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RESUMO 

 
ALVAREZ, K. Caracterização do infiltrado inflamatório no carcin oma cervical e 
em suas lesões precursoras . 2016. 93 f. [tese (Doutorado em imunologia)] - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

A história natural do câncer cervical começa com uma infecção produtiva pelo 
Papilomavírus Humano (HPV) na camada basal do epitélio provocando lesões que 
poderão dar origem ao carcinoma invasivo. Está estabelecido que o infiltrado 
inflamatório pode ter um papel importante na evolução da doença. Neste trabalho, 
caracterizamos fenotipicamente diferentes células do sistema imune tanto nas 
lesões precursoras como no carcinoma invasivo, tentando estabelecer as possíveis 
correlações entre estas. Para o estudo, pacientes diagnosticadas com cervicite 
crônica, neoplasia intraepitelial cervical (NIC) grau 1, grau 2, grau 3 e pacientes 
diagnosticadas com carcinoma cervical foram recrutadas. Os resultados mostram 
que as populações mais frequentes tanto nas lesões precursoras quanto no câncer 
cervical são os linfócitos T, seguidos dos neutrófilos e dos macrófagos. Através da 
análise de correlação observamos que nas amostras de carcinoma cervical invasivo 
existe uma correlação positiva entre neutrófilos e macrófagos e uma correlação 
negativa entre linfócitos T e macrófagos, sendo que está é específica entre linfócitos 
T CD8+ e macrófagos tipo 2 (CD206+).  Por outro lado, tanto nas lesões precursoras 
quanto nas amostras de carcinoma invasivo existe uma correlação negativa entre 
neutrófilos e linfócitos T, sendo que nas amostras de alto grau os neutrófilos 
possuem uma correlação negativa tanto com os linfócitos T CD4+ quanto com os 
linfócitos T CD8+ e nas amostras de carcinoma invasivo esta correlação é específica 
para os linfócitos T CD8+. Ampliando nosso conhecimento sobre o fenótipo dos 
neutrófilos presentes nas biópsias, observamos que tanto nas lesões precursoras 
como nas amostras de carcinoma invasivo, estes possuem um fenótipo ativado. 
Interessantemente, nas lesões precursoras, estes expressam altos níveis de CD16 e 
nas amostras de carcinoma invasivo a expressão desta molécula encontra-se 
reduzida, indicando que o microambiente tumoral poderia modular o fenótipo dos 
neutrófilos. Além disso, observou-se que os neutrófilos poderiam ter um papel 
negativo sobre a ativação dos linfócitos T. Nosso estudo também considerou 
potenciais efeitos sistêmicos das lesões sobre o sistema imune das pacientes. 
Observou-se um aumento na frequência de monócitos classificados como 
intermediários nas pacientes com carcinoma invasivo. Além disso, através de 
ensaios alogênicos, observamos que células dendríticas diferenciadas a partir de 
monócitos isolados de pacientes com carcinoma cervical invasivo, mas não de 
pacientes com lesões precursoras, apresentam uma redução na capacidade de 
ativar linfócitos T CD4+ alogênicos. Os dados apresentados ajudarão a entender o 
papel que as células do sistema imune podem ter sobre a progressão da doença.  

Palavras-chaves:  Câncer cervical. Papilomavírus humano. Neoplasia intraepitelial 
cervical. Infiltrado inflamatório. Neutrófilos. Macrófagos. 

  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
ALVAREZ, K. Characterization of the inflammatory infiltrate in cervical cancer 
and precursor lesions . 2016. 93 p. [Ph.D.  thesis (Immunology)] - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

The natural history of cervical cancer begins with a Human papillomavirus (HPV) 
infection of the cells of the basal layer of the epithelium. Persistent infection by high 
risk HPVs can originate precancerous lesions that may progress to invasive cancer. 
Different reports have demonstrated the role of the inflammatory cell infiltrate on the 
establishment of the disease. In this work, the phenotype of different infiltrating cells 
of the immune system were characterized both in precursor lesions and invasive 
carcinoma. In order to establish a possible interaction between the characterized 
cells, we made correlation analysis between the frequencies of the different 
populations. For this study, we enrolled patients diagnosed with chronic cervicitis, 
cervical intraepithelial neoplasia (CIN) grade 1, grade 2, grade 3 and with invasive 
cervical carcinoma. In this study, we observed that the most frequent population both 
in precursor lesions as in cervical cancer are the T lymphocytes, followed the 
neutrophils and the macrophages. Through correlations analysis, we observed, on 
invasive cervical cancer samples, a positive correlation between neutrophils and 
macrophages and a negative correlation between T lymphocytes and macrophages, 
specifically between CD8+ T lymphocytes and macrophages type 2 (CD206+). On 
the other hand, both on precursor lesions and on invasive cervical carcinoma, we 
observed a negative correlation between neutrophils and T lymphocytes. 
Interestingly, on the high-grade lesion, this negative correlation was between 
neutrophils and both CD4+ as with CD8+ T lymphocytes, however on invasive 
carcinoma this correlation was specific with CD8+ T lymphocytes. In order to 
increase our knowledge about the phenotype of the tissue infiltrating neutrophils, we 
showed that both on precursor lesions and on samples of invasive cervical 
carcinoma, these cells have an activated phenotype. Interestingly, on precursor 
lesions, they expressed high levels of CD16 whereas on cervical carcinoma the 
expression of this molecule was down regulated. Indicating that the tumor 
microenvironment could modulate the phenotype of these cells. In addition, we 
showed that the neutrophils could have a negative role on the activation of T 
lymphocytes. On the other hand, corroborating the evidence that the tumors may 
control the immune system systemically, we showed that monocytes classified as 
intermediaries are increased in the blood of patients with cervical carcinoma. In 
addition, through allogeneic assays, we showed that the dendritic cells from cervical 
cancer patients, but not from patients with precursor lesions, displayed a diminished 
capacity to stimulate allogeneic T. The data presented will help to understand the 
role of the immune system cells on the progression of the disease. 

