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RESUMO 

 

Introdução: O tumor é a segunda causa de óbitos em todo o mundo, cerca de 9,6 milhões em 

2018. A imunoterapia com células dendríticas no tratamento do tumor objetiva ativar a 

resposta imune para que sejam capazes de eliminar células neoplásicas. O presente estudo 

teve por objetivo avaliar o perfil de resposta imune induzido por células dendríticas 

submetidas à diferentes protocolos de maturação no baço e microambiente tumoral de 

camundongos com tumor de mama experimental. Materiais e métodos: Para este estudo, 

células pluripotentes da medula óssea de camundongos Balb/c fêmeas foram diferenciadas por 

meio do estímulo com fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) 

e interleucina-4 (IL-4). Posteriormente, estas células foram submetidas a dois diferentes 

protocolos de maturação. No protocolo DCs, as células dendríticas foram estimuladas com 

TNF-α e lisado tumoral. No protocolo LPSDCs, as células dendríticas foram estimuladas com 

TNF-α, lipopolissacarídeo e lisado tumoral. As células DCs e LPSDCs foram utilizadas para 

imunoterapia de camundongos Balb/c fêmeas com tumor de mama experimental induzido 

com células de linhagem 4T1 (n= 10 animais por grupo). Após o período experimental, 

células esplênicas e intratumorais foram coletadas e avaliadas por meio da citometria de 

fluxo. Resultados: Em nosso estudo observamos as vacinas DCs e LPSDCs reduzem o volume 

tumoral tumoral (p<0,0001) quando comparados aos camundongos com tumor de mama não 

tratados. Além disso, observamos que a vacina LPSDCs induz um aumento do percentual de 

células T auxiliares CD3
+
 CD4

+ 
esplênicas e intratumorais quando comparada aos grupos WT 

(p<0,001) e Tumor (p<0,0001). Ambas as vacinas aumentaram a produção de IFN-γ no 

microambiente tumoral (p<0,0001) quando comparados ao grupo Tumor. O tratamento de 

camundongos com tumor de mama com a vacina LPSDCs induziu uma redução significativa 

do percentual de células T reguladoras e macrófagos no microambiente tumoral quando 

comparados ao grupo Tumor (p<0,0001) e uma maior porcentagem de células NK CD335
+
 

quando comparado aos grupos Tumor (p=0,0201) e DCs (p=0,0001). Conclusão: este estudo 

experimental demonstra que respostas imunes in vivo são induzidas por meio da 

imunoterapia com células dendríticas, sendo que o estímulo adicional com 

lipopolissacarídeo induz o aumento da infiltração de células imunes com atividade 

antitumoral e redução de células imunossupressoras no microambiente tumoral.   

 

Palavras-chave: tumor de mama, imunoterapia, células dendríticas. 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Cancer is the second cause of death worldwide, about 9.6 million in 2018. 

Immunotherapy with dendritic cells for cancer patients aims to activate the immune response 

to be eliminate neoplastic cells. Our study aimed to evaluate the immune response profile 

induced by dendritic cells submitted to different maturation protocols  

in the spleen and tumor microenvironment of mice with experimental breast cancer. 

Materials and methods: For this study, bone marrow pluripotent cells of female Balb/c mice 

were differentiated by stimuly with granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-

CSF) and interleukin-4 (IL-4). Subsequently, these cells were submitted to two different 

maturation protocols. In the DCs protocol, dendritic cells were stimulated with TNF-α and 

tumor lysate. In the LPSDCs protocol, dendritic cells were stimulated with TNF-α, 

lipopolysaccharide and tumor lysate. DCs and LPSDCs cells were used for immunotherapy of 

female Balb/c mice with experimental breast cancer induced with 4T1 lineage cells (n= 10 

animals each group). After the experimental period, splenic and intratumoral cells were 

collected and evaluated by flow cytometry. Results: In our study we observed that DCs and 

LPSDCs reduce the tumor growth rate (p<0.0001) when compared to the untreated breast 

cancer mice. In addition, we observed that the LPSDCs vaccine induces an increase in the 

percentage of splenic and intratumoral CD3
+ 

CD4
+
 T helper cells when compared to the WT 

(p<0.001) and Tumor (p<0.0001) groups. Both vaccines increased the production of IFN-γ in 

the tumor microenvironment (p <0.0001) when compared to the Tumor group. The treatment 

with the LPSDCs vaccine induced a significant reduction in the percentage of regulatory T 

cells and macrophages in the tumor microenvironment when compared to the Tumor group (p 

<0.0001) and a higher percentage of CD335
+
 NK cells when compared to Tumor (p=0.0201) 

and DCs (p=0.0001) groups. Conclusion: This experimental study demonstrates that in vivo 

immune responses are induced by immunotherapy with dendritic cells, and additional 

stimulation with lipopolysaccharide induces increased infiltration of immune cells with 

antitumor activity and reduction of immunosuppressive cells in the tumor microenvironment. 

 

Keywords: breast cancer, immunotherapy, dendritic cell. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) o tumor é a segunda causa de 

morte no mundo, cerca de 9,6 milhões no ano de 2018 (WHO, 2018).  No Brasil, segundo 

estimativas do Instituto Nacional de Tumor (INCA), ocorrerão aproximadamente 590 mil 

novos casos de tumor nos anos 2018-2019. Destes, os mais frequentes serão os tumores de 

próstata em homens (68 mil) e mama (60 mil) em mulheres (INCA, 2017).   

 O tumor de mama é a neoplasia mais frequente entre as mulheres em todo o mundo, 

sendo considerada a principal causa de óbito de mulheres por tumor, cerca de 520 mil no ano 

de 2012. A sobrevida média em cinco anos varia de 50% e 60% nos países em 

desenvolvimento, a 85% nos países desenvolvidos (INCA, 2017; WHO, 2016). 

 Diferentes fatores de risco foram associados ao desenvolvimento do tumor de mama, 

incluindo fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher, o envelhecimento, história 

familiar, excesso de peso, consumo de álcool, sedentarismo, exposição à radiação ionizante e 

densidade do tecido mamário (INCA, 2017). Também foram descritas mutações genéticas, 

particularmente nos genes BRCA1 (em inglês, breast cancer 1, early onset) e BRCA2 (do 

inglês, breast cancer 2, early onset) (TAO et al., 2015). 

 

1.1 Modelos de tumor de mama experimental 

 

 Inicialmente, os estudos envolvendo tumor de mama eram realizados a partir da indução 

do desenvolvimento tumoral em camundongos através do uso de células tumorais de tumor de 

mama humano. Todavia, estes modelos de estudo apresentavam crescimento tumoral e 

potencial metastático limitados (TAO et al., 2008). 

 Estudos demonstraram a existência de uma linhagem celular de tumor de mama 

provenientes de camundongos Balb/c (TAO et al., 2008). Esta linhagem celular, denominada 

de células 4T1, possui grande potencial carcinogênico, invasivo e metastático, apresentando 

comportamento similar ao observado em carcinomas ductais de alto grau humanos, fazendo 

com que estas células se tornassem importantes para o estudo do tumor de mama (PULASKI; 

OSTRAND-ROSENBERG, 2001). 

  

1.2 Resposta Imune ao Tumor 
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O conceito de vigilância imunológica, proposto no ano de 1909 pelo imunologista 

alemão Paul Ehrlich e consolidado pelos pesquisadores Sir MacFarlane Burnet e Lewis 

Thomas no ano de 1957 descreve que o sistema imune possui a capacidade de reconhecer e 

eliminar células mutadas, sendo assim responsável pelo controle do desenvolvimento tumoral 

(BURNET, 1957; FERRANTINI; CAPONE; BELARDELLI, 2008; THOMAS, 1982). 

Estudos avaliando modelos animais ou pacientes imunossuprimidos ou 

imunodeficientes evidenciam o importante papel exercido pelo sistema imune no controle do 

desenvolvimento tumoral, como um estudo publicado em 2001 por Shankaran e 

colaboradores, que demonstrou uma maior frequência no desenvolvimento de tumores 

espontâneos e tumores induzidos por carcinógenos em camundongos imunodeficientes 

(SHANKARAN et al., 2001).  

O sistema imunológico é classicamente dividido em sistema imune inato e adaptativo, 

apesar de apresentarem funções sobrepostas e estarem relacionados entre si. A imunidade 

inata é a primeira linha de defesa do hospedeiro contra patógenos e células tumorais e é 

composta por barreiras físicas, químicas e biológicas, moléculas solúveis e células 

especializadas, como macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e células natural killer 

(NK).  A resposta imune adaptativa é mediada pelos linfócitos T e B e está relacionada ao 

desenvolvimento de uma resposta mais elaborada e tardia contra as células tumorais 

(LEHRNBECHER et al., 2008; OISETH; AZIZ, 2017).  

 

1.3 Células Dendríticas e Resposta Imune ao Tumor 

 

As células dendríticas (DCs, do inglês “Dendritic Cells”), ou células apresentadoras de 

antígenos profissionais (APCs, do inglês “Antigen-Presenting Cells”), pertencem ao sistema 

imune inato e estão relacionadas ao início e modulação da resposta imune a microrganismos, 

autoimunidade e resposta imune antitumoral (BANCHEREAU; STEINMAN, 1998; 

SCHLITZER et al., 2015; STEINMAN; COHN, 1973).  

Estas células diferenciam-se a partir de precursores hematopoiéticos pluripotentes 

(HSC) da medula óssea. Durante a hematopoiese, estes precursores diferenciam-se em 

progenitores linfoides comuns (CLPs) e progenitores mieloides comuns (CMPs). Os CMPs 

dão origem aos monócitos, macrófagos, megacariócitos, eritrócitos e granulócitos, enquanto 

os CLPs dão origem aos linfócitos T e B. Estudos têm demonstrado que ambos os 

progenitores são capazes de diferenciar-se em células dendríticas, embora grande parte destas 

células sejam de origem mieloide. Estas células incluem as células dendríticas plasmocitoides 
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(pDCs) e as células dendríticas convencionais (cDCs) (MILDNER; JUNG, 2014; 

SCHRAML; REIS E SOUSA, 2015). 

