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Resumo

RESUMO
Rodríguez, G.R. Estudo do papel do eixo IL-6/STAT-3 e G-CSF no microambiente tumoral
e a nível sistêmico. 2019. 93 f. Tese (Doutorado em Imunologia) – Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
A infecção por Papilomavírus Humano (HPV) de alto risco oncogênico é o principal fator
etiológico do câncer cervical e uma porcentagem de outros cânceres anogenitais e orofaríngeos.
Grupos de pesquisa mostraram que as células transformadas por HPV secretam IL-6 e G-CSF.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o papel da IL-6 e G-CSF e a sinalização por STAT-3
em um modelo experimental associado ao HPV observando o microambiente tumoral e os
efeitos sistêmicos do tumor sobre o sistema imune. Para isso, utilizamos a linhagem celular TC1 que expressa os oncogenes E6 e E7 de HPV16 e Ha-ras. Este modelo experimental de tumor
reproduz várias características do câncer do colo do útero. Animais C57BL/6 foram inoculados
com células tumorais TC-1 por via subcutânea. Quando os tumores ficaram palpáveis, os
camundongos foram tratados com anticorpos neutralizantes anti-G-CSF e/ou anti-IL-6 a cada
3 dias. Observamos que cada anticorpo neutralizante, de maneira independente, inibiu
significativamente o crescimento do tumor, enquanto que a combinação de ambos foi ainda
mais eficiente. Também, o anti-G-CSF ou combinação dos anticorpos reduziu a frequência das
células mielóides na medula óssea e no baço. Houve um aumento na frequência de células T
CD8+ nos tumores de camundongos tratados com anticorpos anti-IL-6 ou combinados.
Observamos que a via NF-κB apresentou maior fosforilação de p65 nas células apresentadoras
de antígenos (APCs) e células T do baço dos camundongos tratados. Portanto, nós
hipotetizamos que a via STAT-3 poderia interferir na sinalização de NF-κB, de modo que após
induzir os tumores, os animais foram tratados ou não com NSC 74859 (inibidor farmacológico
de STAT-3) diariamente. Observamos que a inibição da STAT-3 reduziu significativamente o
crescimento tumoral, reduziu a frequência de células mielóides no baço e houve o aumento dos
linfócitos T CD8+ no infiltrado tumoral e promoveu um aumento na expressão de p65 NF-kB
nos tumores e no baço. Além disso, promoveu um aumento na proliferação de linfócitos T CD8+
in vitro. Em seguida, após induzir os tumores em camundongos C57BL/6 foram tratados com
NSC 74859 ou com o veículo ou com a combinação de NSC 74859 e JSH-23 (inibidor de NFκB). Observamos que o efeito do tratamento com NSC74859 de diminuição do crescimento do
tumor foi parcialmente perdido nos animais tratados simultaneamente com o inibidor de NFκB. Finalmente, reconstituímos camundongos RAG1-/- que apresentaram tumor com linfócitos
de doadores com tumor C57BL/6 tratados com inibidor STAT-3 ou controles. Observamos que
os linfócitos transferidos adotivamente de doadores com tumor tratados com NSC 74859
protegiam os receptores contra o crescimento do tumor. Os linfócitos de ambos os doadores
foram capazes de colonizar os linfonodos, e os dos doadores tratados pareciam ser mais
eficientes na infiltração no tumor. Nossos dados indicam que IL-6 e G-CSF expressos no
microambiente tumoral possuem efeitos locais e sistémicos que promovem o aumento nas
populações de células mielóides com potencial fenótipo imunossupressor contribuindo com a
diminuição de infiltrado de linfócitos T e a inibição de NF-κB, provavelmente através da
interferência da via STAT-3, fatores que em conjunto podem estar favorecendo a evasão imune
tumoral.
Palavras-chave: Câncer do colo do útero. Papilomavírus Humano. Microambiente tumoral.
Vias de sinalização. STAT-3. NF-κB.