Keywords: Cervical cancer. Cervical intraepithelial neoplasia. Human 
papillomavirus. Inflammatory infiltrate. Neutrophils. Macrophages. 
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1 INTRODUÇÃO 

O câncer é responsável por uma em oito mortes no mundo (GARCIA et al., 

2007). Dados da literatura mostram que aproximadamente 15 por cento de todos os 

casos de cânceres podem ser atribuídos a infecções (PISANI; MAXWELL, 1997). 

Existem três principais mecanismos pelos quais uma infecção pode causar câncer. 

O primeiro deles é a persistência do agente infecioso no hospedeiro, o que pode dar 

origem a uma inflamação crônica. Nestes casos existe uma elevada produção de 

espécies reativas de nitrogênio (RNS) e oxigênio (ROS) pelos fagócitos presentes 

no sitio da inflamação o que pode causar estresse oxidativo nas células 

circundantes. O estresse oxidativo pode originar danos ao DNA, RNA, lipídios e 

proteínas. Deste modo, as mutações genéticas e a instabilidade cromossômica são 

favorecidas contribuindo assim com o processo de carcinogênese (KLAUNIG; 

KAMENDULISI, 2004; MARNETT, 2000). No segundo mecanismo, os agentes 

infecciosos, principalmente vírus, podem ajudar no processo de transformação das 

células, insertando genes oncogênicos no genoma do hospedeiro que poderão inibir 

genes supressores de tumor, estimulando dessa forma a proliferação e imortalização 

celular.  Finalmente, no terceiro mecanismo, o agente infecioso pode induzir 

imunossupressão (BERAL; NEWTON, 1998). Na literatura, tem sido descrito que as 

células do sistema imune podem reconhecer células transformadas e dirigir uma 

resposta citotóxica contra elas. Esse processo denominado imunovigilância e 

proposto por Burnet e Thomas (1957) parece encontrar-se reduzido em pessoas 

infectadas pelo vírus HIV. Nestes pacientes existe um maior risco para certos tipos 

de canceres (sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin, câncer cervical) comparadas 

com pessoas saudáveis (GRULICH et al., 2007). Em geral os agentes infecciosos 

que são relacionados com câncer compartilham algumas características em comum; 

são persistentes no hospedeiro (infeção crônica), altamente prevalentes na 

população e possuem um longo período de latência. Os agentes infecciosos podem 

ser tanto bactérias como vírus. Alguns exemplos desses agentes infeciosos são a 

bactéria Helicobacter pylori, descrita por ser um fator de risco para o câncer gástrico 

(UEMURA et al., 2001), os vírus da hepatite B e C responsáveis por 70-85% dos 

carcinomas hepatocelulares (EL-SERAG, 2011)  e o Papilomavírus Humano, HPV, 

responsável por virtualmente todos os casos de câncer cervical, 50% dos cânceres 

vulvares, 60-90% dos cânceres vaginais e 20-30% dos canceres orofaríngeos (ZUR 
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HAUSEN, 2009). O potencial carcinogênico do HPV está relacionado com sua 

habilidade de se integrar ao genoma do hospedeiro e a expressão dos oncogênes 

E6 E7. 

Segundo estimativas mundiais, o câncer cervical é o quarto tipo de câncer 

mais frequente em mulheres no mundo e o nono tipo mais comum na população em 

geral. O câncer cervical foi responsável pelo óbito de 265 mil mulheres em 2012, 

sendo que 87% aconteceram em países em desenvolvimento (FERLAY et al., 2013). 

No Brasil, o câncer do colo do útero é o mais incidente na região Norte (18,79/100 

mil). Nas regiões Centro-Oeste (22,19/100 mil) e Nordeste (18,79/100 mil), é o 

segundo mais frequente. Na região sudeste (10,15/100 mil) é o quarto e na região 

sul (15,87/100mil) o quinto mais frequente (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 

2014). As primeiras observações que permitiram identificar o HPV como agente 

causador do carcinoma cervical surgiram nas décadas de 50 e 60. Nessa época, um 

grupo de cientistas comparou o estilo de vida de mulheres com e sem câncer 

cervical, observando que o câncer cervical era mais comum entre as mulheres que 

começavam a ter relações sexuais mais cedo e que tinham mais parceiros sexuais. 

