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RESUMO 

PINHO, M. P. Análise do repertório de linfócitos T em pacientes com câncer: 
desvendando a resposta imune antitumoral em humanos. 2019. 165 f. Tese 
(Doutorado em Imunologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019.  
 

A tumorigenese é caracterizada pelo acúmulo de mutações e expressão aberrante de 
proteínas pelas células transformadas, proteínas estas que podem ser reconhecidas 
pela resposta imune adaptativa do próprio. O estudo do conjunto de linfócitos T 
capazes de reconhecer o tumor num paciente, ou seja, de seu repertório antitumoral, 
é de vital importância para o melhor entendimento da relação entre o sistema imune 
e o câncer. Assim, este projeto teve como objetivo desenvolver um estudo 
aprofundado do repertório de linfócitos T reativo para tumores em pacientes com 
câncer, determinando-se a frequência e o padrão de resposta destas células, em 
diferentes fases de progressão da doença e terapia. Para avaliar a frequência de 
linfócitos T tumor-reativos, foram desenvolvidas e utilizadas técnicas abrangentes de 
detecção, que empregam a capacidade proliferativa do linfócito T frente ao seu 
antígeno cognato para determinar sua especificidade. Utilizando tais técnicas, fomos 
capazes de encontrar linfócitos T capazes de reagir com antígenos mutados 
(neoantígenos) em um paciente com carcinoma hepatocelular, e com um antígeno 
superexpresso (Her2) em pacientes com câncer de mama. Também encontramos 
linfócitos T reativos para estes antígenos em indivíduos saudáveis, não só no 
compartimento de células naïve, mas também dentre os linfócitos T de memória, o 
que adiciona evidência à teoria da vigilância imunológica. Vale notar que os linfócitos 
T Her2-reativos foram capazes de produzir citocinas e eliminar, especificamente, 
células que superexpressavam tal molécula. A frequência total de linfócitos T tumor-
reativos no sangue de pacientes com câncer de mama e com glioblastoma multiforme 
(GBM) foi estimada utilizando-se, como fonte de antígenos, lisados de células 
tumorais, tendo, esta, sido maior no sangue dos doentes com câncer de mama. A 
frequência de linfócitos T tumor-reativos no sangue dos pacientes não se 
correlacionou com aquela encontrada no tumor, indicando que estas podem diferir 
significativamente. Mesmo assim, em dois pacientes, a variação temporal da 
frequência sanguínea de linfócitos T CD4 e CD8 GBM-reativos se correlacionou com 
a resposta clínica à vacinação experimental com híbridos de células dendríticas. Esta 
intervenção imune também foi capaz de alterar a capacidade de produção de citocinas 
pelos linfócitos T CD4 GBM-reativos de um paciente testado. Assim como na 
vacinação, a retirada cirúrgica do tumor afetou significativamente o repertório de 
linfócitos T GBM-reativos nos doentes, diminuindo seu número e alterando seu 
fenótipo. Por fim, dentre os linfócitos T reativos para câncer de mama, fomos capazes 
de detectar linfócitos T CD8 com possível capacidade supressora e linfócitos T CD4 
que apresentavam características pró-tumorais e cujos clones apresentavam 
subpopulações com fenótipo helper distintas. Em conclusão, o estudo da frequência 
e função dos linfócitos T tumor-reativos aqui mostrado permitiu desvendar 
características da resposta imune tumoral pouco conhecidas, melhorando o 
conhecimento que temos da resposta imune antitumoral em humanos. 
 

Palavras-chave: Linfócitos T. Antígenos tumorais. Imunovigilância antitumoral. 
Imunoterapia. Câncer.  



ABSTRACT 

PINHO, M. P. Analysis of the T cell repertoire in cancer patients: unveiling the 
antitumor immune response in humans. 2019. 165 p. Ph.D. thesis (Immunology) - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  
 

 

Tumorigenesis is accompanied by the accumulation of mutations and aberrant 
expression of various proteins by the transformed cells, which can be recognized by 
the adaptive immune response in cancer patients. The study of the patient’s ability to 
recognize its tumor, specifically of its antitumor T cell repertoire, is of vital importance 
for a better understanding of the interplay between the immune system and tumors. 
Therefore, this project aimed to develop an in-depth study of the tumor-reactive T cell 
repertoire in cancer patients, determining its frequency and response pattern, at 
different points of disease progression and therapy. To estimate the frequency of 
tumor-reactive T lymphocytes, comprehensive detection techniques – that employ the 
T cell proliferative capacity against its cognate antigen to determine its specificity – 
were developed. By using such techniques, we could find T cells reactive for mutated 
antigens (neoantigens) in a patient with hepatocellular carcinoma, and reactive for an 
overexpressed antigen (Her2) in patients with breast cancer. We also found T 
lymphocytes reactive for these antigens in healthy individuals, not only in the naïve cell 
compartment, but also among memory T cells, which adds evidence to the theory of 
immune surveillance. It is noteworthy that Her2-reactive T lymphocytes could produce 
cytokines and specifically eliminate cells that overexpressed Her2. The total frequency 
of tumor-reactive T-lymphocytes in the blood of individuals with breast cancer and with 
glioblastoma multiforme (GBM) was estimated using tumor cell lysates as antigen 
source, and it was found to be higher in the blood of breast cancer patients. The 
frequency of tumor-reactive T cells in patients' blood did not correlate with that found 
among T cells infiltrating the tumor, indicating that these may differ significantly. Even 
so, in two patients, temporal variation in the blood frequency of GBM-reactive CD4 and 
CD8 T cells correlated with their clinical response to the experimental vaccination with 
dendritic-tumor cell hybrids. This immune intervention also changed the cytokine 
production pattern of GBM-reactive CD4 T lymphocytes in the patient tested. As with 
vaccination, the surgical removal of the tumor also affected significantly the repertoire 
of GBM-reactive T lymphocytes in the patients, decreasing their frequency and altering 
their phenotype. Finally, among the breast cancer-reactive T cells, we detected CD8 T 
lymphocytes with possible suppressive capacity and CD4 T lymphocytes that had 
protumoral characteristics and whose clones belonged to multiple distinct 
subpopulations with different helper phenotypes. Altogether, the results of the 
frequency and function of the tumor-reactive T lymphocytes shown here unveil some 
tumor immune response characteristics largely unknown, which improve our 
understanding of the antitumor immune response in humans. 
 