As pDCs são caracterizadas pela expressão de CD11c (CD do inglês – Cluster of 

Differentiation), CHP II (Complexo de Histocompatibilidade principal do tipo II), CD45R, 

Siglec-H e Bst2 (ZHANG et al., 2006). Conhecidas pelo seu papel na resposta imune 

antiviral, estas células são capazes de sintetizar grandes quantidades de IFN-α (interferon- α), 

sendo essenciais para a manutenção do equilíbrio entre a imunidade e tolerância. No tumor 

tem sido demonstrado que a disfunção destas células, caracterizada pela redução da produção 

de IFN-α, está relacionada ao aumento da supressão da resposta imune antitumoral 

(MITCHELL; CHINTALA; DEY, 2018). 

As cDCs também expressam em sua superfície os marcadores CD11c e CHP II e 

podem ser diferenciadas de outros subtipos pela expressão de CD8α, CD4, CD24 e CD11b 

(DURAI; MURPHY, 2016; MILDNER; JUNG, 2014). Estas células são essenciais para a 

ativação de uma resposta imune antitumoral mediada por linfócitos T (GARDNER; 

RUFFELL, 2016). 

Além disso, diferentes estudos têm demonstrado que as células dendríticas podem 

diferenciar-se a partir de monócitos em condições inflamatórias e infecciosas ou em estado 

estacionário. Estas células são denominadas células dendríticas inflamatórias (IDCs) ou 

derivadas de monócitos (MoDCs) (KUSHWAH; HU, 2011; MILDNER; JUNG, 2014).  

Os monócitos são células mononucleares pertencentes ao sistema imune inato. Estas 

células são derivadas da medula óssea e circulam no sangue antes de serem recrutados para os 

tecidos. Nos tecidos, os monócitos são capazes de eliminar patógenos através da fagocitose e 

da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), óxido nítrico (NO), citocinas 

inflamatórias e mieloperoxidase. Além disso, estas células estão relacionadas ao reparo 

tecidual e neovascularização e ao estímulo ou inibição da resposta de células T durante o 

tumor, autoimunidade e infecções. Em condições específicas, os monócitos são capazes de se 

diferenciar em macrófagos, osteoclastos ou células dendríticas (SAHA; GEISSMANN, 2011; 

WACLECHE et al., 2018). 

As MoDCs são semelhantes fenotipicamente às cDCs e expressam níveis semelhantes 

de CD11c, CHP II, DC-SING (Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion molecule-3-

Grabbing Non-integrin), CD11b e CD24 (KUSHWAH; HU, 2011; QU et al., 2014) e podem 

ser diferenciadas in vitro por meio do estímulo com GM-CSF (do inglês – Granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor) e da interleucina 4 (IL-4) e maturadas por meio de 
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diferentes estímulos (BANCHEREAU; STEINMAN, 1998; MA et al., 2013; SEGURA et al., 

2013).  

As células dendríticas maduras expressam em sua superfície moléculas co-

estimulatórias. As primeiras moléculas co-estimulatórias descritas foram o CD80 e o CD86 

que se ligam ao receptor CD28 expresso por linfócitos T virgens (BANCHEREAU; 

STEINMAN, 1998; HART, 1997). Os sinais gerados pela interação entre estas moléculas, 

juntamente aos sinais provenientes do reconhecimento do antígeno pelo receptor de células T 

(TCR), resultam no aumento da proliferação e sobrevida das células T (SMITH-GARVIN; 

KORETZKY; JORDAN, 2009). A ausência desta interação pode resultar em anergia clonal 

destas células (HARDING et al., 1992). 

Em murinos, a diferenciação in vitro de MoDCs foi descrita apenas recentemente, uma 

vez que os estudos envolvendo a obtenção de células dendríticas in vitro basearam-se, até o 

momento, na diferenciação destas células a partir da cultura de células precursoras da medula 

óssea (LEÓN; LÓPEZ-BRAVO; ARDAVÍN, 2005).  

Dependendo das condições as quais são submetidas, as MoDCs podem exercer 

diferentes funções no organismo. Em condições inflamatórias, as MoDCs secretam grandes 

quantidades de IL-23, o que induz a diferenciação de linfócitos T auxiliares  (SEGURA et al., 

2013). O estímulo de receptores de reconhecimento de padrões microbianos específicos, como 

TLR4 e TLR8 (receptores do tipo Toll-like), estimula a produção de TNF-α e óxido nítrico 

sintase induzível (iNOS), que apresentam propriedades antimicrobianas (WACLECHE et al., 

2018). MoDCs pulsadas com antígenos tumorais ativa linfócitos T citotóxicos específicos 

para os tumores e induz regressão tumoral mesmo em casos avançados (QU et al., 2014). 

 

1.4 Imunoterapia com Células Dendríticas 

 

A descoberta dos métodos de diferenciação das células dendríticas in vitro provou ser 

uma importante ferramenta para o estudo da diferenciação e função das células dendríticas 

humanas. Além disso, esta metodologia tem sido amplamente empregada na imunoterapia 

contra doenças infecciosas e tumor (LEÓN; LÓPEZ-BRAVO; ARDAVÍN, 2005; QU et al., 

2014). 

Estudos desenvolvidos por nosso grupo de pesquisa demonstraram que a imunoterapia 

utilizando MoDCs autólogas diferenciadas in vitro modulam um perfil de resposta imune 

antitumoral caracterizado pelo aumento da síntese de IL-12 e IFN-γ, aumento da expressão de 
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Figura 1: Ontogenia das células dendríticas. As células dendríticas se originam de precursores 

hematopoiéticos pluripotentes da medula óssea (HSC). As HSC se diferenciam em precursores mieloides 

comuns (CMP) e precursores linfoides comuns (CLP). Embora estudos tenham demonstrado que as células 

dendríticas se originam de ambos os precursores, linfoides e mieloides, a maioria das células dendríticas do 

organismo tem origem mieloide. Os CMPs podem diferenciar-se em células dendríticas convencionais (cDC1 e 

cDC2) que atuam nos processos de apresentação cruzada de antígenos aos linfócitos T auxiliares e linfócitos T 

citotóxicos bem como na ativação de linfócitos T auxiliares CD4
+
. Os CMPs também podem se diferenciar em 

células dendríticas plasmocitoides (pDCs) que atuam na resposta antiviral por meio da secreção de interferons 

do tipo I. Outra célula derivada dos CMP são os monócitos, que por sua vez podem se diferenciar em 

macrófagos, células dendríticas (MoDCs, TIP-DCs ou IDCs) e células de langerhans. Os macrófagos teciduais 

e as células de langerhans podem se originar de células precursoras embrionárias e auto-renovação in situ.No 

entanto, em condições inflamatórias derivam de monócitos para repopular as populações teciduais. Os 

macrófagos atuam principalmente na homeostase tecidual. As células de langerhans, um subtipo de células 

dendríticas localizadas na epiderme estão relacionadas às funções de tolerância imunológica bem como na 

apresentação de antígenos localizados neste tecido. As MoDCs exercem diferentes funções nos tecidos, 

incluindo a apresentação de antígenos para células T efetoras, eliminação de patógenos e produção de citocinas 

(Adaptado de EISENBARTH, 2019). 

IL-2 e TNF-α em linfócitos T CD4
+
 e de IL-2 em células T CD8

+
 e redução da produção de 

IL-4 (MATIAS et al., 2013; RODRIGUES et al., 2011). 

As abordagens imunoterapêuticas utilizando células dendríticas no tratamento do 

tumor têm por objetivo modular a atividade de linfócitos T citotóxicos específicos para o 

tumor e células NK para que se tornem capazes de eliminar as células malignas. Os resultados 

descritos em uma meta-análise de imunoterapia com células dendríticas demonstraram que a 

modulação de respostas antitumorais específicas podem ser observadas em 77% dos pacientes 

com tumor de próstata e 61% dos pacientes com carcinoma de células renais, mesmo em 

casos de doença metastática (ANGUILLE et al., 2014; DRAUBE et al., 2011).  
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Embora a imunoterapia com células dendríticas diferenciadas in vitro a partir de 

monócitos humanos tenham demonstrado resultados clínicos satisfatórios, sua eficácia parece 

restrita a pacientes com diferentes tipos de neoplasias sendo, portanto, necessário o 

aperfeiçoamento das estratégias terapêuticas já desenvolvidas (KIRKWOOD et al., 2012; 

PALUCKA et al., 2010).  

Estudos anteriores, desenvolvidos por nosso grupo de pesquisa, demonstraram que 

linfócitos ativados com LPS (lipolissacarídeo) eram capazes de induzir uma melhor ativação 

de células dendríticas derivadas de monócitos de pacientes com diferentes graus de lesão 

cervical (LOPES; MICHELIN; MURTA, 2017). Assim o presente estudo procura avaliar se o 

estímulo das células dendríticas diferenciadas in vitro com LPS poderia induzir uma resposta 

imune antitumoral in vivo mais eficaz. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Este estudo teve por objetivo testar a hipótese de que a vacina de células dendríticas 

submetida a maturação com lipopolissacarídeo induz uma resposta imune antitumoral em 

camundongos com tumor de mama experimental induzido por células 4T1 mais eficaz. 

 

2.2 Objetivos específicos 

  

 Comparar o perfil de ativação de células dendríticas submetidas a dois diferentes 

protocolos de maturação utilizando fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) ou TNF-α e 

lipopolissacarídeo (LPS) através da análise, por citometria de fluxo, da expressão de 

CD11c, CHP II, CD80, CD86, IL-12, TNF-α, IL-10 e IFN-γ. 

 Avaliar a influência da vacina de células dendríticas ativadas a partir de diferentes 

estímulos (TNF-α ou TNF-α e LPS) sobre a volume tumoral tumoral de camundongos 

com tumor de mama experimental induzido com células de linhagem 4T1. 

 Avaliar, por citometria de fluxo, a influência da vacina de células dendríticas ativadas 

a partir de diferentes estímulos (TNF-α ou TNF-α e LPS) sobre a resposta imune 

sistêmica e intratumoral por meio do estudo dos linfócitos T citotóxicos (CD3, CD8, 

IFN-γ) obtidos do baço e do tumor de camundongos com tumor de mama 

experimental induzido com células de linhagem 4T1. 