Concluindo com isto que o câncer cervical poderia ser originado por um agente 

infecioso transmitido sexualmente e não o resultado de uma herança genética.  Nos 

anos 70 o virologista alemão Harold zur Hausen, interessou-se pelo resultado da 

pesquisa e por relatos que existiam na literatura de uma rara conversão de verrugas 

genitais em câncer cervical. Além disso, ele tinha conhecimento do trabalho de 

Richard Shope, divulgado nos anos 30, que mostrava que um tipo de Papilomavírus 

poderia ser a causa de verrugas e tumores em coelhos. Todas essas evidências 

fizeram com que o Prof. zur Hausen levantasse a hipótese de que um vírus similar 

poderia ser o responsável pelos cânceres humanos. Em 1983, o aluno do zur 

Haussen, Mathias Dürst, identificou e isolou de amostras de carcinoma cervical um 

subtipo de HPV, designado como HPV16 (DÜRST et al., 1983). No ano seguinte, o 

mesmo grupo de pesquisa identificou, em amostras de carcinoma cervical, o HPV18 

(BOSHART et al., 1984). Posteriormente, o grupo de Harold zur Hausen determinou 

que o HPV16 está presente em 50% das biópsias de câncer cervical e HPV18 em 

um pouco mais do 20% das amostras (GISSMANN et al., 1984). Em 1999, 

Walboomers e colaboradores determinaram que a infecção pelo HPV é um fator 

necessário para o desenvolvimento do carcinoma cervical invasivo, encontrando-se 

presente em 99,7% dos casos avaliados (WALBOOMERS et al., 1999). Os HPVs 
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pertencem à família Papillomaviridae e são vírus epiteliotrópicos, sendo que, com 

base a seu tropismo pelo tecido, podem ser divididos em cutâneos ou mucosos. Os 

tipos cutâneos têm sido detectados em diferentes tipos de lesões da pele, desde 

verrugas benignas (PFISTER; TER SCHEGGET, 1997) até em câncer de pele do 

tipo não melanoma (CURADO et al., 2007). Através do sequenciamento de genomas 

virais, até o momento foram identificados 174 tipos de HPV (BZHALAVA et al., 

2013), os quais podem ser subdivididos em 5 gêneros: Alphapapillomavirus, 

Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus, Mu papillomavirus e Nu papillomavirus. 

Dentro do gênero Alfapapillomavirus encontram-se os vírus que infectam a mucosa 

genital (DE VILLIERS et al., 2004). Os vírus desse último gênero podem ser 

divididos em dois grupos, os vírus de baixo risco, que predominantemente causam 

verrugas benignas, e os de alto risco, também chamados oncogênicos e que estão 

associados com doenças malignas. Os dois vírus de baixo risco oncogênico mais 

comuns são os HPV 6 e 11 (MUNOZ et al., 2003). Por outro lado, existem 15 tipos 

de vírus de alto risco oncogênico. Os tipos mais frequentemente encontrados em 

câncer cervical são os 16, 18, , 31, 33, 35, 45, 52 e 58,  (GRAVITT et al., 1998; 

JACOBS et al., 1995; MUNOZ et al., 2003). 

A história natural do câncer cervical começa quando o HPV infecta as 

camadas basais do tecido epitelial da cérvice uterina. O vírus tem acesso às células 

da camada basal que originam o epitélio através de micro lesões que podem ocorrer 

durante o intercurso sexual (DOORBAR, 2005). O vírus possui um genoma pequeno 

de 8kb de DNA dupla fita (Figura 1) e o ciclo de vida do HPV está diretamente ligado 

ao programa de diferenciação celular dos queratinócitos, utilizando a maquinaria de 

replicação celular para sintetizar seu próprio DNA. Na camada basal as proteínas E1 

e E2 são expressas para manter o DNA na forma episomal (WILSON et al., 2002). 

Quando uma das células infectadas da camada basal replica, uma das células filhas 

solta-se da camada basal indo para a subprabasal iniciando o processo de 

diferenciação terminal dos queratinócitos. Nesse processo, as células param de 

proliferar e a expressão de proteínas envolvidas na síntese do DNA é diminuída. 

Como o vírus depende da maquinaria de replicação do hospedeiro, o HPV começa a 

expressar as proteínas oncogênicas E6 e E7 que são capazes de interferir com o 

ciclo celular, mantendo as células na fase de proliferação (SHERMAN et al., 1997) .  

Posteriormente, as proteínas tardias, L1 e L2, são expressas e encapsulam os 
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genomas virais (OZBUN; MEYERS, 1998). Finalmente, as partículas virais formadas 

são liberadas pelo processo de descamação natural dos queratinócitos. 

 
 

  

Figura 1. Representação esquemática do genoma do HP V. O genoma viral pode ser 
dividido em três regiões : uma região precoce composta pelos genes E1, E2, E4, E5, E6, e 
E7, necessários para a replicação viral; uma região tardia contendo os genes L1 e L2 que 
codificam proteínas estruturais; e uma região regulatória (LCR) que contém a origem da 
replicação e o controle dos elementos para a transcrição e replicação. Fonte: Muñoz et al., 
2006.  

 

 
Nas lesões benignas, a replicação do genoma viral é extracromossômica e a 

expressão das proteínas E6 e E7 é regulada negativamente pela expressão da 

proteína E2, que é um fator de transcrição que se liga à LCR, e mantém a atividade 

dessa região promotora baixa. Nas lesões malignas, encontra-se principalmente o 

DNA viral integrado no genoma celular, frequentemente com quebra na região de 

E2, levando a perda da expressão dessa proteína (YOSHINOUCHI, 1999). Deste 

modo, existe uma expressão descontrolada das proteínas oncogênicas E6 e E7. As 

proteínas E6 e E7 dos HPVs de alto risco têm sido descritas como proteínas 

oncogênicas por serem capazes de induzir um crescimento celular descontrolado 

devido à inibição das funções de p53 e  tumor suppressor protein pRB , respetivamente 