 

Keywords: T lymphocytes. Tumor antigens. Antitumor immune surveillance. 
Immunotherapy. Cancer. 
 

  



 

 

1 INTRODUÇÃO 

O câncer é uma doença gerada por alterações nas células do próprio indivíduo, 

que afeta uma grande parcela da população mundial. Segundo estimativas do INCA 

do biênio de 2018/2019, só em 2018 seriam diagnosticados mais de meio milhão de 

novos casos de câncer no Brasil (INCA, 2017). O tratamento do câncer encontra-se 

fundamentado em três grandes pilares: a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. 

Estas áreas estão em constante progresso, com avanços recentes significativos, com 

o advento de cirurgias cada vez menos invasivas (ACHER et al., 2018), a utilização 

de radioterapia localizada (GARIBALDI et al., 2017), e o direcionamento dos agentes 

quimioterápicos (QIN; ZHANG; ZHANG, 2018). Porém, mesmo com todos os 

tratamentos disponíveis, o câncer continua levando a um número elevado de óbitos, 

com 9,6 milhões de mortes estimadas em 2018 (BRAY et al., 2018). Nesse contexto, 

novas abordagens preventivas e terapêuticas mostram-se necessárias e vem sendo 

desenvolvidas, estando a imunoterapia entre aquelas com maior destaque (COUZIN-

FRANKEL, 2013). Por estar cada dia mais presente no leito dos pacientes 

(BAXEVANIS; PEREZ; PAPAMICHAIL, 2009; FINKELSTEIN, 2013), a imunoterapia é 

considerada, hoje, como o quarto pilar no tratamento do câncer. Este tratamento visa 

utilizar componentes do sistema imune para combater a doença e, em geral, procura 

ativar no paciente com câncer, mecanismos imunológicos que se mostram efetivos 

em diferentes situações. Sendo assim, esforços no sentido de buscar um maior 

entendimento sobre a resposta imune específica para tumores são necessários para 

o desenvolvimento direcionado e racional de novas abordagens imunoterapêuticas. 

 

1.1 O câncer de mama 

 

O câncer de mama é o tipo tumoral com maior incidência entre as mulheres 

(INCA, 2017), sendo estimado que uma em cada oito mulheres norte americanas 

desenvolverão câncer de mama durante o curso de sua vida (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2017). Histologicamente, o câncer de mama pode ser dividido em 

diferentes tipos, sendo o carcinoma ductal invasivo, com cerca de 70% dos casos, o 

de maior incidência (LI et al., 2003), e um dos focos do presente estudo. O câncer de 

mama também pode ser classificado de acordo com seu perfil molecular. Três 

subtipos principais, com alta relevância clínica, são definidos a partir do padrão de 



 

 

expressão de três proteínas cuja análise já foi incorporada à rotina clínica: o receptor 

de estrógeno (ER), o receptor de progesterona (PR) e o Her2 (do inglês “Human 

epidermal growth factor receptor 2”) (WITHERBY et al., 2016). O subtipo luminal é 

caracterizado pela expressão dos receptores hormonais ER e PE, enquanto o subtipo 

Her2 ocorre quando a proteína Her2, localizada na membrana das células tumorais, 

aparece em excesso. O terceiro e último subtipo, denominado triplo-negativo, é 

caracterizado pela ausência de expressão das três moléculas. Além do valor 

prognóstico, sendo o luminal o subtipo menos agressivo, o subtipo molecular também 

é decisivo para determinar o tratamento a ser utilizado (WITHERBY et al., 2016). 

Tumores com expressão dos receptores hormonais podem ser tratados com terapia 

hormonal, enquanto aqueles com superexpressão de Her2 apresentam, como opção 

de tratamento, a molécula inibidora Lapatinibe e o anticorpo monoclonal Trastuzumab 

capazes de afetar sinalização via Her2. Por não apresentar um alvo específico, o 

subtipo triplo-negativo carece de opções alvo-específicas de tratamento. 

Os cultivos a longo prazo de células tumorais isoladas de pacientes com câncer 

geraram o que hoje chamamos de linhagens tumorais imortalizadas. As linhagens 

imortalizadas são ferramentas importantes para o no estudo do câncer, e até mesmo 

para formulação de vacinas, devido a sua capacidade de replicar-se indefinidamente, 

e de manter muitas das características das células tumorais originais (SRIVATSAN et 

al., 2014). As linhagens de câncer de mama também podem ser divididas nos mesmos 

subtipos encontrados nos pacientes e, as linhagens MCF-7, SK-BR-3, e MDA-MB-231 

utilizadas aqui, são dos subtipos luminal, Her2 e triplo-negativo, respectivamente (DAI 

et al., 2017). Esta existência de subtipos bem definidos, que apresentam prognósticos,  

manifestações e tratamentos diferentes, representados por linhagens imortalizadas 

que mantem muitas das características dos tumores encontrados nos pacientes fazem 

do câncer de mama um modelo muito interessante para o estudo amplo da resposta 

imune contra tumores 

 

1.2 O glioblastoma multiforme 

 
Gliomas são as neoplasias mais frequentes que acometem o sistema nervoso 

central (SNC), representando 80% de todos os tumores cerebrais (HANIF et al., 2017). 