 Avaliar, por citometria de fluxo, a influência da vacina de células dendríticas ativadas 

a partir de diferentes estímulos (TNF-α ou TNF-α e LPS) sobre a resposta imune 

sistêmica e intratumoral por meio do estudo dos linfócitos T auxiliares (CD3, CD4) 

suas citocinas e fatores de transcrição (Tbet, FoxP3, IFN-γ e IL-10) obtidos do baço e 

do tumor de camundongos com tumor de mama experimental induzido com células de 

linhagem 4T1. 

 Avaliar, por citometria de fluxo, a influência da vacina de células dendríticas ativadas 

a partir de diferentes estímulos (TNF-α ou TNF-α e LPS) sobre a resposta imune 

sistêmica e intratumoral por meio do estudo das células NK (CD335, Ly49G2, 

NKG2D, IFN-γ, IL-10) obtidos do baço e do tumor de camundongos com tumor de 

mama experimental induzido com células de linhagem 4T1. 
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 Avaliar, por citometria de fluxo, a influência da vacina de células dendríticas ativadas 

a partir de diferentes estímulos (TNF-α ou TNF-α e LPS) sobre a resposta imune 

sistêmica e intratumoral por meio do estudo dos macrófagos (CD14, TNF-α) obtidos 

do baço e do tumor de camundongos com tumor de mama experimental induzido com 

células de linhagem 4T1. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados 40 camundongos Balb/c fêmeas adultas, de 8 a 12 semanas de idade, 

provenientes do biotério setorial do Instituto de Pesquisa em Oncologia (IPON). Os animais 

foram separados em grupos e mantidos em gaiolas de plástico com espaço adequado, ciclo 

claro/escuro de 12 horas, em temperatura controlada (21 ± 3°C), alimentação e água ad 

libitum. Após o período experimental, os animais foram eutanasiados por meio de 

superdosagem intraperitoneal dos anestésicos Cetamina (150mg/kg) e Xilazima (15mg/kg). 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro, protocolo 400 (Anexo I). 

 

3.2 Grupos experimentais 

 

Os animais foram separados em 4 grupos experimentais (n=10 por grupo), sendo o 

grupo Controle constituído por animais que não foram submetidos à indução tumoral ou à 

imunoterapia com células dendríticas, o grupo Tumor constituído por animais que foram 

submetidos à indução tumoral com células 4T1 que não foram tratados, o grupo DCs 

constituído por animais que foram submetidos à indução tumoral com células 4T1 e tratados 

com vacina DCs e o grupo LPSDCS constituído por animais que foram submetidos à indução 

tumoral com células 4T1 e tratados com vacina LPSDCs (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Descrição dos grupos experimentais de camundongos Balb/c 

Grupos Experimentais Indução tumoral Vacina DCs Vacina LPSDCS 

Controle - - - 

Tumor x - - 

DCs x x - 

LPSDCs x - x 

Vacina DCs: vacina de células dendríticas estimuladas com TNF-α e lisado tumoral. Vacina LPSDCS: vacina de 

células dendríticas estimuladas com TNF-α, antígeno tumoral e LPS. 

 

 

3.3 Delineamento experimental 
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3.3.1 Geração de células dendríticas derivadas da medula óssea 

 

Para a confecção das vacinas DCs e LPSDCS foram obtidas células da medula óssea 

dos fêmures e tíbias de 15 camundongos Balb/c com o auxílio de uma seringa 13x4,5mm 

contendo solução fisiológica 0,9%. As células pluripotentes obtidas foram centrifugadas a 

290xg durante 10min a 4°C e quantificadas por contagem em câmara de Neubauer. Um total 

de 32,5x10
6
 células foram cultivadas em garrafas de 25cm

2 
contendo

 
7,5mL de meio IMDM 

suplementado com 60mL de soro bovino fetal, 6mL de L-glutamina, 6mL de gentamicina, 

(Sigma-Aldrich®; Merck Millipore, Darmstadt, Germany) e mantidas em câmeras de CO2 a 

5% e a 37°C. Estas células foram estimuladas com GM-CSF e IL-4 (10ng/mL de cada; BD 

Pharmingen, San Diego, CA, USA) durante 5 dias. As células dendríticas obtidas foram 

submetidas a dois protocolos de maturação. No primeiro protocolo (DCs), as DCs imaturas 

foram submetidas à maturação por meio do estímulo com lisado tumoral de células 4T1 e 

10ng/mL de TNF-α (BD Pharmingen) durante 48 horas. No segundo protocolo (LPSDCs), as 

DCs imaturas foram submetidas à maturação por meio do estímulo com lisado tumoral de 

células 4T1, 10ng/mL de TNF-α (BD Pharmingen) e 10ng/mL de lipopolissacarídeo de 

Escherichia coli (LPS) (Sigma-Aldrich®; Merck Millipore, Darmstadt, Germany) durante 48 

horas. Após o período de maturação, as células DCs e LPSDCs foram cuidadosamente 

coletadas, lavadas duas vezes e ressuspensas em solução fisiológica 0,9% ou solução salina 

(PBS) para estudos posteriores. 

 

  3.3.2 Indução tumoral 

 

 As células da linhagem 4T1 foram mantidas em meio RPMI suplementado com 5,96g 

Hepes, 2g de bicarbonato de sódio, 10mL de L-glutamina, 10mL de estreptomicina, 10mL de 

solução de aminoácidos não-essenciais (10mM), 100mL de soro bovino fetal, 10mL de 

solução de 2-mercaptoetanol, 10mL de solução de piruvato de sódio (Sigma-Aldrich®; Merck 

Millipore, Darmstadt, Germany) em estufa de CO2 a 5% e a 37°C. Nos animais dos grupos 

experimentais Tumor, DCs e LPSDCS foram injetadas, na glândula mamária esquerda do 

último par de mamas dos animais, 2x10
5 

células de linhagem 4T1 em 50μL de solução 

fisiológica 0,9%, com o auxílio de uma seringa de 13x4,5mm. O volume tumoral foi 

mensurado com o auxílio do paquímetro a cada dois ou três dias e determinado usando a 

fórmula: 
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 [maior diametro x (menor diâmetro)
2
] 

2 

 

  3.3.3 Imunoterapia com células dendríticas 

 

 Foram administradas, no dorso dos camundongos dos grupos DCs e LPSDCs, 5,0x10
6
 

células dendríticas (DCs ou LPSDCs) em um volume total de 50μL de solução fisiológica 0,9%  

uma vez por semana, durante 3 semanas consecutivas, sendo iniciada uma semana após a 

indução do tumor nos grupos determinados. Parte das células dendríticas obtidas das vacinas 

DCs e LPSDCs foi submetida à avaliação do perfil de ativação por meio da citometria de fluxo, 

conforme protocolo abaixo descrito. 

 

 
 

 

3.4 Obtenção de células esplênicas e intratumorais 

 

Os animais foram eutanasiados após o período experimental de 28 dias e tiveram seu 

baço e tumor removidos. Cada tecido foi submetido a rompimento mecânico com o auxílio de 

duas pinças e homogeneizadas imediatamente com solução fisiológica 0,9%. Após a 

homogeneização, as células esplênicas e intratumorais foram submetidas a três lavagens em 

solução fisiológica 0,9% por centrifugação a 290xg por 10min a 4°C. Após a centrifugação, 

estas células foram contadas e submetidas a avaliação por citometria de fluxo.  

 

3.5 Citometria de Fluxo  

 

As células dendríticas maduras das vacinas DCs e LPSDCS, as células esplênicas e as 

células intratumorais foram submetidas à avaliação por citometria de fluxo. Brevemente, as 

células esplênicas e intratumorais foram transferidas para tubos cônicos de 50mL contendo 

Esquema 1 - Representação do delineamento experimental, incluindo a indução tumoral com a linhagem 

celular 4T1 e a imunoterapia com células dendríticas ativadas por meio de diferentes estímulos. 

 



27 

 

solução de lise (BD Biosciences – FACS
TM

 Lysing Solution) na proporção de 1:20mL 

(amostras:solução de lise). Estas células foram incubadas durante 20 minutos à temperatura 

ambiente e lavadas por 3 vezes com 30mL de PBS (solução salina tamponada com fosfato) 

em cada lavagem e centrifugadas a 290xg por 10min e 4°C. O sobrenadante foi desprezado 

cuidadosamente conservando o precipitado celular. Ao precipitado celular e às células 

dendríticas maduras das vacinas DCs e LPSDCS foi adicionado 1mL de PBS acrescido de 2μL 

da proteína transportadora inibitória (BD Golgistop
TM

) a cada 3mL de solução durante 20 

minutos a 4°C. Posteriormente estas células foram lavadas por centrifugação com 30mL de 

PBS a 290xg por 10min e 4°C. Após a centrifugação, o sobrenadante foi removido e as 

células foram ressuspensas em 1mL de PBS. A quantidade de células obtidas foi determinada 

por meio da contagem em câmara de Neubauer, sendo distribuídas 1x10
6
 células por tubos de 

citometria. Inicialmente, foi realizada a marcação extracelular. Após a marcação, as células 

foram incubadas a 4°C por 30 minutos na ausência de luz. Posteriormente, as células foram 

lavadas com PBS para remoção do excesso de anticorpos, quando foram incubadas durante 20 

minutos com solução de permeabilização e fixação (BD Cytofix/Cytoperm
TM

) a 4°C no 

escuro. As células foram lavadas com solução tampão (BD Perm/Wash
TM

 Buffer), marcadas 

com anticorpos intracelulares e incubadas a 4°C por 30 minutos no escuro. Após o período de 

incubação, as células foram lavadas com solução tampão (BD Perm/Wash
TM

 Buffer) para 

remoção do excesso de anticorpos e ressuspensas em 50μL de PBS para leitura no citômetro 

BD FACSCalibur
TM

. 

As células dendríticas das vacinas DCs e LPSDCS foram marcadas para células 

dendríticas totais (CD11c), para as moléculas coestimulatórias (CD80, CD86 e CHP II) e para 

as citocinas intracelulares (IL-12, IL-10, IFN-γ e TNF-α) (Quadro 2). As células esplênicas e 

intratumorais foram marcadas para linfócitos T auxiliares totais (CD3, CD4) e subtipos Th1 

(CD3, CD4, T-bet) e Treg (CD3, CD4, FoxP3), bem como para as citocinas produzidas por 

cada perfil (IFN-γ e IL-10). Também foram avaliados os linfócitos T citotóxicos (CD3, CD8) 

e a produção de IFN-γ por estas células, os macrófago (CD14) e a produção de citocinas 

(TNF-α, IL-10 e IL-12) por estas células, células dendríticas totais (CD11c), linfócitos B 

(CD19), bem como as células NK (CD335) e a expressão de moléculas de superfície e 

citocinas (Ly49G2, NKG2D, IFN-γ e IL-10) (Quadro 3). 