abstract

ABSTRACT
Rodríguez, G.R. Study of the role of IL-6/STAT-3 and G-CSF axis in the tumor
microenvironment and systemic effect. 2019. 93 f. PhD Thesis (Immunology) – Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
High-risk oncogenic human papillomavirus (HPV) infection is the main etiological factor of
cervical cancer and a percentage of other anogenital and oropharyngeal cancers. Research
groups showed that HPV-transformed cells secrete IL-6 and G-CSF. The objective of this work
was to characterize the role of IL-6 and G-CSF and STAT-3 signaling in an HPV-associated
experimental model observing the tumor microenvironment and the systemic effects of the
tumor on the immune system. For this, we used the TC-1 cell line that expresses HPV16 and
Ha-ras oncogenes E6 and E7. This experimental tumor model reproduces several characteristics
of cervical cancer. C57BL/6 animals were inoculated with TC-1 tumor cells subcutaneously.
When the tumors were palpable, mice were treated with neutralizing anti-G-CSF and/or antiIL-6 antibodies every 3 days. We observed that each independently neutralizing antibody
significantly prevented tumor growth, while the combination of both was even more efficient.
In addition, anti-G-CSF or antibody combination reduced the frequency of myeloid cells in the
bone marrow and in the spleen. There was an increase in CD8+T cell frequency in mouse tumors
treated with anti-IL-6 antibodies or in combination. We observed that the NF-κB pathway
showed higher p65 phosphorylation in antigen presenting cells (APCs) and spleen T cells of
the treated mice. Therefore, we hypothesized that the STAT-3 pathway could interfere with
NF-κB signaling, so that after inducing tumors, mice they were treated or not with NSC 74859
(STAT-3 pharmacological inhibitor) daily. We observed that STAT-3 inhibition significantly
reduced tumor growth, reduced myeloid cell frequency in the spleen and increased CD8+T
lymphocytes in the tumor infiltrate and promoted an increase in p65 NF-κB expression in
tumors and spleen. Moreover, promotes an increase in CD8+T lymphocyte proliferation in vitro.
Then, after inducing tumors in C57BL/6 mice they were treated with either NSC 74859 or the
vehicle or the combination of NSC 74859 and JSH-23 (inhibitor of NF-κB). We observed that
the effect of NSC74859 treatment of tumor growth reduction was partially lost in animals
treated simultaneously with the NF-κB inhibitor. Finally, we reconstituted RAG1-/- mice that
presented tumor with lymphocytes from STAT-3 inhibitor-treated C57BL/6 donors or controls.
We observed that adoptively transferred lymphocytes from NSC 74859-treated tumor donors
protected the receptors against tumor growth. Lymphocytes from both donors were able to
colonize lymph nodes, and those from treated donors appeared to be more efficient at
infiltrating the tumor. Our data indicate that IL-6 and G-CSF expressed in the tumor
microenvironment have local and systemic effects that promote an increase in myeloid cell
populations with potential suppressive phenotype contributing to decreased T lymphocyte
infiltrate and NF-κB inhibition. probably through the interference of the STAT-3 pathway,
factors that together may be favoring tumor immune evasion.
Keywords: Cervical cancer. Human papillomavirus. Tumor microenvironment. Signaling
pathways. STAT-3. NF-κB.
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1. INTRODUÇÃO
O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. As causas de câncer podem
ser genéticas ou ambientais, resultando em alteração da programação genética que afeta os
sistemas controlados para a regulação da proliferação, crescimento e diferenciação de células
normais (PIETRAS; OSTMAN, 2010). O câncer do colo do útero representa quarto câncer mais
prevalente em mulheres, com 570000 casos e 311000 mortes em todo o mundo em 2018,
acontecendo as maiores taxas de incidência em áreas com menores níveis de desenvolvimento
humano. (BRAY; FERLAY; SOERJOMATARAM; SIEGEL et al., 2018). Estudos realizados,
mostraram uma estimativa de 16370 novos casos de câncer do colo do útero no Brasil para cada
ano do biênio 2018-2019, ocupando a terceira posição câncer mais prevalente na população
feminina no país (INCA, 2017).