Estes podem ser classificados de I a IV, a depender do seu grau de malignidade, 

sendo o grau IV, conhecido como glioblastoma multiforme (GBM), o mais agressivo e 



 

 

frequente, correspondendo a aproximadamente 50% de todos os gliomas. O GBM 

pode surgir diretamente de mutações em células gliais, ou da progressão de 

astrocitomas (gliomas de menor grau) pré-existentes (LOUIS et al., 2016). O GBM é, 

atualmente, dividido em quatro subtipos principais de acordo com sua característica 

transcricional: clássico, pró-neural, neural e mesenquimal. Estudos recentes sugerem, 

porém, que o subtipo neural possa ser um artefato gerado pela presença de RNA de 

células não-tumorais nas amostras analisadas (SIDAWAY, 2017). Apesar do potencial 

valor prognóstico e preditivo de resposta ao tratamento, ao contrário do câncer de 

mama, a classificação molecular do GBM ainda não se traduziu em indicações de 

conduta clínica indiscutíveis (PAOLILLO; BOSELLI; SCHINELLI, 2018). 

Mesmo com os avanços terapêuticos, o GBM permanece largamente incurável, 

com uma taxa de sobrevida mediana de menos de 15 meses (FERNANDES et al., 

2017). A ausência de sucesso no tratamento desta doença se deve, em grande parte, 

aos inúmeros desafios impostos por estes tumores: além de sua localização (que 

dificulta a ressecção completa do tumor e restringe a chegada de medicamentos 

devido a barreira hematoencefálica) (KESARI, 2011; SMINIA; WESTERMAN, 2016; 

YONG; LONSER, 2011), o GBM apresenta uma grande heterogeneidade intra e 

intertumoral, além de um microambiente largamente imunossupressor (NDUOM; 

WELLER; HEIMBERGER, 2015; PERRIN et al., 2019). Assim sendo, o 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para o GBM é urgentemente 

necessário. 

 

1.3 O sistema imune, o repertório de linfócitos T e o câncer 

 

O sistema imune é um sistema de reconhecimento, com uma capacidade única 

de identificação de moléculas. Essa capacidade de “reconhecimento específico” 

caracteriza o que se convencionou chamar de “imunidade adaptativa”. A imunidade 

adaptativa depende dos linfócitos T e B, que contêm receptores com características 

únicas na natureza. O receptor do linfócito T (TCR, do inglês “T cell receptor”) e o 

receptor do linfócito B (BCR, do inglês “B cell receptor”) são receptores altamente 

variáveis, formados a partir de rearranjo gênico, e que recebem o nome de receptores 

clonais, devido a sua distribuição celular (TONEGAWA, 1983). Todas as moléculas 

de TCR presentes em um único linfócito T são idênticas, mas as moléculas de TCR 

de linfócitos T distintos são diferentes, pois cada precursor de linfócito T rearranja o 



 

 

gene do TCR de forma única, dando origem a uma molécula de TCR com uma 

especificidade singular. A especificidade do linfócito T só é compartilhada por seu 

clone, ou seja, por linfócitos T que tenham sido gerados a partir da duplicação da 

mesma célula. Assim, o conjunto de linfócitos T de um indivíduo – o seu repertório - é 

capaz de reconhecer um número muito elevado de moléculas diferentes, 

denominadas antígenos. 

Por ser formado a partir de rearranjo, a sequência gênica do TCR é diferente 

em cada clone. Assim, com o advento de técnicas de sequenciamento de DNA, a 

análise destas sequências se tornou possível. Este tipo de estudo é frequentemente 

chamado de estudo de repertório de receptores de linfócitos T (TCR), uma vez que 

são analisadas as sequências gênicas de um grande conjunto de receptores. Porém, 

infelizmente, ainda não somos capazes de determinar, a partir da sequência gênica 

do TCR, o antígeno reconhecido por esta molécula, nem a consequência deste 

reconhecimento pelo linfócito. Assim, os estudos de sequenciamento de TCR ainda 

se restringem a avaliação de diversidade e frequência de clones presentes em um 

conjunto de linfócitos T, ao longo do tempo e/ou em diferentes tecidos. O estudo do 

conjunto de sequência de TCR presente em um grupo de linfócitos T (análise de 

repertório dos receptores de linfócitos T), não deve, porém, ser confundido com a 

análise de repertório de linfócitos T. O estudo do repertório imune, por assim dizer, vai 

além da análise das sequências dos TCR, podendo englobar diversas análises a 

serem realizadas em um conjunto de linfócitos T, cujo objetivo seja o melhor 

entendimento da resposta imune gerada por estes (CORTI; SALLUSTO; 

LANZAVECCHIA, 2011). 

O estudo do repertório imune se torna mais complexo a cada dia, com o 

advento de novas tecnologias que permitem análises até então impossíveis, que tem 

permitido um rápido avanço no entendimento do funcionamento da resposta imune 

adaptativa. Neste contexto, o estudo do repertório de linfócitos T capazes de 

reconhecer tumores se destaca, tanto por suas nuances, uma vez que se trata de 

resposta a antígenos com grande similaridade a antígenos presentes no próprio 

indivíduo saudável, quanto por seu grande potencial de tradução clínica. 

