 

 

A metformina atua reduzindo os níveis de glicose e melhorando a 

sensibilidade à insulina (116) e possui também efeitos pleiotrópicos como a 

redução na ingestão de alimentos e diminuição do peso corporal em alguns 

estudos (117). Esta droga pode também influenciar positivamente vários 

marcadores de risco cardiovascular (incluindo perfil lipídico e esteatose hepática) 

(116, 118), modular marcadores inflamatórios (119, 120) e reduzir o risco de 

câncer (121).   

A ação hipoglicemiante das biguanidinas é uma consequência 

principalmente da produção reduzida de glicose devido à inibição da 

gliconeogênese hepática (122) e possivelmente e, em menor escala, o aumento da 

captação de glicose mediada por insulina no músculo esquelético (123).  

A metformina tem pouco efeito sobre a absorção de glicose no trato 

gastrointestinal, mas retarda ligeiramente o processo de absorção (124, 125).  A 

mitocôndria é o primeiro alvo da metformina no interior celular onde este fármaco 

inibe o complexo I da cadeia transportadora de elétrons, levando a uma queda na 

carga de energia (126, 127). Como consequência do decréscimo na produção de 

ATP (adenosina-trifosfato) e aumento dos níveis de AMP (adenosina monofosfato) 

provavelmente conduz duas grandes vias: a inibição da síntese de cAMP 

(Adenosina monofosfato cíclico) induzida por glucagon e a ativação de AMPK 

(proteína quinase ativada por AMP)(128). 

AMPK é um sensor de energia e coordenador mestre de um sistema 

integrado de sinalização que engloba vias metabólicas e vias de crescimento que 

atuam em sincronia para restaurar o balanço energético. AMPK é um heterodímero 

que possui uma subunidade catalítica (α) e duas subunidades reguladoras (β e γ) 

(129). Quando os níveis celulares de ATP estão baixos, o AMP ou o ADP (adenosina 

difosfato) podem se ligar diretamente às subunidades regulatórias de AMPK, 

levando a uma mudança conformacional que promove a fosforilação de AMPK 

(130, 131). Quando ativada, AMPK liga vias catabólicas que geram ATP e desliga 

vias anabólicas, vias que consomem ATP (132).  

As biguanidinas são reconhecidas como ativadores indiretos de AMPK 

(128). Por cerca de uma década, a AMPK era tido como o principal mediador da 



ação da metformina. No entanto, a hipótese da AMPK ser a principal força motriz 

por trás da redução da gliconeogênese hepática tem sido questionada (133-135). 

Esta questão foi discutida quando a metformina baixou a produção de glicose no 

fígado de camundongos transgênicos que não possuíam AMPK ou seu ativador 

montante LKB1 (liver kinase B) (135). Os pesquisadores deste estudo sugeriram 

que a ação antidiabética de metformina requer LKB1 (122), refletida em possíveis 

benefícios no eixo LKB1-AMPK para a lipotoxicidade em animais alimentados com 

uma dieta rica em gordura, ao invés de um efeito direto sobre a gliconeogênese 

(135). No entanto, acredita-se que alguns efeitos da metformina ainda sejam 

atribuídos a modulação da via da AMPK (136). 

 

1.5.2 Metformina e câncer 

 

Diabetes tem sido associada com um aumento na incidência de câncer e um 

estudo mostrou que metformina reduz o risco em aproximadamente 40% em 

relação com qualquer outro tratamento antidiabético (121). Estudos mostraram 

que esta droga reduziu o marcador de proliferação Ki67 (antígeno Ki-67) em 

amostras de biópsias obtidas de mulheres não diabéticas com câncer de mama 

tratadas com metformina (137). Porém, os mecanismos pelos quais a metformina 

atua na atenuação da progressão tumoral não estão bem definidos, e uma limitação 

relevante é a de que a metformina inibe a proliferação celular in vitro em 

concentrações supra fisiológicas que são difíceis de ser administradas em 

pacientes (138).  