(DYSON, 1989; HUIBREGTSE; SCHEFFNER; HOWLEY, 1991). Na literatura tem 

sido descrito que a oncoproteína E6 primeiramente tem que interagir com a proteína 

E6-AP, membro da família E3 de ubiquitina-ligases. Posteriormente esse complexo 

proteico pode interagir com p53 levando a uma degradação desta através da via 
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proteolítica dependente de ubiquitina (SCHEFFNER et al., 1993. Deste modo, o 

papel da proteína p53 de inibir o controle do ciclo celular no começo da fase G1 em 

casos de danos ao DNA e a indução de morte celular em caso de um reparo do DNA 

insatisfatório ficam comprometidos. Além disso, tem sido descrito que a proteína E6 

promove a transcrição de hTERT, subunidade catalítica da telomerase com função 

de manter a integridade dos telômeros durante a replicação do genoma celular 

(KLINGELHUTZ; FOSTER; MCDOUGALL, 1996). Por outro lado, a proteína E7 pode 

interagir com as formas hipofosforiladas das proteínas do retinoblastoma (pRb), 

p105, p107 e p130 levando à degradação destas, via proteosoma (MÜNGER et al., 

1989) . Durante o ciclo celular normal a pRb hipofosforilada interage com E2F 

impedido que esta família de fatores de transcrição tenha acesso à cromatina. A 

interação de pRb e E2F inibe a progressão da fase G1 a fase S do ciclo celular. 

Porém, quando a proteína E7 interage com pRb, E2F é liberada podendo promover 

a entrada prematura da célula na fase S e uma proliferação descontrolada. Portanto, 

um importante passo na progressão da malignidade das lesões associadas ao HPV 

é a integração do genoma viral ao genoma do hospedeiro. Deste modo, as proteínas 

oncogênicas são responsáveis pela imortalização dos queratinócitos precedendo a 

progressão tumoral. A partir da imortalização, as células vão acumulando danos 

genômicos que podem resultar em sua malignização, tendo como consequência a 

formação de tumores. Dessa forma, a persistência da infecção é crucial para a 

progressão das lesões precursoras ao carcinoma invasivo.   

 O carcinoma cervical é precedido por lesões precursoras denominadas 

Neoplasias Intraepiteliais Cervicais (NIC).  Em 1967, tais lesões foram classificadas 

como NIC1, NIC2 e NIC3 de acordo com o grau de comprometimento epitelial 

(RICHART, 1967). Se houver mitose e células não diferenciadas apenas no terço 

inferior do epitélio, temos NIC1 (displasia leve); se o acometimento alcança o terço 

médio, NIC2 (displasia moderada), e se envolve todo o epitélio, NIC3 (displasia 

acentuada). Posteriormente, em 1990, Richart reclassificou as lesões precursoras 

em lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau (NIC1 e condiloma plano) e 

lesões intraepiteliais escamosas de alto grau (NIC2 e 3) (RICHART, 1990).  As 

lesões de baixo grau podem ser ocasionadas pela infecção tanto de HPV de baixo 

como de alto risco oncogênico, e são caracterizadas pela manutenção do genoma 

viral na forma epissomal. Já as lesões de alto grau são quase exclusivamente 
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associadas ao HPV de alto risco oncogênico, e em muitos casos apresentam o 

genoma viral integrado (YOSHINOUCHI, 1999). A progressão para o câncer cervical 

invasivo geralmente é associada à integração do genoma viral (CULLEN et al., 

1991). O conhecimento epidemiológico mais difundido sustenta o modelo teórico de 

progressão contínua das lesões, a partir de NIC 1 até o carcinoma cervical invasivo 

(Figura 2).   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 invasivo 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 2 - Progressão da lesão desde baixo grau até  carcinoma cervical invasivo . O 
carcinoma cervical invasivo começa com uma infecção produtiva do HPV que pode dar 
origem a lesões de baixo grau, caracterizadas por apresentar uma displasia leve. Estas 
lesões podem progredir a lesões de alto grau, caracterizadas por uma displasia moderada a 
severa e por uma fase considerada como carcinoma in situ. Finalmente, esta lesão pode 
progredir até o carcinoma cervical invasivo. LSIL: lesão de baixo grau; HSIL: lesão de alto 
grau; CIN: Neoplasia Intraepitelial Cervical. Figura extraída de  LOWY; SCHILLER, 2006. 

 

É importante destacar que uma alta porcentagem das neoplasias 

intraepiteliais pode regredir espontaneamente. Um estudo de metanálise com um 

corte de 27,929 pacientes demonstrou que a porcentagem de regressão das lesões 

até um diagnóstico considerado como normal foi de 47,9% para as lesões 

classificadas como baixo grau (NIC1) e 35,03% para as lesões diagnosticadas como 

alto grau (NIC2/NIC3) (MELNIKOW et al., 1998).  Evidenciando assim que só a 

infecção pelo HPV não seria suficiente para o desenvolvimento de câncer cervical. 
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Diversos estudos mostram que existem outros fatores de risco que ajudariam no 

desenvolvimento de câncer cervical como tabagismo, iniciação sexual precoce, 

multiplicidade de parceiros sexuais, multiparidade, uso de contraceptivos orais e o 

estado do sistema imune da paciente. Além disso, estudos epidemiológicos mostram 

que pacientes imunodeficientes apresentam maior risco de desenvolvimento de 

lesões de alto grau e câncer, indicando a importância do sistema imune no controle 