 

 

 

 



 

 

1.4 Antígenos tumorais e seu reconhecimento por linfócitos T 

 

Por meio do TCR, os linfócitos T reconhecem fragmentos peptídicos de 

proteínas que sejam apresentados no contexto das moléculas codificadas pelo 

complexo principal de histocompatibilidade (MHC, do inglês “major histocompatibility 

complex”). Para que os linfócitos T sejam capazes de reconhecer células tumorais, 

portanto, estas precisam conter peptídeos que possam ser reconhecidos por linfócitos 

T. Apesar da capacidade, teórica, de reconhecer qualquer proteína, o repertório de 

linfócitos T de um indivíduo é considerado incompleto. Isto ocorre porque, durante o 

desenvolvimento dos linfócitos T, estes passam por um processo chamado de 

tolerância central, em que células que expressarem um TCR capaz de reconhecer 

peptídeos derivados de proteínas próprias com alta afinidade acabam sendo 

eliminados ou se diferenciando em linfócitos T reguladores (ITOH et al., 1999; 

KAPPLER; ROEHM; MARRACK, 1987; XING; HOGQUIST, 2012). Sendo assim, a 

capacidade do sistema de gerar uma resposta efetora de alta afinidade contra 

proteínas próprias é reduzida, o que é desejável para evitar que doenças autoimunes 

sejam desencadeadas. Logo, células tumorais, que são geradas a partir de 

modificações de células próprias, deveriam apresentar uma baixa imunogenicidade, 

devido ao processo de seleção do repertório. De fato, em camundongos, o bloqueio 

transitório da tolerância central é capaz de aumentar a quantidade de linfócitos T 

antitumorais (KHAN et al., 2014); e camundongos com deficiência do fator de 

transcrição AIRE,  responsável pela expressão de proteínas próprias no timo durante 

o processo de seleção do repertório, mostraram-se capazes de rejeitar células de 

melanoma singeneico (ZHU; NAGAVALLI; SU, 2013). 

Porém, antes mesmo que os linfócitos T com alta afinidade para antígenos 

próprios sejam eliminados, o repertório de linfócitos T é selecionado positivamente 

pela interação de baixa afinidade de seu TCR com as moléculas de MHC 

(apresentando antígenos próprios) (JAMESON; HOGQUIST; BEVAN, 1995). 

Portanto, os linfócitos T que fazem parte do repertório de linfócitos T maduros 

apresentam uma capacidade inata de reconhecer, com baixa afinidade, moléculas de 

MHC carregadas com proteínas próprias. Assim, não é surpreendente que seja 

possível encontrar linfócitos T específicos para determinadas proteínas próprias, que 

embora não exclusivas das células neoplásicas, são classificadas como antígenos 

associados ao tumor (TAA; do inglês, “tumor associated antigens”) (Figura 1). Por 



 

 

exemplo, linfócitos T CD8 específicos para Melan-A, que é uma proteína própria 

expressa em melanócitos e em células tumorais de melanoma, assim como linfócitos 

T CD4 Melan-A-específicos, podem ser encontrados em alguns pacientes com 

melanoma, e até mesmo em alguns indivíduos normais (BIOLEY et al., 2006; LEE et 

al., 1999b; PITTET et al., 1999).  

 

Figura 1 – Classificação de antígenos tumorais. Classes de antígenos tumorais considerados 
específicos (TSA) e associados (TAA) a tumores, com exemplos de membros de cada classe, e esquema 
do padrão de expressão nas células tumorais comparado com a expressão em tecidos normais de 
indivíduos saudáveis. Criado com BioRender.com. 

 

 

Já foram encontrados em pacientes com câncer linfócitos T específicos para 

diversos TAA. Alguns TAA são proteínas cuja expressão é aumentada no tumor, 

outras proteínas cuja expressão é típica em células germinativas e outros ainda, 

restritos a um determinado tecido. Além dos antígenos associados a tumores, existem 

também antígenos que são encontrados apenas nos tumores (TSA; do inglês, “tumor 

specific antigens”) (Figura 1). O TCR expresso por um linfoma de células T foi um dos 

primeiros TSA descritos, o que, inclusive, ajudou na caracterização posterior do, até 

então desconhecido, receptor especifico do linfócito T (ALLISON; MCINTYRE; 



 

 

BLOCH, 1982). Antígenos de vírus presentes em tumores associados a infecções 

virais são classificados, em geral, como TSA – embora, neste caso, a definição de 

“especificidade tumoral” seja falha e a melhor descrição talvez fosse de “antígenos 

virais associados a tumor”. Por outro lado, o processo de tumorigênese é 

caracterizado por um acúmulo de mutações nas células transformadas (BOZIC et al., 

2010; LOEB; LOEB; ANDERSON, 2003). As proteínas mutadas muitas vezes são 

capazes de gerar peptídeos diferentes que podem ser reconhecidos com alta 

afinidade por linfócitos T, o que permite que tais proteínas sejam chamadas de 

“neoantígenos tumorais”. A simples capacidade de ser reconhecido pelo sistema, 

todavia, não garante que uma resposta imune com relevância clínica possa ser 

montada contra estes antígenos.  

 

1.5 Interações entre o sistema imune e o câncer 

 

A ideia de que células tumorais poderiam ser reconhecidas e eliminadas pelo 

sistema imune surgiu com a teoria da vigilância imunológica (BURNET, 1961; 

EHRLICH, 1909). Segundo a teoria, o sistema imune estaria constantemente 

eliminando células que estivessem sofrendo o processo de transformação maligna, 

protegendo o indivíduo da doença. No paciente que desenvolve a doença 

clinicamente, o que ocorreria seria um “escape” à vigilância, pela seleção de células 

mais agressivas (BURNET, 1970). Embora contestada logo após sua proposição, 

estudos em camundongos imunodeficientes acabaram por demonstrar, 

inequivocamente, que o sistema imune, de fato, exerce pressão seletiva durante a 

tumorigênese e que tumores que se desenvolvem em animais imunodeficientes, são 

rapidamente eliminados em animais imunocompetentes (DUNN et al., 2002). Esta 

capacidade de imunovigilância é bastante suportada por outros dados experimentais 

(KOEBEL et al., 2007; SMYTH; DUNN; SCHREIBER, 2006), e implica que tumores 

que se desenvolvem dependem de células “sobreviventes”, que estabeleceriam um 

equilíbrio com o sistema imune que, eventualmente, escapam e dão origem a uma 

doença progressiva (Figura 2). Além dos dados experimentais, evidências de que tal 

proteção imune existe incluem, mas não se restringem, à maior incidência de câncer 

em indivíduos com imunodeficiência (ENGELS et al., 2008) e a presença de inúmeros 

mecanismos de escape do sistema imune nas células tumorais humanas (IGNEY; 

KRAMMER, 2002). 