Todos os anticorpos utilizados no protocolo de citometria de fluxo foram obtidos da 

BD Biosciences, San Diego, CA, EUA. 
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Tubo Descrição Marcação extracelular Marcação intracelular 

1 Controle - - 

2 Isotipo 1 IgG1 FITC ham/ IgG2a APC 

Rat/IgG2b PE mouse 

- 

3 Isotipo 2 IgG2b PercpCy 5.5 Rat/ IgG1 APC 

Ham 

IgG1 FITC Rat/ IgG2b PE 

Rat  

4 Células dendríticas CD11c APC IL-12 PE/IL-10 FITC 

5 Células dendríticas CD11c APC TNF-α PE /IFN-γ FITC 

6 Moléculas coestimulatórias IA PE/CD80 FITC/CD86 APC - 

Tubo Descrição Marcação extracelular Marcação intracelular 

1 Controle - - 

2 Isotipo 1 IgG1 FITC ham/IgG2a APC Rat/IgG2b 

PE mouse 

IgG1 PercpCy 5.5 Mouse  

3 Isotipo 2 IgG2b PercpCy 5.5 Rat/IgG1 APC 

Ham 

IgG1 FITC Rat/IgG2b PE Rat  

4 Isotipo 3 IgG2ak Alexa Fluor 647 Rat  IgG1k FITC Mouse 

5 Isotipo 4 IgG2a PE Rat IgG2b FITC Rat/IgG1 APC 

Rat 

6 Células NK CD335 FITC (NKp46) IL-10 PE 

7  CD314 PE (NKG2D)   IFN-γ PercpCy 5.5 

8  Ly49G2 FITC  

9 Células dendríticas CD11c APC  

10 Macrófagos CD14 FITC  TNF-α PE   

11 Linfócitos B CD19 ALEXA 647  

12 Linfócitos T 

citotóxicos 

CD3 FITC/CD8 PercpCy5.5   

13  CD8 PerCP-Cy5.5 IFN-γ FITC 

Quadro 2: Marcações extracelulares e intracelulares de células dendríticas obtidas das vacinas DCs e 

LPSDCs 

Quadro 3: Marcações extracelulares e intracelulares de células esplênicas e intratumorais 
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3.6 Análise Estatística 

 

Os resultados obtidos foram testados para verificar a distribuição. Para variáveis cuja 

distribuição foi considerada normal, foi utilizado teste de Anova de medidas repetidas e pós-

teste de Bonferroni para comparação entre os grupos sendo os dados representados por média. 

Para a comparação dos dados cuja distribuição foi considerada não normal, foi utilizado o 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunns para comparação entre os 4 

grupos, sendo os resultados expressos em mediana e amplitude. As diferenças observadas 

foram consideradas significativas quando p menor que 0,05 (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Linfócitos T auxiliares CD3 FITC/ CD4 PeCy 5.0    

15  CD4 PeCy 5.0 IFN-γ FITC 

16  CD4 PeCy 5.0 T-bet ALEXA 488 

17  CD4 PeCy 5.0 FoxP3 ALEXA 488 

18  CD4 PeCy 5.0  IL-10 FITC 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Perfil de maturação de células dendríticas submetidas a diferentes protocolos 

de maturação 

 

No intuito de avaliar se o estímulo com LPS induz alteração no perfil de maturação das 

células dendríticas murinas, foram coletadas células da medula óssea de camundongos Balb/c 

fêmeas com idade entre 6-8 semanas. A figura 2 representa o perfil de maturação das células 

dendríticas diferenciadas in vitro a partir de diferentes estímulos. Podemos observar, a partir 

desta figura, o aspecto morfológico das células dendríticas estimuladas com GM-CSF, IL-4, 

lisado tumoral e TNF-α (figura 2A) (aumento de 40x) e das células dendríticas estimuladas 

com GM-CSF, IL-4, lisado tumoral TNF-α e LPS (figura 2B). Além disso, nesta figura 

também podemos observar o aspecto fenotípico das DCs e LPSDCs (figura 2C-D).  

 

 

 

 

A 

Figura 2: Aspecto morfológico e fenotípico das células dendríticas diferenciadas in vitro. (A) Aspecto 

morfológico das células dendríticas diferenciadas a partir do estímulo com GM-CSF, IL-4 e TNF-α (DCs); (B) 

Aspecto morfológico das células dendríticas diferenciadas a partir do estímulo com GM-CSF, IL-4, TNF-α e 

LPS (LPSDCs); (C) porcentagem de gate das DCs e LPSDCs CD11c
+
 e (D) média geométrica da intensidade de 

fluorescência (MFI) de moléculas co-estimulatórias e citocinas nas DCs e LPSDCs;  diferenciadas in vitro e 

avaliadas por meio da citometria de fluxo. Os resultados estão expressos em mediana. 

B 

C D 
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Observa-se, a partir desta figura, que o estímulo com LPS induz um aumento da 

porcentagem de células dendríticas CD11c
+
 da expressão das moléculas co-estimulatórias 

CHP-II e CD80 e da produção de TNF-α. Em contrapartida, estas células apresentam uma 

baixa expressão da molécula co-estimulatória CD86 e da produção de IFN-γ. Não foram 

observadas diferenças na produção das citocinas IL-12 e IL-10 entre as células DCs CD11c
+
 e 

LPSDCs CD11c
+
. Estes resultados sugerem que o estímulo com LPS induz uma melhor 

diferenciação e maturação das células dendríticas diferenciadas in vitro. 

 

4.2 Volume tumoral tumoral 

 

Para avaliar a resposta antitumoral resultante da imunoterapia com células dendríticas 

diferenciadas utilizaram-se camundongos Balb/c fêmeas com tumor de mama experimental 

induzido com células de linhagem 4T1. Estes animais foram tratados ou não semanalmente 

com vacinas de DCs e LPSDCs durante 3 semanas. O volume tumoral foi mensurado a cada 2-

3 dias a partir do 9° dia de indução do tumor ao dia da eutanásia (28° dia). 

A figura 3 representa o volume tumoral médio (mm
3
) dos grupos Tumor, DCs e 

LPSDCs. Observa-se que houve uma menor da volume tumoral tumoral nos grupos DCs e 

LPSDCs em relação ao grupo Tumor, sendo estatisticamente significativo a partir do 21° dia de 

indução (p<0,0001) (figura 3A). A figura 3B representa o tamanho dos tumores após a 

excisão, demonstrando que o volume tumoral nos grupos submetidos à imunoterapia é menor 

ao final do período experimental. Estes resultados indicam que a vacina de células dendríticas 

reduz a volume tumoral independente do protocolo de maturação utilizado no presente estudo. 
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4.3 Porcentagem total de subtipos celulares esplênicos e intratumorais 

 

A figura 4 apresenta a porcentagem total dos diferentes tipos de células imunes obtidos 

do baço e tumor dos grupos experimentais. Quando avaliamos a porcentagem total dos 

subtipos celulares no baço dos camundongos observamos que houve um aumento da 

porcentagem de linfócitos T auxiliares (CD3
+
 CD4

+
) no grupo LPSDCs (13,96%) quando 

comparado aos grupos Controle (3,9%), Tumor (4,32%) e DCs (10,71%) (p<0,0002).  

Em relação aos linfócitos T citotóxicos (CD3
+
 CD8

+
) esplênicos, observa-se uma 

redução significativa de sua porcentagem no grupo DCs (1,48%) quando comparada aos 

grupos Controle (1,78%) e LPSDCs (4,34%) (p=0,0005). No microambiente tumoral, 

observou-se um aumento significativo deste subtipo celular no grupo LPSDCs (5,19%) quando 

comparado ao grupo Tumor (2,38%) e DCs (1,46%) (p=0,0005).                                                                                                                                               

Figura 3: Volume tumoral tumoral. Representação do volume tumoral médio dos grupos experimentais de 

tumor de mama induzido com células 4T1 tratados ou não com diferentes protocolos de imunoterapia com 

células dendríticas mensurado através da fórmula V= a.b
2
/2, onde “a” representa o maior diâmetro e “b” o 

menor diâmetro. (A) Representação do volume tumoral médio (mm
3
) dos grupos Tumor, DCs e LPSDCs 

mensurados a partir do 9° dia de indução do tumor ao dia da eutanásia (28° dia); (B) medida dos tumores nos 

grupos Tumor, DCs e LPSDCs após o período experimental. Os resultados foram analisados através do teste 

Anova de medidas repetidas e pós-teste de Bonferroni sendo considerados estatisticamente significativos 

quando p<0,05 (5%). * p<0,0033. 
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Figura 4: Porcentagem de células imunes esplênicas e infiltrantes do tumor. (A) porcentagem dos 

diferentes subconjuntos de células imunes obtidas do baço; (B) porcentagem dos diferentes subconjuntos de 

células imunes obtidas do tumor dos camundongos dos grupos. Os resultados foram analisados através do teste 

Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn e estão expressos em mediana e amplitude. Foram consideradas 

estatisticamente significativas as diferenças em que p<0,05 (5%). (*) probabilidade de significância referente 

aos linfócitos T auxiliares; (#) significância referente aos linfócitos T citotóxicos; ( ) significância referente aos 

linfócitos B; (■) significância referente às células dendríticas; (●) significância referente aos macrófagos; (♦) 

significância referente às células NK.  
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Ao avaliarmos a porcentagem total de linfócitos B CD19
+
 esplênicos observamos uma 

maior frequência no grupo Controle (48,78%) comparada aos grupos Tumor (8,82%), DCs 

(16,05%) e LPSDCs (18,69%) (p<0,0001). Não foram observadas diferenças estatísticas para 

este subtipo celular no microambiente tumoral. 