O principal agente etiológico associado ao câncer do colo do útero é a infecção por
Papilomavírus Humano (HPV). Os tipos de HPV que são transmitidos por contato sexual e
infectam o trato genital humano são classificados como “alto” ou “baixo” risco com base no
potencial oncogênico (BERNARD; PONS-SALORT; FAVRE; HEARD et al., 2013).
Especificamente, a infecção por HPV de alto risco oncogênico sendo os mais frequentes o
HPV16 e HPV18, representam o principal fator etiológico do câncer cervical (MUNOZ;
BOSCH; DE SANJOSE; HERRERO et al., 2003; WALBOOMERS; JACOBS; MANOS;
BOSCH et al., 1999) e uma porcentagem de outros cânceres anogenitais e orofaríngeos
(CHATURVEDI; ENGELS; PFEIFFER; HERNANDEZ et al., 2011; MILLER; PURICELLI;
STACK, 2012). A maioria das infecções por HPV de alto risco é eliminada pelo sistema
imunológico em menos de dois anos e é assintomática. No entanto, a infecção persistente com
HPV de alto risco pode induzir alterações celulares e progredir para o câncer em um período de
décadas (MOSCICKI; SCHIFFMAN; KJAER; VILLA, 2006).
Os Papilomavírus Humanos são vírus pequenos com um diâmetro de 50 a 55 nm, não
envelopados, contém DNA circular de dupla fita e são epiteliotrópicos (MUNOZ;
CASTELLSAGUE; DE GONZALEZ; GISSMANN, 2006). A infecção por HPV se inicia com
a replicação das partículas virais nos queratinócitos da camada basal do epitélio cervical,
frequentemente expostos a uma microlesão ou ferimento para acesso dos vírus, causando
anormalidades citológicas. Os HPVs codificam oito genes, existem seis genes precoces (E1E7) relacionados com a replicação do DNA viral e dois genes tardios (L1 e L2) que codificam
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as proteínas do capsídeo, necessárias para a montagem e liberação de vírions, assim como uma
região controladora LRC (do inglês, Long Control Region) que regula a transcrição e a
replicação do genoma do vírus (MUNOZ; CASTELLSAGUE; DE GONZALEZ; GISSMANN,
2006). A persistência da infeção com os subtipos de HPV de alto risco oncogênico, leva a
integração do genoma viral ao genoma do hospedeiro (JEON; ALLEN-HOFFMANN;
LAMBERT, 1995). Estudos sugerem que este processo acontece mediante a ruptura da região
do gene E2 viral, causando a perda de um regulador negativo do promotor viral o que favorece
expressão preferencial dos oncogenes E6 e E7 nas células do hospedeiro infectadas
(DOWHANICK; MCBRIDE; HOWLEY, 1995; JEON; ALLEN-HOFFMANN; LAMBERT,
1995; ROMANCZUK; THIERRY; HOWLEY, 1990). A transcrição dos oncogenes virais E6 e
E7 nas células hospedeiras promove a degradação dos supressores tumorais p53 e
retinoblastoma (Rb) respectivamente, provocando instabilidade genômica, além de modificar a
atividade das proteínas que regulam o ciclo celular, levando à imortalização das células
infectadas (MUNGER; BASILE; DUENSING; EICHTEN et al., 2001; SCHEFFNER;
WERNESS; HUIBREGTSE; LEVINE et al., 1990).

Figura 1. Organização do genoma do HPV16. O genoma contém oito genes, existem seis genes
precoces (E1, E2, E4, E5, E6, E7) relacionados com a replicação do DNA viral e dois genes tardios (L1
e L2) que codificam as proteínas do capsídeo, necessárias para a montagem e liberação de vírions, assim
como uma região controladora LRC (do inglês, Long Control Region) que regula a transcrição e a
replicação do genoma do vírus. Modificado da fonte (KAJITANI; SATSUKA; KAWATE; SAKAI,
2012).