 

 

 

Figura 2 – Os três E´s da progressão tumoral. Esquema indicando as diferentes formas de interação 
entre o sistema imune e células neoplásicas. Na primeira, ocorre a eliminação das células tumorais por 
meio de células com capacidade antitumoral, num processo chamado de Imunovigilância Tumoral. A 
fase de equilíbrio é aquela em que se acredita que a imunoedição tumoral seja mais relevante. Nesta 
etapa ocorre a eliminação de determinadas células tumorais pelo sistema imune, e a seleção de clones 
mais resistentes. Assim, os tumores passam a conter cada vez mais células resistentes ao sistema 
imune, as quais, frequentemente, ainda apresentam capacidades imunossupressoras, até que 
escapam dos mecanismos efetores da resposta imune, gerando uma doença progressiva. Criado com 
BioRender.com. 

 

 

Assim, durante a progressão do tumor, aconteceria o que é chamado de 

imunoedição: a pressão exercida pela resposta imune faria uma seleção de clones 

capazes de escapar dos mecanismos efetores da resposta imune, ou até mesmo 

subvertê-la a seu favor (DUNN; OLD; SCHREIBER, 2004). Células tumorais são 

capazes de utilizar uma variedade de mecanismos de evasão do sistema imune, 

muitos dos quais são mecanismos ativados para limitar a resposta imune em 

condições fisiológicas (TING KOH; LUZ GARCÍA-HERNÁNDEZ; MARTIN KAST, 

2006).Um exemplo de mecanismo de evasão bastante conhecido e relevante para a 

prática clínica é a expressão da molécula PD-L1 (do inglês “programmed cell death 

ligand 1”) por células tumorais. A expressão de PD-L1 por células tumorais pode ser 

induzida pelo IFN-γ produzido pelos linfócitos T presentes no microambiente tumoral, 

um processo que já foi descrito tanto no câncer de mama quanto no GBM (ALI et al., 

2015; CASTRO et al., 2018; QIAN et al., 2018). Outra via de imunossupressão 

existente, mas menos conhecida, é composta pelas ectonucleotidades CD39 e CD73, 

presentes na superfície celular, e que são capazes de clivar o ATP extracelular em 



 

 

adenosina, que, por sua vez, é capaz de exercer diferentes funções supressoras 

(ANTONIOLI et al., 2013; DEAGLIO et al., 2007).     

Um número crescente de estudos indica que o sistema imune é capaz de 

alterar, positiva e negativamente, o crescimento tumoral. Os diferentes tipos de células 

imunes que compõem o microambiente tumoral são responsáveis por modular a 

doença, e modificar o balanço entre as atividades pró- e antitumoral do sistema 

(BURKHOLDER et al., 2014). Linfócitos T, quando ativados, são capazes de se 

diferenciar em subtipos com funções efetoras distintas (PATENTE et al., 2019). O 

papel relativo de cada subpopulação de linfócitos T na resposta imune contra o câncer, 

porém, ainda é, em grande parte, desconhecido como se verá a seguir.  

 

1.6 Subtipos de linfócitos T e seu papel na resposta ao câncer 

 

Quando ativados, linfócitos T CD8 podem adquirir capacidade citotóxica, 

tornando-se linfócitos T citotóxicos (CTL). A estas células é atribuído grande potencial 

antitumoral, uma vez que elas podem induzir, diretamente, a morte das células 

tumorais (MAHER; DAVIES, 2004). Outros mecanismos de ação, como a produção 

de IFN-γ por essas células, também se mostraram importantes no combate ao câncer, 

sendo, em alguns casos, até mais importantes do que a citotoxicidade mediada pelas 

CTL (BARTH  JR. et al., 1991; QIN et al., 2003). Porém, linfócitos T CD8 nem sempre 

apresentam capacidade antitumoral, podendo até apresentar características 

supressoras, ainda muito negligenciadas (WALLER et al., 2006). De fato, vários 

trabalhos reportam não haver correlação entre a presença de linfócitos T CD8, 

capazes de reconhecer o tumor e a resposta clínica obtida após imunoterapia (LEE et 

al., 1999a; NIELSEN; MARINCOLA, 2000).  

Em camundongos, por exemplo, a resposta protetora obtida utilizando 

imunização com híbridos de células dendríticas e células tumorais ocorre, pelo menos 

em parte, devido à ativação de linfócitos T CD4 por essas células (Tanaka et al., 2005; 

Koido et al., 2014). Curiosamente, todavia, o papel dos linfócitos T CD4 no controle 

do câncer é muito menos conhecido. Sabe-se que esses linfócitos são necessários 

para a correta ativação dos linfócitos T citotóxicos (CHURCH et al., 2014), mas sua 

contribuição para a resposta antitumoral vai, muito provavelmente, além dos 

mecanismos ligados à ativação de uma resposta citotóxica (GERLONI; ZANETTI, 

2005).  