 Também observamos um aumento significativo da porcentagem de macrófagos 

(CD14
+
) e células NK (CD335

+
) esplênicas nos grupos vacinados, sendo este aumento 

significativo quando comparamos a porcentagem de macrófagos no grupo LPSDCs (1,28%) 

aos grupos Controle (0,85%) e Tumor (0,74%) (p=0,0072) e quando comparamos a 

porcentagem de células NK no grupo LPSDCs (2,65%) ao grupo Tumor (0,71%) (p<0,0106). 

No microambiente tumoral, observou-se uma redução da porcentagem de células NK nos 

grupos vacinados DCs (3,55%) e LPSDCs (3,65%) quando comparados ao grupo Tumor 

(4,23%) (p<0,0002). 

A imunoterapia com DCs induziu uma redução do percentual de células dendríticas 

esplênicas (CD11c
+
) e intratumorais. Esta redução foi significativa quando comparamos as 

células dendríticas esplênicas do grupo DCs (19,42%) aos grupos Controle (47,9%) e Tumor 

(28,28%) (p=0,0050) e quando comparamos as células dendríticas intratumorais do grupo 

DCs (30,07%) aos grupos Tumor (43,39%) e LPSDCs (38,17%) (p<0,0001). 

 Estes resultados sugerem que a vacina DCs reduz a porcentagem total de linfócitos 

citotóxicos e células dendríticas esplênicas e intratumorais. O estímulo in vitro das células 

dendríticas com LPS, por sua vez, induziu o aumento de linfócitos T auxiliares e citotóxicos 

esplênicos e intratumorais, e dos macrófagos e células NK esplênicas. 

 

4.4 Perfil de resposta imune frente à imunoterapia com DCs e LPSDCs 

 

4.4.1 Linfócitos T citotóxicos 

 

Os linfócitos T citotóxicos apresentam um importante papel na eliminação de células 

tumorais. Ao avaliarmos a porcentagem de gate (porcentagem relativa à população de 

linfócitos totais) destas células no baço dos camundongos dos grupos experimentais 

observou-se um aumento significativo da porcentagem de linfócitos T citotóxicos no baço dos 

grupos DCs (10,6%) e LPSDCs (11,9%) quando comparados ao grupo Tumor (6,79%) e em 

LPSDCs quando comparado ao grupo Controle (7,1%) (p<0,0001). No microambiente tumoral 

não foram observadas diferenças estatísticas na porcentagem deste subtipo celular entre os 

grupos (figura 5A-B). 
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Figura 5: Citometria de fluxo dos linfócitos T citotóxicos. (A) Citometria de fluxo representativa dos 

linfócitos T citotóxicos (CD3
+
 CD8

+
). (B) Porcentagem de gate dos linfócitos T citotóxicos (CD3

+
 CD8

+
); (C) 

Porcentagem de gate de linfócitos T citotóxicos produtores de IFN-γ (CD3
+
 CD8

+
 IFN-γ

+
); (D) Média 

geométrica da intensidade de fluorescência de IFN-γ em linfócitos T citotóxicos (CD3+ CD8
+
). Os resultados 

foram analisados através do teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn e estão expressos em mediana e 

amplitude. Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças em que p<0,05 (5%). * p<0,05; 

**p<0,001; ***p<0,0001. 

A 
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Em relação à porcentagem de linfócitos T citotóxicos produtores de IFN-γ no baço 

(figura 5A e 5C), observou-se uma redução significativa da porcentagem de gate destas 

células nos grupos Tumor (1,5%), DCs (1,085%) e LPSDCs (1,7%) em relação ao grupo 

Controle (7,48%) (p<0,0001). Quando comparamos a porcentagem de gate destas células 

entre os grupos vacinados no microambiente tumoral observou-se uma porcentagem mais 

elevada significativamente no grupo LPSDCS (2,645%) quando comparado ao grupo DCs 

(2,455) (p=0,0393). Além disso, a MFI da citocina IFN-γ nos linfócitos citotóxicos esplênicos 

dos grupos DCs (mediana: 1296) e LPSDCS (mediana: 1186) apresentou-se reduzida 

significativamente quando comparada aos grupos Controle (mediana: 5563) e Tumor 

(mediana: 3145) (p<0,0001). Em contrapartida, os linfócitos T citotóxicos infiltrantes do 

tumor dos grupos DCs (mediana: 3020) e LPSDCs (mediana: 2342) apresentaram uma maior 

MFI do IFN-γ quando comparados ao grupo Tumor (mediana: 1110) (p=0,00105) (figura 5A 

e 5D). 

Coletivamente, estes resultados sugerem que a imunoterapia com células dendríticas, 

independente do protocolo de maturação utilizado neste estudo, induz um aumento da 

porcentagem de linfócitos T citotóxicos no baço de camundongos com tumor de mama 

experimental, embora haja uma redução da produção de IFN-γ por este subtipo celular neste 

órgão. Por sua vez, no microambiente tumoral, ambas as vacinas induzem uma maior 

produção de IFN-γ por linfócitos T citotóxicos infiltrantes de tumor, o que pode estar 

relacionado ao menor volume tumoral observado nestes grupos. 

 

4.4.2 Linfócitos T auxiliares 

 

Na figura 6 observamos a representação por gráfico de barras e citometria de fluxo das 

populações de linfócitos T CD3
+
 CD4

+
 obtidas da população de linfócitos totais. Podemos 

observar, nesta figura, um maior percentual de linfócitos T auxiliares esplênicos nos grupos 

DCs (23,66%) e LPSDCs (28,70%) quando comparados ao Tumor (14,63%), e quando 

comparamos o grupo LPSDCs ao grupo Controle (15,77%) (p<0,0001) (figura 6A e 6C). No 

microambiente tumoral, também se observou um aumento do percentual de linfócitos 

auxiliares no grupo LPSDCs (36,99%) quando comparado ao grupo Tumor (14,99%) 

(p=0,0121) (figura 6B e 6D). Estes resultados sugerem que ambas as vacinas induzem um 

aumento do percentual de linfócitos T auxiliares esplênicos e infiltrantes de tumor, sendo que 

este aumento é mais evidente quando utilizamos a vacina de DCs estimuladas com LPS.  
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Dependendo do estímulo fornecido durante o processo de apresentação de antígenos 

por células dendríticas, os linfócitos T auxiliares (CD3
+ 

CD4
+
) podem se diferenciar em 

subtipos que estão relacionados à progressão (T reguladores) ou regressão do tumor (Th1). No 

intuito de avaliar o perfil induzido pelas vacinas DCs e LPSDCs efetuou-se a análise por 

citometria de fluxo das células T auxiliares esplênicas e infiltrantes de tumor dos 

camundongos experimentais. 

A figura 7 representa a porcentagem mediana de linfócitos do perfil Th1 (CD3
+
 CD4

+
 

Tbet
+
) e T regulatório (CD3

+
 CD4

+
 Foxp3

+
) presentes no baço e microambiente tumoral dos 

camundongos dos grupos experimentais (figura 7A) bem como a produção de citocinas 

específicas por estes subtipos celulares (figura 7B). A partir desta figura podemos observar 

uma redução significativa da frequência de células Th1 esplênicas nos grupos DCs (1,9%) e 

LPSDCs (2,43%) em relação ao grupo Controle (7,85%) (p<0,0001). No entanto, quando 

comparamos o grupo LPSDCs ao grupo Tumor (1,2%), observamos um aumento significativo 

desta frequência (p<0,001), demonstrando que a vacina com células dendríticas estimuladas 

com TNF-α e LPS é capaz de aumentar a frequência de linfócitos Th1 no baço de 

camundongos com tumor de mama experimental. No microambiente tumoral, por sua vez, 

observamos uma redução significativa dos linfócitos Th1 nos grupos DCs (1,05%) e LPSDCs 

(1,39%) em relação ao grupo Tumor (9,23%) (p=0,0001). 

Além disso, ao avaliarmos a MFI do IFN-γ em linfócitos Th1 esplênicos (figura 7B) 

observamos uma redução desta citocina em todos os grupos com tumor de mama 

experimental, sendo que a administração das vacinas DCs (mediana: 2270) e LPSDCs 

(mediana: 937,7) induziu uma redução significativamente maior quando comparados aos 

grupos não vacinados, Controle (mediana: 5336) e Tumor (mediana: 2270) (p<0,0001). No 

microambiente tumoral, por sua vez, observamos que os grupos DCs (mediana: 3936) e 

LPSDCs (mediana: 2387) induziram uma maior MFI desta citocina em linfócitos Th1 quando 

comparados ao grupo Tumor (mediana: 1147) (p<0,0001). Ao compararmos ambas as 

vacinas, observamos que a vacina DCs induziu uma maior expressão de IFN-γ (p<0,05).  

Em relação aos linfócitos T regulatórios observamos que ambas as vacinas DCs 

(1,59%) e LPSDCs (3,88%) induziram uma redução significativa da frequência deste subtipo 

celular no baço dos camundongos quando comparados aos grupos Controle (10,82%) e 

Tumor (15,25%) (p<0,0001). O mesmo também foi observado quando comparamos os grupos 

DCs (1,18%) e LPSDCs (1,29%) ao grupo Tumor (7,77%) das células obtidas do 

microambiente tumoral (p<0,0001).  
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Figura 6: Citometria de fluxo dos linfócitos T auxiliares. Células esplênicas e intratumorais dos grupos 

experimentais de tumor de mama tratados ou não com imunoterapia com células dendríticas e controles foram 

coletadas e avaliadas através de citometria de fluxo. (A) Citometria de fluxo representativa dos linfócitos T 

auxiliares (CD3
+
 CD4

+
) esplênicos; (B) Citometria de fluxo representativa dos linfócitos T auxiliares (CD3

+
 

CD4
+
) intratumorais; (C) Porcentagem de gate dos linfócitos T auxiliares (CD3

+
 CD4

+
) esplênicos; (D) 

Porcentagem de gate de linfócitos T auxiliares (CD3
+
 CD4

+
) intratumorais. Os resultados foram analisados 

através do teste de Kruskal-Wllis e pós-teste de Dunn e estão expressos em mediana e amplitude Foram 

consideradas estatisticamente significativas as diferenças em que p<0,05 (5%). *p<0,05; **p<0,001; 

***p<0,0001. 
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 Quando avaliamos a produção de IL-10 por células Treg observamos que, no baço, 