do desenvolvimento da doença (DELMAS et al., 2000; GRULICH et al., 2007).  O 

papel das diferentes células do sistema imune na progressão ou regressão das 

lesões e no estabelecimento do câncer cervical é mostrado através de diferentes 

trabalhos. Em um estudo prospectivo de 12 meses a regressão de lesões 

classificadas como NIC1 (baixo grau) estão correlacionadas com a presença de 

células intraepiteliais  CD8+ positivas para granzima B (WOO et al., 2008). Por outro 

lado, em estágios precoces do câncer cervical tem sido demostrado que a presença 

de células T CD8+ intraepiteliais no tecido tumoral está associada com ausência de 

metástase nos linfonodos de pacientes e que uma alta razão para CD8+/CD4+ e 

CD8+/Treg podem ser utilizadas com um fator positivo de prognóstico (PIERSMA et 

al., 2007).  Além disso, em pacientes com câncer cervical, tem sido descrito que 

baixos números de linfócitos T CD3+ peritumorais estão associados com relapso da 

doença (NEDERGAARD et al., 2007) e que a presença de linfócitos T reguladoras 

específicas para HPV16 poderiam favorecer a progressão tumoral (VAN DER BURG 

et al., 2007). Indicando a importância dos linfócitos T na progressão ou regressão da 

doença. 

Outras células do sistema imune também têm sido estudadas. Dados da 

literatura indicam que há uma correlação positiva entre o número de macrófagos e o 

grau da lesão do colo uterino de mulheres infectadas por HPV (HAMMES et al., 

2007; KOBAYASHI et al., 2008; MAZIBRADA et al., 2008) e que a presença de 

macrófagos tipo 1 (M1) é um fator independente de bom prognóstico de sobrevida 

(DE VOS VAN STEENWIJK et al., 2013). Está descrito que os macrófagos, em 

qualquer ambiente, inclusive no tumoral, podem se diferenciar em dois subtipos, 

macrófagos tipo 1 (M1) e macrófagos tipo 2 (M2). Os M1 têm sido caracterizados por 

secretar citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-12 ou IL-23,) e também, 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, potencialmente tóxicas para as células 

tumorais (VAN GINDERACHTER et al., 2006). Em contraste, os M2, tem sido 

caracterizados pela produção de citocinas anti-inflamatórias (TGF-β e IL-10) e pela 
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capacidade de promover a angiogênese assim como o reparo e remodelamento 

tissular (MANTOVANI et al., 2002; SICA et al., 2006). Fenotipicamente os M2 estão 

caraterizados pela expressão de CD206 (STEIN et al., 1992). Estudos realizados em 

nosso laboratório utilizando como modelo tumoral camundongos injetados com 

células TC-1 [(linhagem murina transformada com os oncogenes E6 e E7 de HPV16 

e Ej-ras, (LIN et al., 1996)], mostram que a maioria dos macrófagos infiltrados no 

tumor apresentam um fenótipo de macrófagos tipo 2 e que a depleção desta 

população inibe o crescimento tumoral e potencializa a resposta anti-tumoral. Além 

disso, tem sido demostrado que estes macrófagos promovem o crescimento tumoral 

e inibem a resposta de células T antitumorais, favorecendo a expansão de células T 

reguladoras (LEPIQUE et al., 2009). Trabalhos posteriores mostraram que um dos 

mecanismos pelos quais estes macrófagos exercem tais atividades está associado à 

produção de IL-10 (BOLPETTI et al., 2010). 

Outras células do sistema imune inato, como os neutrófilos, têm sido descritas 

por muito tempo como uma população homogênea de células terminalmente 

diferenciadas de vida curta que migram aos sítios de infecção ou de dano, e que 

depois de exercer sua função fagocítica ou citotóxica morrem no tecido infiltrado. 

Publicações recentes, têm mudado esses conceitos. Estudos mostram que os 

neutrófilos podem ter uma vida média de 5,4 dias em humanos (PILLAY et al., 2010)  

e que podem ser detectados em órgãos linfoides (CHTANOVA et al., 2009). Além 

disso, tem sido demostrado que podem interagir e influenciar na resposta de 

diversas células do sistema imune, entre elas linfócitos B  (PUGA et al., 2012), 

células dendríticas (BENNOUNA; DENKERS, 2005), macrófagos (RIBEIRO-GOMES 

et al., 2007) e linfócitos T (RADSAK et al., 2000). Em diversos modelos de câncer, 

os neutrófilos têm sido identificados como uma parcela importante das células 

imunes que infiltram o tumor, adquirindo o nome de TANs (do inglês Tumor 

Associated Neutrophils), podendo promover angiogênese no tumor, produzir 

citocinas pró-tumorais e promover a imunossupressão de células T (PAHLER et al., 

2008). Por outro lado, o papel antitumoral dos neutrófilos também tem sido descrito. 

A primeira evidencia que mostrava os efeitos citotóxicos dos neutrófilos sobre 

células tumorais surgiu em 1972, mostrando que neutrófilos isolados da cavidade 

peritoneal podiam lisar células tumorais isogênicas (PICKAVER et al., 1972). 