I n t r o d u ç ã o | 27

Em mulheres com sistemas imunológicos normais, o desenvolvimento do câncer do
colo do útero ocorre ao longo de um período de 15 a 20 anos. Em contraste, evidências clínicas
mostraram um desenvolvimento acelerado da doença em mulheres com sistema imunológico
debilitado pela infecção com o vírus da imunodeficiência humana (KRIEK; JAUMDALLY;
MASSON; LITTLE et al., 2016). Estudos realizados demostraram que um dos mecanismos de
evasão imune do vírus, é mediada por E5, uma das oncoproteínas codificada pelo genoma de
HPV16, a qual causa a retenção de HLA-A e B no complexo de Golgi, escapando de linfócitos
T CD8 citotóxicos (ASHRAFI; HAGHSHENAS; MARCHETTI; O'BRIEN et al., 2005). Outro
dos mecanismos de escape do sistema imune é mediado pelas oncoproteínas E6 e E7 do HPV16,
as quais promovem a formação de um complexo nuclear que se liga ao promotor de TLR9 (do
inglês, Toll-like Receptor 9), levando a inativação da transcrição de TLR9 afetando a resposta
inata do hospedeiro (HASAN; BATES; TAKESHITA; BILIATO et al., 2007; HASAN;
ZANNETTI; PARROCHE; GOUTAGNY et al., 2013). Embora existam mecanismos de
evasão das proteínas virais, diversos estudos realizados têm demostrado a relevância do sistema
imune para o controle de lesões associadas ao HPV. A imunidade adaptativa mediada por
linfócitos T constitui a principal resposta efetora contra o vírus (DINIZ; SALES; SILVA;
FERREIRA, 2016; HEUSINKVELD; WELTERS; VAN POELGEEST; VAN DER HULST et
al., 2011; OVESTAD; GUDLAUGSSON; SKALAND; MALPICA et al., 2010). Estudos
realizados com antecedência por nosso grupo de pesquisa em modelos murinos, demostraram
que a depleção dos macrófagos presentes no microambiente tumoral (usando lipossomos
contendo clodronato) induz o aumento das respostas de linfócitos T CD8 específicos contra o
tumor o que leva a diminuição do crescimento tumoral (LEPIQUE; DAGHASTANLI;
CUCCOVIA; VILLA, 2009). Entretanto, os macrófagos tumorais secretam diferentes citocinas,
sendo uma das principais a IL-10, que promove o estabelecimento de tolerância aos antígenos
tumorais, favorecendo a diferenciação de células T reguladoras e inibindo a apresentação de
antígenos através da inibição parcial da sinalização por NF-κB (do inglês, Nuclear Factorkappa B) (STONE; ROSSETTI; BOLPETTI; BOCCARDO et al., 2014). Em modelos murinos
tem sido mostrado que a ativação de NF-κB mediada por TLR9, em conjunto com a inibição
do receptor de IL-10, potencializa a resposta imune inata e adaptativa contra o tumor
(GUIDUCCI; VICARI; SANGALETTI; TRINCHIERI et al., 2005). A sinalização por NF-κB
pode ser ativada pela via canônica mediante a ligação de citocinas pró-inflamatórias como IL1 a seu receptor levando a formação do dímero p65/p50 ou pela via não canônica (alternativa)
que leva a formação do dímero RelB/p52 (HAYDEN; GHOSH, 2008). Entretanto, na literatura
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existem evidências mostrando que ativação da via canônica de NF-κB (p65/p50) resulta
importante no desenvolvimento das funções efetoras dos linfócitos T citotóxicos (MONDOR;
SCHMITT-VERHULST; GUERDER, 2005). Em contraste, a ativação de via não canônica tem
sido relacionada com a ativação de STAT-3 (do inglês, Signal Transducer and Activator of
Transcription 3) em das células mielóides supressoras (MDSC do inglês, myeloid derived
suppressor cells) no contexto de tumoral (YU; WANG; YAN; ZHANG et al., 2014). Em outros
estudos desenvolvidos em nosso laboratório, em amostras de pacientes com câncer do colo
uterino, a via de sinalização de NF-κB se encontra parcialmente inibida em diferentes
populações de células imunes como os leucócitos, APCs e nos linfócitos T.