LPSDCs (mediana: 1333) reduziu significativamente a produção desta citocina quando 

comparado ao grupo Controle (mediana: 4956) e DCs (mediana: 1808) (p<0,0001). No 

microambiente tumoral, por sua vez, observamos que a vacina de DCs (mediana: 4235) 

induziu uma maior produção de IL-10 por linfócitos Treg quando comparada aos grupos 

Tumor (mediana: 1077) e LPSDCs (mediana: 1416) (p<0,0001). 
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Figura 7: Subtipos de linfócitos T auxiliares. Representação da porcentagem mediana dos subtipos de 

linfócitos T auxiliares e média geométrica da intensidade de fluorescência das citocinas produzidas pelos 

subtipos específicos. Células esplênicas e intratumorais dos grupos experimentais de tumor de mama induzido 

com células 4T1 tratados ou não com diferentes protocolos de imunoterapia com células dendríticas e controles 

foram coletadas após o período experimental e avaliadas através de citometria de fluxo. (A) Porcentagem de 

gate de linfócitos Th1 (CD3
+
 CD4

+
 Tbet

+
) e linfócitos T regulatórios (CD3

+
 CD4

+
 Foxp3

+
) esplênicos e do 

microambiente tumoral; (B) MFI das citocinas IFN-γ e IL-10 produzidos  por células Th1 e Treg esplênicas, 

respectivamente. Os resultados foram analisados através do teste de Kruskal-wallis e pós-teste de Dunn e estão 

representados em mediana. Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças em que p<0,05 

(5%). * p<0,05 (Th1 e IFN-γ); **p<0,001 (Th1 e IFN-γ); ***p<0,0001 (Th1 e IFN-γ); 
#
p<0,05 (Treg e IL-10);

 

##
p<0,001 (Treg e IL-10);

 #
p<0,05 (Treg e IL-10). 

Baço Tumor 
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Em conjunto, estes resultados sugerem que as vacinas DCs e LPSDCs aumentam a 

resposta imune sistêmica, observada pelo aumento de células Th1 esplênicas e redução de 

células Treg. No microambiente tumoral também observamos uma redução de células T 

reguladoras e aumento da produção de IFN-γ por linfócitos Th1, o que pode favorecer o 

desenvolvimento de uma resposta antitumoral.  

 

4.4.3 Células NK 

 

No intuito de avaliar o efeito das vacinas DCs e LPSDCs sobre a ativação e produção de 

citocinas por estas células, avaliou-se por citometria de fluxo a porcentagem de células NK 

CD335
+
 bem como a MFI dos receptores de inibição Ly49G2 e ativação NKG2D e das 

citocinas IL-10 e INF-γ (figura 8). Podemos observar, na figura 8A, que o grupo DCs 

(7,445%) apresentou um percentual de células NK CD335
+
 esplênicas significativamente 

maior quando comparado aos grupos Controle (0,65%), Tumor (1,39%) e e LPSDCs (4,79%) 

(p<0,00001). No microambiente tumoral, por sua vez, observa-se uma maior porcentagem de 

células NK CD335
+
 no grupo LPSDCs (9,25%) quando comparado aos grupos Tumor (2,69%) 

e DCs (5,99%) (p=0,0021). 

A figura 8B mostra a expressão dos receptores de ativação NKG2D e inibição Ly49G2 

em células NK CD335
+
 esplênicas e intratumorais. Podemos observar uma redução da 

expressão do receptor Ly49G2 nos grupos Tumor (mediana: 5001), DCs (mediana: 1987) e 

LPSDCs (mediana: 1899) quando comparados ao grupo Controle (mediana: 7325) (p<0,0001). 

Também se observou nas células NK esplênicas uma redução da expressão do receptor 

NKG2D nos grupos DCs (mediana: 699,4) e LPSDCs (mediana: 564,6) quando comparados ao 

grupo Controle (mediana: 6635) e quando comparamos o grupo LPSDCs ao grupo Tumor 

(mediana: 1115) (p<0,0001). No microambiente tumoral, observa-se que as células NK 

CD335
+
 obtidas do grupo LPSDCS apresentaram uma menor expressão do receptor de ativação 

NKG2D (mediana: 4215) quando comparado aos grupos Tumor (mediana: 8104) e DCs 

(mediana: 7309) (p<0,0001). 
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Figura 8: Citometria de fluxo das células NK CD335
+
. (A) e média geométrica da intensidade fluorescência 

(MFI) do receptor inibitório LY49G2 e do receptor de ativação NKG2D (B) e das citocinas IFN-γ e IL-10 (C) 

em células NK CD335
+
. Células esplênicas e intratumorais dos grupos experimentais de tumor de mama 

induzido com células 4T1 tratados ou não com diferentes protocolos de imunoterapia com células dendríticas e 

controles foram coletadas após o período experimental e avaliadas através de citometria de fluxo. Os resultados 

foram analisados através do teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn e estão expressos em mediana e 

amplitude. Foram consideradas estatisticamente significativas as diferenças em que p<0,05 (5%). *p<0,05; 

**p<0,001; ***p<0,0001. 
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Ao avaliar-se a produção de citocinas (figura 8C) por células NK CD335
+ 

esplênicas 

observou-se que o grupo LPSDCs apresentou uma menor MFI de IFN-γ (mediana: 598) quando 

comparado aos grupos Controle (mediana: 2228) e DCs (mediana: 1653) (p=0,0001). Quanto 

à produção de IL-10 por células NK CD335
+
 presentes no microambiente tumoral observou-

se um aumento da MFI desta citocina nos grupos DCs (mediana: 5388) e LPSDCs (mediana: 

4673) quando comparados ao grupo Tumor (mediana: 2417) (p<0,0001). 

Em conjunto, estes resultados sugerem que apesar das vacinas induzirem um aumento 

do percentual de células NK 335
+
 tanto sistemicamente quanto no microambiente tumoral, 

estas células podem não estar ativadas, como observado pela redução do receptor de ativação 

NKG2D e da produção da citocina IFN-γ. 

 

4.4.4 Macrófagos 

 

Os macrófagos são células fagocitárias pertencentes ao sistema imune inato. Por meio 

da citometria de fluxo, avaliou-se o percentual de macrófagos CD14
+
 produtores de TNF-α no 

baço e microambiente tumoral dos camundongos dos grupos experimentais (figura 9). Pode-

se observar, na figura 9A, que os grupos que foram tratados com imunoterapia com células 

dendríticas, DCs (9,13%) e LPSDCs (7,47%), apresentaram um maior percentual de 

macrófagos CD14
+
 esplênicos quando comparados ao grupo Tumor (1,59%) e no grupos DCs 

quando comparamos ao grupos Controle (4,2%) (p<0,0001). No microambiente tumoral, por 

sua vez, observou-se uma redução do percentual de macrófagos nos grupos vacinados, sendo 

significativa quando comparamos o grupo LPSDCs (3,02%) ao grupo Tumor (6,56%) 

(p=0,0004). 

Os macrófagos CD14
+
 esplênicos do grupo LPSDCs (mediana: 794,5) apresentaram 

uma redução da MFI de TNF-α quando comparado aos grupos Controle (mediana: 3165), 

Tumor (mediana: 1350) e DCs (mediana: 1308) (p=0,0001) (figura 9B). Além disso, 

observou-se também que os animais que receberam a imunoterapia com a vacina LPSDCs 

apresentaram uma menor MFI desta citocina em macrófagos intratumorais (mediana: 2055) 

quando comparados aos grupos Tumor (mediana: 3305) e DCs (mediana: 3451). Tomados em 

conjunto, estes resultados sugerem que a vacina LPSDCS induz uma redução do percentual de 

macrófagos produtores de TNF-α no microambiente tumoral. 
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Figura 9: Citometria de fluxo dos macrófagos CD14
+
. (A) Porcentagem de Macrófagos CD14

+
 e(B) média 

geométrica da intensidade fluorescência (MFI) da citocina TNF-α em Macrófagos CD14
+
. Células esplênicas e 

intratumorais dos grupos experimentais de tumor de mama induzido com células 4T1 tratados ou não com 

diferentes protocolos de imunoterapia com células dendríticas e controles foram coletadas após o período 

experimental e avaliadas através de citometria de fluxo. Os resultados foram analisados através do teste de 

Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn e estão expressos em mediana e amplitude. Foram consideradas 

estatisticamente significativas as diferenças em que p<0,05 (5%). *p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Evidências de que o sistema imunológico atua na eliminação das células tumorais 

foram estabelecidas em diversos estudos. Tem sido proposto que a regressão espontânea 

observada em pacientes com melanoma metastático deve-se às respostas imunológicas 

(RICCI; CERCHIARI, 2010). Além disso, a transferência adotiva de linfócitos infiltrantes de 

tumor e células T específicas para antígenos tumorais induziu a regressão de tumores em 

pacientes com melanoma (WU et al., 2012; YEE et al., 2002). 

Devido ao importante papel das DCs na vigilância imunológica e modulação das 

respostas imunes, os pesquisadores teorizaram que estas células serviriam como uma 

ferramenta promissora para incitar respostas imunes antitumorais efetivas (WATHELET; 

MOSER, 2013).  

Um estudo conduzido por Dhodapkar e colaboradores (1999) demonstrou que uma 

única injeção de vacina de células dendríticas pulsadas com antígenos foi suficiente para 

induzir respostas imunes antígeno-específicas in vivo em pacientes saudáveis, enquanto que a 

injeção dos antígenos solúveis não induziu imunidade, demonstrando que estas células podem 

ser carregadas com antígenos e, após a injeção, migrar para os tecidos linfoides para ativar 

linfócitos T específicos para o antígeno. 

As células dendríticas naturais representam aproximadamente 1% do total de células 

mononucleares do sangue periférico, por conseguinte, diferentes maneiras de gerar células 

dendríticas para fins de vacinação foram investigadas. Os métodos atuais utilizados em 

ensaios clínicos incluem a diferenciação de monócitos do sangue periférico ou precursores 

hematopoiéticos CD34
+
. Estes precursores podem ser mobilizados a partir da medula óssea 

para o sangue periférico mediante pré-tratamento com GM-CSF (HUBER et al., 2018; 

WALLIS; QAZILBASH, 2017).  

As células dendríticas desempenham o papel de sentinelas do sistema imunológico. 