 

 

Os linfócitos T CD4 são, em geral, os responsáveis por coordenar a resposta 

imunológica em sua atividade como linfócitos T helper (Th) (STEINMAN, 2003). Esses 

linfócitos T são capazes de se diferenciar em subtipos com funções efetoras distintas 

e que podem ser caracterizados pela expressão diferencial tanto de fatores de 

transcrição, quanto de receptores de quimiocinas (ZIELINSKI et al., 2011). Sua 

diferenciação depende, fortemente, do microambiente em que são ativados e, mais 

especificamente, das citocinas nele encontradas (ZHU; YAMANE; PAUL, 2010). Uma 

das principais fontes das citocinas que determinam o padrão de resposta dos linfócitos 

T são as células dendríticas (DC) (DE SAINT-VIS et al., 1998). As DC são células 

apresentadoras de antígenos, que apresentam uma capacidade única de ativar 

linfócitos T naïve e, portanto, iniciar uma resposta imune primária (STEINMAN; 

NUSSENZWEIG, 1980). 

Quando produzem grandes quantidades de TGF-β, as DC induzem, 

preferencialmente, a diferenciação dos linfócitos T em células reguladoras (Treg), que 

se caracterizam pela expressão elevada do receptor de alta afinidade para IL-2 

(CD25), baixa expressão de CD127, e a presença do fator de transcrição Foxp3 

(MALDONADO; VON ANDRIAN, 2010). Não só as citocinas oferecem um papel 

importante nesta diferenciação, mas outras moléculas expressas pelas células 

dendríticas também tem se mostrado determinantes para este processo. É o caso, por 

exemplo, da expressão de Indoleamina-2,3-dioxigenase (IDO) pelas células 

dendríticas, o que as torna capazes de induzir a diferenciação de linfócitos T naïve em 

Treg (RODRIGUES et al., 2016). 

Quando se consideram os linfócitos T CD4 “efetores”, três diferentes subtipos 

de linfócitos T helper podem ser destacados: linfócitos Th1, cuja diferenciação 

depende de IL-12, e que são caracterizados pela expressão de T-bet, produção de 

IFN-γ e expressão dos receptores de quimiocina CCR5 e CXCR3; linfócitos Th2, 

induzidos por IL-4 e caracterizados pela expressão de GATA-3, produção de IL-4 e 

expressão dos receptores CCR4 e CCR3; e linfócitos Th17, diferenciados, em 

camundongos, na presença de IL-6 e TGF-β e caracterizados pela expressão de 

RORγt, produção de IL-17 e IL-22 e expressão de CCR6 (KAPSENBERG, 2003; 

PATENTE et al., 2019; ZIELINSKI et al., 2011) (Figura 3). Além destes, diversos outros 

subtipos de linfócitos Th já foram descritos, como os Th22, Th9 e os linfócitos T helper 

foliculares (Tfh), todos estes capazes de exercer papeis distintos na resposta contra 

o câncer (LIUDAHL; COUSSENS, 2018). 



 

 

 

Figura 3 – Subtipos de linfócitos T CD4 e seu papel na resposta imune ao câncer. Linfócitos T CD4, 
dependendo do estímulo que recebem durante sua ativação inicial, podem se diferenciar em células 
helper com características diferentes, que expressam fatores de transcrição, citocinas, e receptores de 
quimiocinas distintos. Todos estes linfócitos T apresentam papéis na resposta contra o câncer. Porém, 
cada subtipo pode exercer funções diversas, ou até mesmo antagônicas na resposta imune ao câncer, 
tornando-se pró- ou antitumoral a depender do microambiente onde estão inseridos. 

 

 

Diversos estudos mostram que os linfócitos T CD4 são capazes, por si só, de 

proteger o indivíduo do desafio com células tumorais e, também, induzir a regressão 

de cânceres sólidos e hematológicos (COHEN et al., 2000; FUJIWARA et al., 1984; 

GREENBERG; KERN; CHEEVER, 1985). Porém, subtipos de linfócitos T CD4 podem 

apresentar papéis anti e pró-tumorais distintos, sendo ainda muito discutido qual seria 

o subtipo ideal quando se pretende induzir uma resposta contra o câncer (Figura 3). 

Classicamente, linfócitos Th1 são classificados como tendo maior capacidade 

antitumoral, enquanto linfócitos Th2 apresentariam um viés pró-tumoral (LIUDAHL; 

COUSSENS, 2018). Porém, curiosamente, apesar da visão usual de que se tratam de 

células com funções antagônicas, tanto linfócitos Th1 quanto Th2 podem orquestrar 

respostas antitumorais capazes de erradicar o tumor (NISHIMURA et al., 1999). 

Apesar disto, os linfócitos Th17, na verdade, são o subtipo com o papel mais 

controverso na resposta imune contra o câncer, já tendo sido descritos como tendo 

papéis tanto anti quanto pró-tumoral, dependendo da neoplasia e modelo estudado 

(BAILEY et al., 2014; WILKE et al., 2011; YOUNG, 2016). Intrigantemente, um estudo 

que comparou diretamente o papel dos diferentes subtipos de linfócitos Th contra um 



 

 

mesmo antígeno tumoral mostrou que, no modelo estudado, os linfócitos Th17 foram 

os mais eficientes no combate ao câncer, num processo criticamente dependente da 

produção de IFN-γ (MURANSKI et al., 2008). Pode parecer estranho que a ação 

efetora de células Th17 seja devida à produção de IFN-γ, uma citocina característica 

da resposta Th1; na verdade, um crescente número de dados tem mostrado a 

existência, em humanos, de linfócitos T helper capazes de produzir as duas citocinas 

IL-17 e IFN-γ (ANNUNZIATO et al., 2007). Estas células, às vezes denominadas de 

Th1/Th17 ou Th1*, são caracterizadas pela expressão de ambos CXCR3 (expresso 

em linfócitos Th1) e CCR6 (expresso em linfócitos Th2), e parecem estar relacionadas 

a resposta contra a Mycobacterium tuberculosis (ACOSTA-RODRIGUEZ et al., 2007). 