Figura 2. Vias de ativação de NF-κB. A sinalização por NF-κB pode ser ativada pela via canônica
mediante a ligação de citocinas pró-inflamatórias a seu receptor levando a formação do dímero p65/p50
ou pela via não canônica (alternativa) que leva a formação do dímero RelB/p52. Modificado da fonte
(BAKKAR; GUTTRIDGE, 2010).
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Adicionalmente, o microambiente tumoral é complexo, composto por células tumorais,
estromais, inflamatórias, além de uma variedade de células associadas ao tecido e vasos
sanguíneos (WHITESIDE, 2008). Existe uma forte associação entre o câncer e a inflamação
(HANAHAN; WEINBERG, 2011). A inflamação crônica resulta na remodelação do tecido e
angiogênese, levando a invasão e metástase assim como na liberação moléculas solúveis como
fatores de crescimento que sustentam a sinalização proliferativa, fatores de sobrevivência que
limitam a morte celular e citocinas (GRIVENNIKOV; GRETEN; KARIN, 2010). Uma das
citocinas inflamatórias descritas que desempenha um papel essencial na progressão tumoral é a
interleucina-6 (IL-6) (LI; GRIVENNIKOV; KARIN, 2011). Essa citocina é pleiotrópica e
embora tenha sido descrita como anti-inflamatória em alguns locais, ela também desempenha
um papel essencial na promoção de inflamação (ROSE-JOHN, 2012; SILVER; HUNTER,
2010). A sinalização de IL-6 pode acontecer mediante a via clássica que se inicia com a ligação
desta citocina a seu receptor de membrana (IL-6R) ou pode acontecer a trans-sinalização na
qual a IL-6 se liga a subunidade α do receptor que constitui a forma solúvel (sIL-6Rα). A
sinalização por ambas vias converge na fosforilação de resíduos de tirosina na glicoproteína
130 (gp130), que é crítica para a transdução de sinais (SILVER; HUNTER, 2010). A ativação
de gp130 induz o recrutamento das proteínas JAK (do inglês, Janus Kinases) e
consequentemente a fosforilação de STAT-3 que em forma de dímero se transloca para o
núcleo, promovendo a transcrição de genes alvo (HIRANO; ISHIHARA; HIBI, 2000). Existem
outras cascatas de sinalização intracelular que podem estar sendo ativadas mediante a
fosforilação de gp130 como a das MAPK (do inglês, Mitogen-Activated Protein Kinase) e
também a via de PI3K (do inglês, Phosphatidylinositol 3-Kinase) (HIRANO; ISHIHARA;
HIBI, 2000). Os genes alvos, das vias de sinalização mencionadas, são importantes para
proliferação e sobrevivência.
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Figura 3. Vias de sinalização ativadas por IL-6. A ligação de IL-6 ao seu receptor induz a ativação
de gp130, que transmite o sinal ativando diferentes vias como STAT-3, a via das proteínas MAPK ou a
via de PI3K. Modificado da fonte (JUNK; BRYSON; JACKSON, 2014).

Por outro lado, além da IL-6, existem outras citocinas como o fator estimulador de
colônias de granulócitos (G-CSF do inglês, Granulocyte-colony stimulating factor) que podem
desempenhar um papel essencial na progressão tumoral. O G-CSF pode ser secretado no
contexto tumoral pelas próprias células tumorais e promover a expansão das células mielóides
supressoras na circulação e no microambiente tumoral (SHOJAEI; WU; QU; KOWANETZ et
al., 2009). Evidências experimentais recentes, usando modelos murinos de neuroblastoma,
demostraram que o receptor do G-CSF (CD114) ativa a via de STAT-3 nas células tumorais,
promovendo sua expansão in vitro e in vivo (AGARWAL; LAKOMA; CHEN; HICKS et al.,
2015). Entretanto, estúdios realizados em amostras de pacientes com câncer do colo do útero
mostraram uma elevada expressão de G-CSF correlacionada a uma rápida progressão da doença
bem como recorrência do tumor (MABUCHI; MATSUMOTO; KAWANO; MINAMI et al.,
2014). Evidências na literatura demostraram que a elevada expressão de G-CSF e o aumento
da infiltração de MDSC em pacientes com câncer de colo do útero se encontra associado a
existência dos tumores ao tratamento com quimioterápicos (KAWANO; MABUCHI;
MATSUMOTO; SASANO et al., 2015).