Posteriormente, Dallegri e colaboradores mostraram que os neutrófilos eliminavam 
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as células tumorais através de dois processos que aconteciam em simultâneo; 

aderência dos neutrófilos as células tumorais e a liberação de ácido hipocloroso 

(DALLEGRI et al., 1991). Explicando estes resultados, recentemente Fridlender e 

colaboradores mostraram a existência de neutrófilos N1 (antitumoral) e N2 

(protumoral). Evidenciando que os neutrófilos são induzidos a adquirir o fenótipo N2 

em resposta a TGF-β e que esta citocina pode impedir a polarização dos neutrófilos 

para o fenótipo N1. Além disso, o estudo mostrou que dentro das capacidades 

antitumorais dos N1 encontram-se uma alta expressão de citoquinas e quimioquinas, 

baixos níveis de arginase e uma alta capacidade para eliminar células tumorais e 

ativar linfócitos T citotóxicos. Por outro lado, os N2 estão caracterizados por induzir 

imunossupressão, angiogênese e crescimento tumoral. Contrariamente aos N1 os 

N2 não produzem altos níveis de moléculas antitumorais como ROS (FRIDLENDER 

et al., 2009).    

A influência dos TANs sobre o prognóstico das pacientes também tem sido 

demostrada. Estudos clínicos indicam que a alta frequência de TANs nos tumores de 

pacientes com carcinoma renal está correlacionado com um aumento na mortalidade 

dos pacientes (JENSEN et al., 2009). Por outro lado, em estágios precoces de 

câncer cervical tem sido descrito que a contagem de TANs poderia ser usada com 

um fator de mau prognóstico (CARUS et al., 2013; PUNT et al., 2015). Além disso, o 

trabalho de Punt e colaboradores, mostra que em amostras de câncer cervical a 

principal fonte de IL-17 são os neutrófilos infiltrantes. Experimentos posteriores da 

mesma autora evidenciam que essa citocina pode promover o crescimento de 

linhagens celulares de câncer cervical, revelando o papel que esta citocina poderia 

ter nos estádios precoces da tumorigênese. A literatura também descreve o papel 

desta citocina em outros tipos de câncer, com o câncer de mama. Neste modelo tem 

sido descrito que a IL-17 aumenta a expressão de genes envolvidos com a adesão 

celular, crescimento e sobrevida das células, assim como de moléculas associadas a 

metástase e angiogênese, favorecendo deste modo a proliferação tumoral 

(BENEVIDES et al., 2015).  

A localização dos neutrófilos nos tumores de câncer cervical é mostrado 

através do trabalho de Wu e colaboradores. Indicando que os neutrófilos são mais 

abundantes na região peritumoral que nas regiões intratumorais. Em contraste, só 

uma pequena fração deles podem ser encontrados nas regiões não tumorais. O 
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estudo também mostra que neutrófilos expostos a sobrenandantes de culturas de 

células de tumores sólidos (TSN) apresentam um incremento na produção de 

citocinas proinflamatórias. Um aumento na expressão de proteínas anti-apoptoticas 

como Mcl e uma menor expressão de proteínas pro-apoptoticas como Bax também 

foi observado. Sugerindo que o tumor poderia secretar moléculas solúveis que 

modulariam positivamente a ativação e sobrevida dos neutrófilos (WU et al., 2011). 

O conjunto de informações acima indica que diferentes células do sistema 

imune, dentre delas linfócitos, macrófagos e neutrófilos, podem ter um papel 

importante na tumorigênese. Como foi mencionado anteriormente, o câncer cervical 

é caracterizado por uma fase pré-maligna bastante definida possibilitando o estudo 

das interações destas populações nos diferentes graus da doença o que pode ajudar 

a entender o papel delas na história natural das lesões associadas ao HPV.  

Nesta parte do trabalho, através da técnica de citometria de fluxo 

multiparamétrica de oito cores, mostramos a frequência e fenótipo de neutrófilos, 

macrófagos e linfócitos T e suas possíveis correlações em lesões cervicais de graus 

variados, assim como, em biópsias de carcinoma invasivo e cervicite crônica.  

Por outro lado, sabe-se que tumores controlam o sistema imune de forma 

sistêmica. Em modelos murinos, nosso laboratório observou que camundongos com 

tumor TC-1 apresentam aumento de celularidade no baço, com aumento significativo 

de populações de células mielóides com fenótipo indicativo de células supressoras 

(LEPIQUE et al., 2009). Em pacientes com câncer, observa-se muitas vezes 

aumento do número de leucócitos no sangue, fenômeno denominado leucocitose e 

que ocorre em resposta a citocinas secretadas pelo tumor. Grupos de pesquisa têm 

demonstrado aumento da concentração de G-CSF no soro de pacientes com câncer 

do colo uterino em paralelo com o aumento de leucócitos na circulação (MABUCHI 

et al., 2014). Um trabalho publicado por Saleh e colaboradores mostrou aumento na 

frequência e número absoluto de monócitos CD16+ em pacientes com diferentes 

tipos de câncer (gástricos, pulmão cólon e carcinoma renal, linfomas melanoma, de 

mama de sarcoma de tecido mole) (SALEH et al., 1994).  