Estas células, presentes nos tecidos em um estado imaturo, são caracterizadas pelo seu grande 

potencial de capturar e processar antígenos, entretanto, devido ausência ou reduzida expressão 

de moléculas coestimulatórias, estas células apresentam capacidade limitada de ativar 

linfócitos T, podendo até mesmo induzir tolerância ao antígeno quando utilizadas em vacinas 

(BOL et al., 2016; KELLEHER; KNIGHT, 1998). 

O processo de maturação das células dendríticas teciduais é complexo e depende do 

reconhecimento antigênico e dos tipos de sinais que estas células recebem, incluindo produtos 

microbianos e citocinas, que induzem alterações fenotípicas e funcionais levando à completa 
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maturação destas células, que passam a expressar, em sua superfície, moléculas 

coestimulatórias envolvidas no processo de ativação dos linfócitos T, como CD40, CD80, 

CD86 e CHP. Além disso, as DCs maduras adquirem também a capacidade de secretar 

citocinas, incluindo a IL-1, IL-6, IL-12, IL-18 e IL-23 (BOL et al., 2016; GOTOH et al., 

2018).  

No estado maduro, as estas células migram para os órgãos linfoides onde modulam a 

ativação de linfócitos T virgens específicos para o antígeno. As células T, uma vez ativadas, 

migram para os tecidos onde exercem sua atividade citotóxica ou de modulação da resposta 

imune (BOL et al., 2016; SALLUSTO; LANZAVECCHIA, 2002). Em estudos clínicos, 

somente as DCs maduras carregadas de antígenos apresentaram a capacidade de ativar células 

T específicas em indivíduos saudáveis (DHODAPKAR et al., 1999) e pacientes com 

melanoma metastático (DE VRIES et al., 2003). 

Embora os estímulos para maturação das células dendríticas sejam provenientes 

principalmente de agentes patogênicos ou lesão tecidual in vivo, o processo de maturação in 

vitro pode ser alcançado cultivando estas células com uma diversidade de estímulos (BOL et 

al., 2016; CASTIELLO et al., 2011). 

Em nosso estudo avaliamos a eficácia da vacina de células dendríticas submetidas a 

dois diferentes estímulos de maturação in vitro na indução de uma resposta imune antitumoral 

em camundongos com tumor de mama experimental. Para esse fim, extraímos precursores 

hematopoiéticos obtidos da medula óssea de camundongos Balb/c e induzimos sua 

diferenciação in vitro mediante estímulo com GM-CSF e IL-4. Posteriormente, estas células 

foram estimuladas com antígeno tumoral e TNF-α ou com antígeno tumoral, TNF-α e LPS 

para maturação das mesmas. 

Os agonistas dos receptores de reconhecimento de padrões microbianos do tipo Toll-

Like (TLR) têm sido utilizados em estudos clínicos para induzir o aumento da expressão de 

citocinas e quimiocinas (SABADO; BHARDWAJ, 2010; SCHNARE et al., 2001). O LPS é 

um agonista de TLR4 e tem sido utilizado na maturação de DCs para a vacinação de pacientes 

com tumor de ovário (CHIANG et al., 2013). O estímulo com LPS induziu a diferenciação de 

DCs maduras produtoras de IL-12p70 capazes de induzir respostas de linfócitos T específicos 

de tumores em pacientes com melanoma (KOLANOWSKI et al., 2014). 

Um estudo conduzido por Efron e colaboradores (2005) demonstrou que DCs imaturas 

derivadas de células da medula óssea estimuladas com LPS apresentavam um fenótipo mais 

maduro, caracterizado pelo aumento da expressão dos marcadores CHP II e CD86 e pela 

maior produção de IL-12, quando comparadas à DCs imaturas estimuladas com TNF-α. 
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Em nosso estudo observamos que as DCs maturadas in vitro com LPS em associação 

ao TNF-α apresentavam uma maior expressão de moléculas relacionadas ao processo de 

apresentação de antígenos, CHP II e CD80, sugerindo que este estímulo de maturação poderia 

induzir uma maior resposta antitumoral in vivo. Não foram observadas, entretanto, diferenças 

na produção de IL-12 para ambos os estímulos. 

Para avaliar o potencial de ativação da resposta imune, injetamos as vacinas de DCs 

específicas diferentemente maturadas em camundongos com tumor de mama experimental 

induzido com células 4T1. Ao avaliarmos a volume tumoral tumoral, observamos que ambas 

as vacinas induziram uma redução significativa quando comparados ao grupo Tumor, sendo 

que ao final do período experimental observamos uma menor volume tumoral tumoral nos 

camundongos tratados com a vacina LPSDCs em relação ao grupo tratado com DCs, no entanto 

esta diferença não foi significativa. 

As células dendríticas são importantes para a modulação da resposta imune antitumoral 

devido a sua capacidade única de ativar diferentes células efetoras, incluindo linfócitos T, 

linfócitos B e células NK (NESTLE; FARKAS; CONRAD, 2005). Sporri e colaboradores 

(2005) demonstraram que a ativação de células dendríticas por mediadores inflamatórios 

sustentam a expansão clonal das células T CD4
+
, no entanto, não induz a diferenciação das 

células T auxiliares, o que não foi observado com a ativação de células dendríticas por 

estímulos microbianos. 

Estudos clínicos conduzidos nos últimos anos avaliaram diferentes preparações de 

vacinas de células dendríticas, diferentes ativadores, diferentes formas de preparações 

antigênicas e diferentes vias de administração da vacina. Observaram que estas vacinas são 

seguras e podem induzir a expansão de linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
 circulantes específicos 

para antígenos tumorais (PALUCKA; BANCHEREAU, 2013). 

No intuito de avaliar o perfil de resposta imune sistêmica e intratumoral induzidas 

pelas vacinas de DCs e LPSDCs após o período experimental avaliamos a porcentagem de 

células imunes esplênicas e do microambiente tumoral. Observamos que a vacina LPSDCs, 

induziu um aumento de linfócitos T auxiliares e citotóxicos e linfócitos B tanto no baço 

quanto no microambiente tumoral bem como da porcentagem de macrófagos e células NK 

esplênicas. Tomados em conjunto, estes resultados sugerem que esta vacina seja mais efetiva 

na indução de uma resposta antitumoral, visto que esta resposta é mediada principalmente 

pelos subtipos celulares acima citados. 

Os linfócitos T citotóxicos são os principais mediadores da resposta imune 

antitumoral. Estas células são caracterizadas fenotipicamente pela expressão do marcador de 
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membrana específico CD8 e pela expressão do marcador CD3, principal componente do 

receptor de células T (TCR), expresso em todos os linfócitos T (YU; FU, 2006). 

Os linfócitos T CD8
+
 virgens se diferenciam em células citotóxicas nos tecidos 

linfoides mediante a apresentação de antígenos tumorais acoplados às moléculas de CHP de 

classe I expressas por células dendríticas (BOUSSO; ROBEY, 2003). Além disso, sinais 

coestimulatórios, incluindo a interação de CD80, CD70 e 41BB (SHUFORD et al., 1997), 

bem como de citocinas, incluindo IL-12 e IL-15 (ARAKI; YOUNGBLOOD; AHMED, 2010) 

também atuam no processo de ativação destes linfócitos (PALUCKA; BANCHEREAU, 

2013). 

Uma vez ativadas, as células T citotóxicas medeiam a eliminação das células 

neoplásicas por meio da produção de enzimas líticas, como as granzimas e perforinas, e da 

indução de apoptose através da interação entre os receptores de morte celular Fas-FasL 

(MARTÍNEZ-LOSTAO; ANEL; PARDO, 2015). Além disso, estas células também 

produzem IFN-γ, uma citocina com importantes propriedades antitumorais (MAHER; 

DAVIES, 2004).  

Ao avaliarmos o efeito das vacinas de células dendríticas sobre este subtipo celular 

observamos que, independentemente do protocolo de maturação utilizado, a vacina foi capaz 

de induzir um aumento do percentual deste subtipo celular no baço dos camundongos com 

tumor de mama induzido por células 4T1, embora a produção de IFN-γ por este subtipo 

celular esteja reduzido neste órgão.  

O baço apresenta um papel importante na resposta imunológica e sua composição 

celular e dos linfonodos diferem entre si. Enquanto nos linfonodos murinos foram 

encontrados grande quantidade de linfócitos T virgens, estudos indicam que o baço apresenta 

grande quantidade de células T CD8
+
 de memória (LANGEVELD; GAMADIA; TEN 

BERGE, 2006). Estes achados sugerem que ambas as vacinas, DCs e LPSDCs, podem estar 

induzindo a migração de linfócitos T CD8
+
 de memória neste órgão. 

No microambiente tumoral, por sua vez, observou-se um aumento da produção de 

IFN-γ por linfócitos T citotóxicos nos camundongos vacinados. O IFN-γ é produzido 

predominantemente por linfócitos T e células NK em resposta a diversos estímulos. No 

contexto tumoral observa-se que esta citocina apresenta um importante papel na resposta 

antitumoral (NI; LU, 2018). 

O IFN-γ reduz diretamente o crescimento tumoral induzindo o aumento da expressão 

de proteínas inibidoras do ciclo celular (NI; LU, 2018) e o aumento da produção de espécies 

reativas do oxigênio derivadas de mitocôndrias (ROS), o que leva a apoptose das células 
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tumorais (WANG et al., 2018). Recentemente, também foi demonstrado que o IFN-γ atua 

sinergicamente com Smac (segundo ativador de caspases derivado da mitocôndria) para 

induzir a necroptose de diferentes linhagens de células tumorais (CEKAY et al., 2017). 

 O IFN-γ também atua na modulação da resposta antitumoral por ativar células 

apresentadoras de antígenos aumentando a síntese de IL-12 promovendo assim a 

diferenciação de linfócitos Th1 e a função de linfócitos T citotóxicos (AQBI et al., 2018; 

KURSUNEL; ESENDAGLI, 2016) e inibindo a atividade de células supressoras, incluindo 

células T CD4
+
 reguladoras (OVERACRE-DELGOFFE et al., 2017).   