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Figura 4. Via de sinalização iniciada por G-CSF. A ligação de G-CSF ao seu receptor induz a ativação
de receptor do G-CSF (CD114) ativa seletivamente a via de STAT-3 no tumor. Modificado da fonte
(AGARWAL; LAKOMA; CHEN; HICKS et al., 2015).

A sinalização intracelular por STAT-3 promove a proliferação celular, sobrevivência,
imunossupressão, angiogênese e invasão no câncer. Estudos em diversos tipos de tumor, tem
mostrado que a ativação de STAT-3 mediada por gp130, promove a progressão do ciclo celular
e induz resistência à apoptose (AGARWAL; LAKOMA; CHEN; HICKS et al., 2015). Outras
evidências mostraram que a ativação desta via de sinalização se correlaciona com a expressão
do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF, do inglês Vascular endothelial growth
fator) em diferentes linhagens tumorais e o processo de angiogênese promovido por VEGF
fornece os nutrientes necessários para o crescimento e progressão dos tumores (NIU; WRIGHT;
HUANG; SONG et al., 2002).
Especificamente, em tumores do colo uterino, nosso laboratório tem contribuído com
estudos do microambiente de tumores associados ao HPV utilizando modelos murinos assim
como amostras de pacientes, mostrando que as células transformadas por HPV expressam IL-6
e G-CSF (ALVAREZ; BELDI; SARMANHO; ROSSETTI et al., 2017; STONE; ROSSETTI;
BOLPETTI; BOCCARDO et al., 2014). Estes estudos mostraram que tumores associados ao
HPV16 controlam a homeostase de células mielóides em órgãos linfóides gerando um ambiente
supressor para células T (STONE; ROSSETTI; BOLPETTI; BOCCARDO et al., 2014). Em
pacientes com câncer de colo uterino, observou-se um aumento no infiltrado inflamatório nas
lesões, caraterizado por um acúmulo de macrófagos de perfil M2 e de neutrófilos acompanhado
de uma correlação negativa entre a frequência de neutrófilos e de linfócitos T (ALVAREZ;
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BELDI; SARMANHO; ROSSETTI et al., 2017). Nesse trabalho, nos proporemos compreender
melhor o papel da IL-6 e G-CSF na sinalização por STAT-3 durante o desenvolvimento de
tumores associados ao HPV assim como os efeitos sistêmicos do tumor sobre o sistema imune.
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2. CONCLUSÕES
❖ As citocinas IL-6 e G-CSF induzem o crescimento do tumor associado ao HPV, com
efeitos locais e sistêmicos, promovendo o aumento das populações de células mielóides
no baço dos camundongos e redução da frequência de infiltrado de linfócitos T no
tumor.
❖ As citocinas IL-6 e G-CSF expressas no microambiente tumoral induzem a ativação de
STAT-3 sistemicamente e a inibição de NF-κB no baço.
❖ A ativação da via de transdução de sinais STAT-3 induz crescimento do tumor
associado a HPV, inibe a ativação de linfócitos T, o que poderia contribuir para a menor
infiltração dessas células nos tumores. Além disso, induz o aumento das células de
origem mielóide a nível sistêmico.
❖ A via de sinalização de STAT-3 interfere na ativação intracelular de NF-κB no
microambiente tumoral e a nível sistêmico em um modelo experimental associado a
HPV, o que indica que os efeitos pró-tumorais do STAT-3 dependem, pelo menos em
parte, da regulação negativa de NF-κB.
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