Classicamente, os monócitos humanos são identificados pela expressão 

positiva de CD14. Porém, vários estudos mostram que os monócitos podem ser 

classificados com base na expressão de CD14 e CD16 (PASSLICK, FLIEGER, 

ZIEGLER-HEITBROCK,1989). As células CD14+CD16- foram descritas como 

monócitos clássicos e as células CD14++CD16+ (alta expressão de CD14), 
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conhecidas também como células pro-inflamatórias foram descritas como monócitos 

não clássicos (ZIEGLER-HEITBROCK, 1996). Funcionalmente, elas diferem no 

potencial de fagocitose, sendo que os monócitos clássicos têm um maior potencial 

do que os não clássicos. Além disso, os monócitos não clássicos, têm sido 

reconhecidos como células que patrulham continuamente a vasculatura e reagem a 

vírus e ácidos nucléicos. Em 2008, um grupo de pesquisadores reconheceram mais 

um subtipo de monócitos, ficando estabelecido a existência de três subtipos; os 

clássicos (CD14++CD16-), intermediários (CD14++CD16+) e não clássicos 

(CD14+CD16+) (ZIEGLER-HEITBROCK et al., 2010). Estudos de caracterização de 

perfil de expressão gênica confirmaram a presença desses três subtipos de 

monócitos (WONG et al., 2011). Em pacientes com câncer de cólon observou-se que 

um aumento na frequência de monócitos intermediários poderia ser utilizado como 

marcador de diagnóstico desse tipo de câncer (SCHAUER et al., 2012). Até o 

momento, não há informação sobre as possíveis alterações dessas populações em 

pacientes com carcinoma cervical, portanto neste trabalho através de citometria de 

fluxo foram quantificadas tentando estabelecer se existe um aumento destas 

populações circulantes em pacientes diagnosticadas com carcinoma invasivo 

comparadas com as pacientes diagnosticadas com lesões de baixo ou alto grau.  

Por outro lado, dados na literatura mostram que em pacientes com carcinoma 

cervical existe uma falha na resposta dos linfócitos T citotóxicos e das células Th1 

específicos para E6 do HPV16 (JONG et al., 2004; NAKAGAWA et al., 2000). 

Diferentemente, mulheres assintomáticas, mas infectadas com o vírus são capazes 

de montar uma resposta Th1 contra a proteína E6 do HPV16. Indicando que em 

pacientes com câncer cervical poderia existir uma falha no processo de ativação dos 

linfócitos T. Dados na literatura mostram que monócitos circulantes podem se 

diferenciar em células dendríticas in vitro (RANDOLPH et al.,1998) como in vivo 

(RANDOLPH et al., 1999). Este subtipo de DC derivadas de monócitos (Mo-DCs) 

desempenham um papel importante na resposta imune. Nos últimos anos tem sido 

demostrado que esta população pode induzir uma resposta Th1 (LEÓN; LÓPEZ-

BRAVO; ARDAVÍN, 2007) e estimular linfócitos T CD8+ (LE BORGNE et al., 2006).   

Considerando os dados mencionados, outro dos objetivos do trabalho foi 

avaliar a capacidade estimuladora das células dendríticas diferenciadas de 

monócitos circulantes isolados de pacientes com carcinoma invasivo e de pacientes 

com lesões precursoras. Sendo que as pacientes recrutadas no estudo poderiam 
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estar infectadas por diferentes genótipos de HPV, não foi possível avaliar a resposta 

de células T específicas para um peptídeo do vírus. Portanto, a capacidade 

estimuladora das células dendríticas foi avaliada através de ensaios de reação 

leucocitária mixta (MLR). Dados na literatura mostram que em este tipo de ensaios 

as células estimuladoras (em este caso MoDC) têm que ser metabolicamente ativas 

e imunocompetentes para poder estimular linfócitos T alogênicos (LAFFERTY; 

CUNNINGHAM, 1974). Portanto, nesta parte do trabalho foi avaliada a capacidade 

da célula dendríticas da paciente em estimular linfócitos T de uma pessoa saudável. 

Além disso, através de citometria de fluxo foram quantificados os dois principais 

subtipos de células dendríticas circulantes, as células dendríticas mielóides (myDCs) 

e as plasmocitóides (pDCs), presentes no sangue de pacientes com câncer cervical 

ou com lesões precursoras. Ambas populações diferem fenotipicamente na 

expressão de CD11c (myDCs) e CD123 (pDCs). Isto poderá nos oferecer novos 

conhecimentos dos efeitos sistêmicos das lesões precursoras e dos tumores 

invasivos sobre as populações circulantes.  
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2 OBJETIVOS 

 

Caracterizar o perfil inflamatório local presente em lesões do colo uterino em 

diferentes estágios da progressão, procurando estabelecer se há diferenças no 

infiltrado inflamatório durante a progressão da lesão. 

 

Identificar os possíveis efeitos sistêmicos das lesões cervicais sobre a 

frequência e capacidade estimuladora das células apresentadoras de antígeno 

circulantes do hospedeiro.  
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1 Casuística 
 

Pacientes atendidas no ambulatório de Ginecologia do Hospital das Clínicas 

de São Paulo foram recrutadas para este trabalho. A equipe médica que atende 

essas pacientes é coordenada pelo Prof. Dr. Edmund Baracat (Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo, Hospital das Clinicas, São Paulo), e pela Dra. 

Maricy Tacla (Hospital das Clinicas, São Paulo). Foram coletadas para o estudo 23 

amostras de cervicite crônica, 15 amostras classificadas como NIC1 (Neoplasia 

Intraepitelial Cervical grau 1), 19 amostras classificadas como NIC2, 44 amostras 

classificadas como NIC3 e 24 amostras de carcinoma cervical invasivo.  Em algumas 

amostras o rendimento celular foi muito baixo ou inadequado, sendo a amostra 

descartada. Para cervicite crónica foram descartadas 5 amostras, para NIC1 3 

amostras, para NIC2 8 amostras, para NIC3 18 amostras e para carcinoma cervical 

invasivo 3 amostras. 