Seu papel na resposta antitumoral, porém, ainda é pouco estudado. 

 

1.7 Importância da análise da resposta imune ao câncer 

 
Como mencionado acima, muitos estudos apontam para o fato de que os 

componentes da resposta imune adaptativa são capazes de reconhecer e eliminar 

especificamente células tumorais. Por outro lado, quando se tenta recrutar o sistema 

imune contra o câncer, em protocolos de imunoterapia ativa (ou mesmo passiva), os 

mecanismos que atuam e contribuem, efetivamente, para o controle da doença nos 

pacientes com câncer ainda são imprecisamente conhecidos. Isto dificulta o 

aperfeiçoamento destes protocolos e se reflete na heterogeneidade das respostas 

entre os pacientes, apesar de se observarem, muitas vezes, melhora significativa no 

quadro clínico da doença (DRAUBE et al., 2011; STRIOGA et al., 2013).  

No geral, parece consensual na literatura que a presença de antígenos 

tumorais reconhecíveis pela resposta imune do paciente está associada a boas 

respostas clínicas à imunoterapia. Este é o caso da associação entre e a carga 

mutacional de diversos tipos tumorais específicos e a melhor resposta ao tratamento 

com inibidores de checkpoints, como os anticorpos específicos para CTLA-4 (do inglês 

“cytotoxic T-lymphocyte-associated protein-4”), PD-1 (do inglês “programmed cell 

death protein 1”) e seu ligante PD-L1  (GIBNEY; WEINER; ATKINS, 2016); ou a 

correlação entre maior eficácia da imunoterapia com linfócitos infiltrantes do tumor (T-

TIL; do inglês “tumor-infiltrating lymphocytes”) com a frequência de células tumor-

específicas entre as mesmas (LU et al., 2014). 

 



 

 

Apesar de sua importância indiscutível, o rastreio da resposta imune de 

linfócitos T antitumorais apresenta um desafio considerável, especialmente no que diz 

respeito a uma avaliação ampla do repertório capaz de reagir contra tumores. A 

maioria dos trabalhos que analisam a presença e frequência de linfócitos T específicos 

para o câncer utiliza multímeros de MHC. Esses multímeros são compostos por 

moléculas de MHC conjugadas a fluorocromos e carregadas com peptídeos que, 

quando em contato com linfócitos T, se ligam nos linfócitos cujos TCRs sejam restritos 

pela molécula de MHC utilizada no multímero, e específicos para o peptídeo ligado 

nessas moléculas (BAKKER; SCHUMACHER, 2005). Logo, a identificação de 

linfócitos T específicos para antígenos tumorais é limitada, uma vez que só é possível 

para os linfócitos T que reconhecem epítopos selecionados de proteínas tumorais. 

Sendo assim, o conhecimento que se pode conseguir desta maneira é restrito e não 

necessariamente representa o que acontece com todo o repertório de linfócitos T que 

reage àquele antígeno e, principalmente, com o repertório completo de linfócitos T 

capazes de reagir contra o tumor (Figura 4). 

Uma outra categoria de métodos utilizada para verificar a presença de linfócitos 

T específicos para tumores se baseia na utilização de uma característica funcional 

dos linfócitos T como indicativo de especificidade (Figura 4). As duas metodologias 

mais utilizadas envolvem a detecção da produção de citocinas, especialmente IFN-γ, 

por meio da técnica de ELISPOT, e o ensaio de citotoxicidade celular, que consiste 

em avaliar a presença de linfócitos T capazes de eliminar células tumorais. Estas 

técnicas são especialmente úteis na avaliação da presença de linfócitos T CD8 com 

capacidade antitumoral, uma vez que se utiliza de dois mecanismos efetores 

importantes no controle da doença, como forma de avaliar a presença de células 

reativas. Porém, estes métodos falham em detectar linfócitos T que não apresentam 

tais mecanismos efetores, e são especialmente deficientes na avaliação da presença 

de linfócitos T CD4 tumor-reativos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4 – Metodologias para detecção de linfócitos T específicos. O rastreamento de linfócitos T 
específicos para um determinado antígeno pode ser feito por meio da avaliação de sua ligação direta 
ao complexo formado pelo MHC com o peptídeo de interesse (Ensaio de ligação com multímeros), ou 
por meio da resposta dos linfócitos T quando em contato com o antígeno para os quais são específicos. 
Esta resposta pode ser detectada pela produção de citocinas – como no caso da avaliação da produção 
de IFN-γ via ELISPOT – pela capacidade de eliminar alvos contendo o antígeno (análise de 
citotoxicidade), ou até mesmo pela resposta proliferativa. Dentre as três, a análise de proliferação é a 
única que não depende diretamente da função exercida pelo linfócito estudado. 