Quanto aos efeitos sistêmicos da metformina sobre a tumorigênese, pode-se 

dizer que a hiperinsulinemia tem sido associada com prognóstico desfavorável em 

vários tipos de câncer, como de mama, cólon e próstata (138). No quadro de 

resistência à insulina, a metformina atua no fígado diminuindo a glicemia e 

melhorando a hiperinsulinemia secundária, evitando os efeitos desta no 

crescimento e na progressão tumoral. Este efeito indica que a metformina pode 

afetar os tecidos neoplásicos sensíveis à insulina indiretamente, sem necessidade 

de acumular nas células tumorais (138). Além disso, provavelmente outros 

hormônios, citocinas e intermediários metabólicos que influenciam a 

tumorigênese, também sejam afetados pela metformina (113). 



 Já quanto aos efeitos diretos da metformina, este é independente dos níveis 

de insulina (139). Inúmeros trabalhos mostram que esta droga tem uma ação 

direta em células neoplásicas e neste contexto, mecanismos dependentes de AMPK 

e independente de AMPK têm sido descritos (132, 140, 141). 

 

1.5.3 Efeitos da metformina AMPK-dependentes em câncer 

 

A supressão da via de mTOR (mammalian target of rapamycin) LKB1-

dependente e AMPK-dependente é possivelmente a via mais importante do efeito 

antineoplásico da metformina. A inibição de mTOR altera a síntese de proteínas e 

consequentemente a proliferação de células tumorais. A perda de LKB1 é comum 

no câncer e uma mutação germinativa nesta molécula é responsável pela Síndrome 

de Peutz-Jeghers, uma condição que predispõe o câncer (50, 142).  

A estrutura do mTOR consiste em uma subunidade catalítica de dois 

complexos multiprotéicos, os mTORC1 e mTORC2. Estas estruturas são centrais na 

regulação do crescimento celular e integram a entrada de várias sinalizações 

hormonais e vias energéticas, incluindo a insulina, fator de crescimento 

semelhante à insulina 1 (IGF-1), IGF-2 e vias de AMPK (143). A “downregulação” de 

mTOR dependente de AMPK resulta na ativação de genes supressores de tumor, 

TSC1 (complexo tuberosa esclerosa 1) e TSC2, que formam um complexo inibidor 

de mTOR e, além disso, a AMPK inibe diretamente a molécula RAPTOR (regulatory-

associated protein of mTOR), um regulador positivo da mTOR (144).  

A metformina pode inibir a sinalização da insulina pela molécula IGF-1 

através da fosforilação dependente de AMPK de IRS-1 (insulin receptor substrate 1) 

que transmite os sinais do receptor de insulina e do receptor IGF-1 via PI3K-AKT. 

Este efeito tem também o potencial para regular negativamente a sinalização por 

mTOR (145). A proteína supressora de tumor, p53, ativa inúmeros genes que 

podem inibir a AKT e a via de mTORC1 porém, o papel da metformina na ativação 

deste gene ainda é controversa (145, 146). Além disso, a metformina induz a 

expressão de DICER1, uma enzima que está envolvida na síntese de microRNA e a 

essa indução pode ser um mecanismo antineoplásico adicional. Este fármaco 

também inibe os proto-oncogenes c-myc e fator induzível pela hipóxia (HIF-1α) 



através de AMPK (147). Vale ressaltar que AMPK e HIF-1α têm um papel 

fundamental na transformação metabólica do câncer (132).  

Embora fatores de crescimento regulem mTORC1 através do eixo de PI3K-

AKT-TSC1-TSC2, aminoácidos podem ativar a sinalização de mTORC1 através da 

família RAG de GTPases, independente de AMPK (148, 149). Seguindo a sua 

ativação pelo complexo regulatório, as RAG GTPases recrutam mTORC1 para a 

superfície lisossomal, onde é ativado por RHEB (ras homolog enriched in brain). 

Metformina pode inibir a sinalização mTORC1 pela inativação do complexo 

regulatório (140) e esse mecanismo de ação pode ser importante em certos tipos 

de câncer e, paralelo à dieta de restrição de energia, na prevenção do câncer 

(Figura 1)(132, 150). 

 

 Figura 1. Efeitos propostos da metformina em câncer. O efeito antitumoral da 

metformina é provavelmente uma combinação de efeitos indiretos (sistêmicos) ou 

diretos (132) (Adaptado). 