 Tomados em conjunto, estes dados demonstram que o IFN-γ pode reduzir o 

crescimento tumoral agindo diretamente sobre as células neoplásicas e indiretamente sobre 

células da resposta imunológica (NI; LU, 2018), indicando que o aumento da produção desta 

citocina por linfócitos T CD8
+
 no microambiente tumoral pode estar relacionado à redução da 

volume tumoral tumoral observada nos camundongos submetidos à imunoterapia com células 

dendríticas maturadas por meio de diferentes estímulos. 

 Além do sinal fornecido por células apresentadoras de antígenos aos linfócitos T 

CD8
+
, um segundo sinal, fornecido por citocinas produzidas por linfócitos T CD4

+
 ativadas, 

também está envolvido na ativação das células T citotóxicas (SHIEH et al., 2014). Os 

linfócitos T CD4
+ 

regulam a atividade das células T CD8
+
 tanto nas fases da ativação quanto 

nas efetoras. Por exemplo, células T reguladoras inibem a função efetora das células T CD8
+
, 

inibindo a rejeição do tumor (TANCHOT et al., 2013). 

 As células T CD4
+
, ou células T auxiliares, são fundamentais para o desenvolvimento 

de respostas imunes devido ao importante papel exercido por estas células na ativação de 

células efetoras antígeno-específicas e pelo recrutamento e potencialização de células do 

sistema imune inato, como macrófagos, eosinófilos e mastócitos (KNUTSON; DISIS, 2005). 

Estas células são ativadas por meio do reconhecimento de antígenos apresentados via 

CHP de classe II, da interação entre moléculas de adesão, bem como do sinal gerado da 

interação de moléculas co-estimulatórias expressas em DCs maduras nos órgãos linfoides 

secundários (BANCHEREAU et al., 2000). 

As células T CD4
+
 apresentam um amplo espectro de fenótipos, que dependem do 

estado de maturação das DCs durante o processo de apresentação de antígenos inicial 

(JANSSEN et al., 2003; PALUCKA et al., 2007). Antígenos microbianos, incluindo o LPS e 

ácidos nucleicos, e citocinas inflamatórias, como o IFN-γ, induzem a maturação de DCs 

produtoras de IL-12. Esta citocina está relacionada à diferenciação de linfócitos T do perfil 
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Th1 por meio da indução dos fatores de transcrição STAT-4 e T-bet (ATHIE-MORALES et 

al., 2004; BRADLEY, 2003; LIU, 2001).  

As células Th1 produzem IFN-γ, que estimula o aumento da expressão de CHP classe 

I e outras moléculas que contribuem para a apresentação de antígenos aos linfócitos T CD8
+ 

e ativa macrófagos tumorais para produzirem óxido nítrico e superóxido que induzem a 

morte das células tumorais. As células do perfil Th1 induzem, ainda, a produção de 

anticorpos opsonizantes por linfócitos B que aumentam a captura de células tumorais por 

células apresentadoras de antígenos (FRÜH; YANG, 1999; KNUTSON; DISIS, 2005).  

Outro perfil de células T auxiliares, Tregs, pode inibir a função efetora dos linfócitos T 

citotóxicos e de células NK por meio da produção de TGF-β (GHIRINGHELLI, 2005; 

PALUCKA et al., 2007). As células Treg são caracterizadas pela expressão dos marcadores 

de superfície CD4
+
 e CD25

+
 e do fator de transcrição FoxP3 e apresentam importante papel 

na manutenção da autotolerância e prevenção de doenças autoimunes por meio da síntese de 

IL-10 e o TGF-β (SAKAGUCHI, 2004). As células Tregs permitem, portanto, o 

desenvolvimento do tumor e são uma barreira para uma resposta imune antitumoral eficaz 

(NI; LU, 2018). 

Em nosso estudo observamos que a imunoterapia de camundongos com tumor de 

mama experimental com células dendríticas maturadas in vitro induz um aumento da 

migração de células T auxiliares para o baço e microambiente tumoral, sendo este aumento 

mais evidente nos camundongos vacinados com LPSDCs. No baço, as vacinas DCs e LPSDCs 

induziram um aumento do percentual de células Th1 quando comparado ao grupo Tumor. A 

produção de IFN-γ por estas células, no entanto, encontrava-se reduzida, sugerindo que estas 

células ainda estavam em processo de diferenciação. 

No microambiente tumoral, por sua vez, observamos um aumento da produção de 

IFN-γ por células Th1 nos grupos vacinados, indicando que ambas as vacinas são capazes de 

induzir a migração de células efetoras antitumorais para o microambiente tumoral. Em nosso 

estudo também verificamos que, independentemente do estímulo de maturação utilizado no 

mesmo, a vacinação de camundongos com tumor de mama experimental com células 

dendríticas induz uma redução da diferenciação de células T reguladoras, tanto a nível 

esplênico quanto a nível intratumoral, o que favorece a ativação resposta imune antitumoral, 

dado a função imunossupressora desta célula.   

Além de seu importante papel na ativação de células T efetoras, as células dendríticas 

maduras também participam direta ou indiretamente na ativação de células da resposta imune 

inata, incluindo as células NK. Estas células aumentam a função efetora das células NK por 
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meio da secreção de citocinas inflamatórias IL-12, IL-15, IL-18 e IFN-α/β. As células NK 

também podem ser ativadas mediante o reconhecimento de células mutadas que expressam 

ligantes para receptores ativadores, como o NKG2D, ou a baixa expressão de moléculas de 

CHP de classe I (GELLER; MILLER, 2011; PERUSSIA, 1996; SUTLU; ALICI, 2009).  

Uma vez ativas, as células NK são capazes de induzir a morte das células neoplásicas 

por meio da secreção de grânulos citoplasmáticos citotóxicos contendo granzimas e perforinas 

e da interação entre os receptores FasL e seu ligante correspondente Fas nas células tumorais, 

o que induz a apoptose da célula alvo, semelhante aos mecanismos efetores dos linfócitos T 

citotóxicos  (PUNT; OWEN; CALIGIURI, 2001; ZAMAI et al., 1998). Além disso, a ação 

sinérgica da IL-12 e IL-18 estimula a secreção de IFN-γ pelas células NK (PALUCKA et al., 

2007). 

Em nosso estudo observamos que ambas as vacinas foram capazes de induzir um 

aumento do percentual de células NK esplênicas e intratumorais, no entanto, estas células 

apresentavam uma redução do receptor de ativação NKG2D e da produção de IFN-γ, 

sugerindo que as vacinas não foram efetivas na ativação das células NK, o que pode estar 

relacionado ao período experimental proposto para o estudo. 

Os macrófagos são importantes células efetoras da resposta imunológica (MOSSER; 

EDWARDS, 2008). Estas células diferenciam-se a partir de monócitos do sangue periférico 

recrutados para os tecidos e são subdivididos, de acordo com sua origem, em duas 

subpopulações principais, os macrófagos classicamente ativados e os macrófagos 

alternativamente ativados (WERMUTH; JIMENEZ, 2015). 

Os macrófagos classicamente ativados, ou M1, surgem em resposta ao IFN-γ 

produzido por células Th1, linfócitos T citotóxicos e células NK e ao TNF-α sintetizado por 

células apresentadoras de antígenos. Os macrófagos M1 têm atividade microbicida e 

aumentam a regressão tumoral (MOSSER; EDWARDS, 2008). Estas células produzem 

citocinas pró-inflamatórias, como a IL-12 e IL-23, envolvidas na resposta celular do tipo Th1 

(YANG; ZHANG, 2017). 

Os macrófagos alternativamente ativados, ou M2, surgem em resposta à IL-4, 

produzida por células T auxiliares ou granulócitos. Os macrófagos M2 estão relacionados ao 

reparo tecidual e à progressão do crescimento tumoral devido a sua capacidade de secretar 

grande quantidade de fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), TNF-α, IL-1β, IL-8, 

fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator básico de crescimento de 

fibroblastos (bFGF), timidina fosforilase, metaloproteinases e outras moléculas (MOSSER; 

EDWARDS, 2008; YANG; ZHANG, 2017).  
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O IFN-γ pode inibir a diferenciação de macrófagos M2 no microambiente tumoral e, 

além disso, induzir a polarização de macrófagos M2 para M1, o que suprime a secreção de 

VEGF in vitro e in vivo, inibindo, assim, a angiogênese e o desenvolvimento do tumor 

(JEONG et al., 2014). Além disso, o IFN-γ produzido por células T induz a produção de 

óxido nítrico (NO) por macrófagos M1 aumentando a atividade microbicida dos macrófagos 

às células tumorais (NI; LU, 2018).  

Ao avaliarmos os efeitos das vacinas DCs e LPSDCs sobre macrófagos esplênicos e 

intratumorais observamos que ambas as vacinas induziram um aumento do percentual de 

macrófagos no baço dos camundongos vacinados. Além disso, observamos que a vacina 

LPSDCS induziu uma redução significativa da porcentagem de macrófagos produtores de TNF-

α no microambiente tumoral, o que pode estar relacionado ao aumento da produção de IFN-γ 

observado no tumor. Estudos clínicos têm demonstrado que o maior acúmulo de TAMs no 

microambiente tumoral indica um pior prognóstico para pacientes com tumor (RUFFELL et 

al., 2014), indicando um importante papel na redução da imunossupressão no microambiente 

tumoral exercido pela vacina LPSDCs. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nosso estudo experimental usando células dendríticas geradas in vitro demonstra 

que respostas imunes antitumorais in vivo são de fato induzidas por estas 

células,independente do protocolo de maturação utilizado no presente estudo, o que pode ser 

evidenciado pela redução da volume tumoral tumoral nos camundongos com tumor de mama 

experimental submetidos à imunoterapia. 

O estímulo adicional com LPS induziu um aumento do percentual de células 

dendríticas maduras, sendo que estas células mostraram-se capazes de reduzir a 

imunossupressão no microambiente tumoral, evidenciado pela redução de macrófagos 

associados a tumores e de células T reguladoras, e induzir a migração de células antitumorais 

específicas para o microambiente tumoral, como células t citotóxicas produtoras de IFN-γ. 

 Tomados em conjunto estes resultados sugerem que o estímulo adicional das células 

dendríticas diferenciadas in vitro com agonistas de TLR4, incluindo LPS, pode induzir 

respostas imunológicas mais potentes. Assim sendo, esperamos contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes para os pacientes com tumor. 
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