 
 

Sendo assim, visando a análise ampla e com menor viés funcional da 

frequência de linfócitos T, do que a encontrada com as outras técnicas disponíveis,  a 

frequência de linfócitos T tumor-reativos neste trabalho foi calculada principalmente 

utilizando uma técnica descrita recentemente e com potencial de avaliar de maneira 

muito mais abrangente o repertório: a metodologia de triagem de bibliotecas de 

linfócitos T (CAMPION et al., 2014; GEIGER et al., 2009). Essas bibliotecas são 

construídas a partir da separação dos linfócitos T, de acordo com o seu fenótipo de 

superfície, nas subpopulações de linfócitos T de interesse (como, por exemplo, 

naïve/memória) (ZIELINSKI et al., 2011) e posterior expansão inespecífica de todos 

os clones presentes em cada subpopulação de linfócitos T, utilizando IL-2 e 

fitohemaglutinina (PHA) (MORETTA et al., 1983). As células de cada biblioteca são, 



 

 

então, desafiadas com antígenos tumorais específicos apresentados por células 

apresentadoras de antígeno, sendo considerados específicos para o antígeno, os 

linfócitos T que sofrerem proliferação (GUY et al., 2013). Para aprendizagem do 

método, o trabalho contou com a colaboração da criadora deste, a Dra. Federica 

Sallusto, por meio de um estágio de pesquisa realizado na Suiça. Durante o trabalho, 

variações desta técnica foram testadas e implementadas, sendo discutidas adiante, 

visando adaptá-lo para o contexto tumoral, onde a afinidade baixa e os mecanismos 

de evasão tumoral são capazes de atrapalhar a identificação dos linfócitos T tumor-

específicos. 

Parece claro que o aprimoramento dos protocolos de imunoterapia ativa contra 

o câncer depende tanto da determinação do potencial real de reconhecimento de TAA 

pelo sistema imune dos pacientes, quanto da avaliação do tipo de resposta imune que 

os linfócitos T que reconhecem esses antígenos geram in vivo frente à doença. 

Portanto, o presente projeto visa avaliar o repertório de linfócitos T CD8 e CD4 

capazes de reconhecer antígenos tumorais em indivíduos sadios e em pacientes com 

câncer, nestes, tanto antes quanto depois de intervenções imunoterapêuticas. Além 

da determinação da frequência de linfócitos T específicos para antígenos tumorais, 

também será avaliado o fenótipo funcional dessas células, desvendando, assim, a 

evolução da resposta imune frente a uma neoplasia, à medida que ela progride ou, 

por outro lado, regride, em resposta ao tratamento.   



 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nesse trabalho indicam que: 

 

❖ Indivíduos saudáveis apresentam linfócitos T de memória reativos para 

antígenos tumorais, que, por serem células de memória, seriam capazes de 

patrulhar os tecidos, e, portanto, de exercer funções de imunovigilância contra 

o câncer. 

❖ A frequência e a relação entre linfócitos T tumor-reativos CD4 e CD8 nos 

pacientes com câncer podem diferir significativamente entre pacientes com 

tumores gerados em tecidos diferentes, mas também entre subtipos de tumores 

com a mesma origem. 

❖ Em humanos, as frequências de linfócitos T tumor-reativos no sangue e 

infiltrando os tumores podem não apresentar uma correlação direta, fazendo 

com que seja necessário cuidado ao tentar considerar dados de imunidade 

antitumoral no sangue como representativos das condições encontradas dentro 

do tumor. 

❖ Apesar da falta de correlação entre sangue e tumor, a análise da frequência, 

assim como da função, dos linfócitos T tumor-reativos no sangue dos pacientes 

pode fornecer informações com possível valor prognóstico, e que ajudem no 

entendimento da evolução do repertório antitumoral durante intervenções 

imunoterapêuticas. 

❖ Linfócitos T específicos para proteínas próprias consideradas associadas a 

tumores (como o Her2) podem estar presentes, em frequências relativamente 

elevadas, no sangue de indivíduos saudáveis e com câncer, podendo vir a 

contribuir significativamente com a resposta imune ao câncer. 

❖ Linfócitos T CD8 específicos para Her2 parecem ser capazes de eliminar 

apenas células com expressão aumentada desta molécula, indicando que 



 

 

estes parecem ser capazes de discernir o nível de expressão desta molécula, 

reagindo apenas quando uma expressão elevada é detectada. 

❖ Linfócitos T CD8 tumor-reativos, além de sua capacidade citotóxica já bem 

descrita na literatura, podem, também, suprimir a resposta imune, por meio do 

bloqueio da proliferação de linfócitos T CD4. Este possível viés pró-tumoral dos 

linfócitos T CD8 reitera a importância da determinação da função de tais 

células, quando estas estão presentes infiltrando tumores.   

❖ Linfócitos T CD4 tumor-reativos, mesmo quando não apresentam um fenótipo 

de linfócitos Treg, podem exercer múltiplas funções imunossupressoras, como 

aumentar a expressão de PD-L1 em células tumorais, recrutar neutrófilos pró-

tumorais, e produzir adenosina, que tem atividade imunosupressora. 

❖ Linfócitos T CD4 tumor-reativos podem apresentar multifuncionalidade ao nível 

clonal, ou seja, células de um mesmo clone de linfócitos T podem adquirir 

fenótipos distintos (Th1, Th17 e Th1/17) estáveis temporalmente.    

❖ A cirurgia parece modular significativamente, e de maneira sistêmica, o sistema 

imune dos pacientes, por meio da diminuição do número de linfócitos T tumor-

reativos e alteração em sua capacidade de produção de citocinas. 

❖ A vacinação com híbridos de células dendríticas e tumorais é capaz de 

aumentar a frequência de linfócitos T tumor-reativos no sangue dos pacientes, 

e modular o fenótipo destes. Tais alterações podem vir a se correlacionar com 

a resposta clínica dos pacientes. 

Sendo assim, fomos capazes de mostrar que o estudo do repertório de 

linfócitos T tumor-reativos, quando acoplado à análise de sua frequência e função, 

contribui para um melhor entendimento da resposta imune antitumoral em humanos. 

Esta avaliação, quando feita de uma forma mais abrangente como aqui mostrado, é 

capaz de revelar características da resposta imune tumoral nunca antes descritas, e 

que podem servir como base para o desenvolvimento racional de novas estratégias 

imunoterapêuticas. 
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