 

1.5.4 AMPK, metformina e linfócito T efetor  

 

Linfócitos T são células efetoras centrais na resposta imune adaptativa e sua 

função é crítica para a memória imunológica contra patógenos. A ativação dos 

linfócitos T inicia programas de transcrição específicos e altera o metabolismo 

celular que direcionam a diferenciação destas células e sua função efetora (151, 

152). Durante a ativação celular, os linfócitos T efetores aumentam 

consideravelmente sua captação celular de vários nutrientes, como glicose e 



aminoácidos. As mudanças na metabolização de glicose pelos linfócitos T efetores 

ocorrem, principalmente, através da diminuição da fosforilação oxidativa e pelo 

aumento da via glicolítica (151, 153-155).  

As alterações no metabolismo dos linfócitos T efetores são importantes por 

inibir reguladores metabólicos essenciais como mTORC1 (156), e assim, regular a 

expressão de moléculas citolíticas efetoras, quimiocinas e receptores de adesão em 

linfócitos T efetores e na transição de linfócitos T CD8+ efetores para células de 

memória. Esta molécula também é necessária para sobrevivência in vivo de CTLs 

(linfócitos T citolíticos) após a retirada do estímulo imunológico (157).  

Outra molécula relevante nesse contexto é AMPK, onde a sinalização através 

desta via permite que os linfócitos T efetores retornem a um estado metabólico de 

quiescência para gerar respostas aceleradas após um reestímulo (157).  

A ideia de que AMPK é um importante regulador das funções dos linfócitos 

T foi reforçada pelo trabalho de Rao et al. em 2015. Eles mostraram que a ativação 

de AMPK promove a sobrevivência e função antitumoral de linfócitos T, 

particularmente de linfócitos T CD8+, resultando em uma maior supressão tumoral 

in vivo. Observaram também que a expressão de AMPK é dispensável para o 

desenvolvimento de linfócitos T, em contrapartida, a deleção genética de AMPK 

induz a morte de linfócitos T durante a ativação in vitro e o desenvolvimento 

tumoral in vivo. Além disso, viram que fosfatases são mediadores chave dos efeitos 

AMPK-dependentes na morte celular e a inibição da atividade destas proteínas 

restaura a sobrevida e função dos linfócitos T (158). 

Outro estudo mostrou que metformina inibe a geração de linfócitos T 

efetores e promove a de linfócitos T de memória (Tmem) (159-161), porém, eles 

ressaltam que esta droga atua apenas indiretamente na via de AMPK e, portanto, 

possui muitos efeitos sobre o metabolismo celular que não são mediados por esta 

via (113, 135, 162). Confirmando esta hipótese, uma pesquisa mostrou que 

metformina regula o crescimento celular e proliferação de linfócitos T ativados por 

antígenos, modulando a mudança metabólica necessária para a diferenciação de 

linfócitos T efetores além de inibir a via de sinalização por mTORC1 e a expressão 

dos fatores de transcrição c-Myc e HIF-1α. Mostraram também que estes efeitos 

inibidores da metformina sob linfócitos T não dependem da expressão de AMPK 

nestas células (163). 



Outro trabalho recente mostrou a plasticidade no metabolismo do linfócito 

T efetor em alterar a disponibilidade de nutrientes requeridos para mudança do 

estado de ativação destas células (164). Foi visto que linfócitos T ativados possuem 

um checkpoint metabólico sensível à glicose controlado por AMPK que regula a 

tradução do RNAm e o metabolismo mitocondrial dependente de glutamina para 

manter o metabolismo bioenergético e a viabilidade dos linfócitos T (164). Foi 

mostrado que AMPK também é essencial para auxiliar a diferenciação de linfócitos 

T naive em linfócitos T Th1 e Th17 em resposta a infecções bacterianas e virais in 

vivo. Este estudo concluiu que a regulação da homeostase metabólica dependente 

de AMPK é o regulador chave na imunidade adaptativa mediada por linfócitos T 

(164). 

Pearce et al. em 2009 realizaram um estudo com camundongos que 

possuíam uma deleção de TRAF6 (tumor necrosis factor receptor-associated factor 

6), uma proteína adaptadora do receptor de TNF e de interleucina IL-1R, e 

mostraram que esta proteína regula o desenvolvimento de Tmem após uma 

infecção bacteriana pela modulação do metabolismo de ácidos graxos. O grupo 

mostrou também que o tratamento com metformina restaurava a oxidação de 

ácidos graxos e a geração de Tmem na ausência de TRAF6 (160). 

Em 2015, um trabalho realizado por Eikawa et al. mostrou que o efeito 

antitumoral da metformina pode ser mediado principalmente pelo sistema imune. 

Neste trabalho, esta droga aumentou o número de linfócitos T CD8+ infiltrantes no 

tumor (TILs) e protegeu estas células da apoptose e exaustão caracterizada pela 

redução na produção de IL-2, TNF-α e IFN-γ, sugerindo que o efeito direto da 

metformina em T CD8+ é crítica para proteção contra a exaustão destas células no 

microambiente tumoral (165). 

Em 2016, Delgoffe et al. mostraram que o metabolismo desregulado das 

células tumorais é um obstáculo para a imunidade antitumoral por gerar um 

microambiente de hipóxia e que a metformina foi capaz de reverter essa condição 

de hipóxia in vitro e in vivo no ambiente intratumoral. Eles observaram também 

que a combinação de metformina e o bloqueio de PD-1 resultaram na melhora na 

função das linfócitos T intratumorais e erradicação do tumor (166). 

Diante desses achados, conduzimos um estudo em nosso laboratório para 

avaliar o papel da metformina no modelo de melanoma B16F10 bem como avaliar 



os impactos desta droga na imunidade antitumoral. Esse estudo gerou um trabalho 

onde mostramos que a metformina atua diretamente nas células B16F10 bem 

como no microambiente tumoral (167). In vitro, a metformina induziu a morte 

destas células e, in vivo, esta droga apresentava um efeito antitumoral significativo. 

Vimos que esse efeito é parcialmente dependente do sistema imune e que os 

linfócitos T possuem um importante papel nessa proteção. Finalmente, mostramos 

que a combinação de metformina com rapamicina e sitagliptina apresentava um 

maior efeito antitumoral. Assim, nosso trabalho sugere que a metformina possui 

um acentuado efeito nas células de melanoma, incluindo uma potente resposta 

imune antitumoral, levando ao controle do crescimento tumoral e a combinação 

com outros agentes metabólicos aumenta o efeito protetor observado (167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusões 

 

Baseados nos resultados apresentados, podemos concluir que: 

I. Os animais que não possuem AMPK nos linfócitos T (CD4cre+AMPKfl/fl) são 

protegidos do desenvolvimento tumoral nos dois modelos de melanoma 

analisados neste trabalho; 

II. Os pulmões dos animais CD4cre+AMPKfl/fl com tumor possuem uma menor 

população de linfócitos T CD4+ e CD4+PD-1+. Vimos também uma maior 

população de linfócitos T CD8+IFN-γ+ bem como uma menor população de T 

CD8+PD-1+. Observamos também uma menor população de linfócitos T 

CD4+ no baço e no tumor primário dos animais analisados; 

III. Os pulmões dos animais CD4cre+AMPKfl/fl possuem uma menor expressão 

relativa do gene tnf-α e hk-2; 

IV. Os animais que não possuem RAPTOR nos linfócitos T (CD4CRE+RAPTORfl/fl) 

são protegidos do desenvolvimento de metástases pulmonares e mostraram 

uma maior sobrevida em relação aos animais controle; 

V. A deleção de AMPK não é capaz de alterar a proliferação de linfócitos T nem 

a diferenciação destas células em células Treg; 

VI. Linfócitos T ativados e tratados com metformina possuem uma menor 

proliferação e esse efeito é independente da via AMPK nestas células; 

VII. O tratamento com metformina interfere na diferenciação de células Tregs 

nos animais CD4cre+AMPKfl/fl; 

VIII. A deleção de AMPK no linfócito T diminuiu a massa mitocondrial e o 

potencial de membrana de linfócitos T CD4+ ativados, porém não interferiu 

na respiração celular destas células (OXPHOS); 

IX. Linfócitos T ativados e tratados com metformina fazem menos OXPHOS nos 

dois animais analisados (CD4cre+AMPKfl/fl e CD4cre-AMPKfl/fl), ou seja, esse 

efeito da metformina é independente da via AMPK nos linfócitos T; e 

X. Linfócitos T ativados e tratados com metformina tiveram a massa 

mitocondrial reduzida de maneira dependente de AMPK nos linfócitos T. 
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