Um termo de consentimento livre e esclarecido foi submetido à apreciação de 

todas as pacientes incluídas neste estudo. Os critérios de inclusão das pacientes no 

estudo foram casos em que havia alteração citológica, colposcópica ou histológica 

indicativa de infecção por HPV. Já os critérios de exclusão foram a não assinatura 

do Termo de Consentimento Esclarecido, pacientes que ainda não tenham iniciado 

atividade sexual, pacientes com imunodeficiência por infecção com HIV e pacientes 

grávidas ou tecido insuficiente para diagnóstico e pesquisa. Neste caso, apenas a 

amostra para diagnóstico foi coletada.  

Pessoas saudáveis também foram recrutadas para a realização de 

experimentos em que era necessário isolar células T, monócitos ou neutrófilos. O 

projeto está identificado pelo parecer 1061 na Comissão de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas/USP.  O projeto também foi 

aprovado na Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq 

do Hospital das Clínicas. 
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3.2 Coleta de amostras 
 

Para detectar as lesões presentes no colo uterino, os médicos colaboradores 

da equipe da Dra. Maricy Tacla realizaram uma colposcopia nas pacientes. O teste 

foi categorizado como positivo quando se observou qualquer lesão aceto-branca, 

opaca ou brilhante, plana ou sobrelevada, de aspecto verrucoso ou não no colo. 

Com ajuda de uma pinça de biópsia, retirou-se um fragmento da lesão para o 

diagnóstico da paciente e outro para a pesquisa. As amostras foram transportadas 

em tubos com meio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, Estados Unidos) e 

processadas no mesmo dia. Em paralelo, 10 ml de sangue da paciente foram 

coletados em tubos com heparina (Beckton Dickinson and Company Broken; Bow, 

NE, Estados Unidos) por punção venosa do membro superior, sendo também 

processado no mesmo dia. 

 

3.3 Processamento da biópsia e obtenção de infiltrado inflamatório  
 

As amostras foram divididas em fragmentos, sendo que o menor foi 

congelado a -20 °C para posterior extração de DNA e tipagem de HPV. O fragmento 

maior foi utilizado para posterior análise do infiltrado inflamatório. Para obter a 

suspensão celular, o tecido foi finamente cortado com auxílio de bisturi e pinça. Em 

seguida os fragmentos foram processados com 1 mg/ml Colagenase I e IV 

(Worthington Biochemical, Lakewood, NJ, Estados Unidos) em tampão MTH (1 X 

HBSS, 15 mM HEPES pH 7,4,) suplementado com 5% de soro fetal bovino (SFB) e 

0,5 U/ml DNase I (Worthington Biochemical, Lakewood, NJ, Estados Unidos). A 

suspensão celular foi incubada em Thermomixer (Eppendorf, New York, NY, Estados 

Unidos) a 37 °C, sob agitação (1250 rpm), por aproximadamente 40 minutos. Ao fim 

da digestão, as células foram filtradas, sedimentadas, e ressuspendidas em MTH 

para contagem e marcação com anticorpos. A viabilidade das células após a 

digestão foi avaliada através da contagem com azul de tripan e sempre foi maior do 

que 95%.  
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3.4 Isolamento de PBMC 
 

Foram coletados aproximadamente 10 ml de sangue de cada pessoa 

envolvida no estudo. O sangue foi diluído em PBS 1 X (137 mM NaCl, 12 mM 

Phosphate, 2,7 mM KCl, pH 7,4) na razão 1:1. O sangue diluído foi adicionado 

lentamente a um colchão com o mesmo volume inicial de sangue de Ficoll Paque 

PLUS 1,077 g/ml (GE Healthcare Bio-Sciences, Uppsala, Suécia). O gradiente de 

densidade foi formado por centrifugação a 400 g, por 40 min a 25 °C. 

Posteriormente, as células mononucleares foram coletadas e transferidas para um 

tubo cônico estéril. Em seguida, as células foram lavadas duas vezes com um 

volume total de 40 ml de RPMI 1640 na primeira lavagem e 10 ml na segunda 

lavagem. As células foram sedimentadas por centrifugação a 338 g por 10 minutos e 

ressuspendidas em meio RPMI 1640 suplementado com 10% de SFB.  

 

3.5 Citometria de fluxo 
 

As células obtidas foram incubadas com Fc block (diluição 1:100) por 15 

minutos a 4 °C. Este anticorpo reconhece um epítopo compartilhado por CD16 (Fc 

gamma III receptor) e CD32 (FC gamma III receptor), bloqueando uma possível 

ligação das cadeias constantes dos anticorpos utilizados para marcar as células com 

esses receptores. Em seguida, as células foram incubadas com anticorpos obtidos 

da BD Biosciences (BD Biosciences, San Jose, CA, Estados Unidos), em tampão 

MTH suplementado com 5% de SFB, 0,5 U/ml DNase I) durante 20 minutos a 4 °C. 

A diluição dos anticorpos foi determinada por titulação realizada no laboratório. Os 

conjuntos de anticorpos utilizados na citometria de fluxo estão listados nas tabelas 1 

a 7. No Apêndice B (página 93) encontra-se uma lista que resume as principais 

características dos marcadores utilizados nesse estudo. 

 As células foram adquiridas no FACSCanto II (BD Biosciences, Carlsbad, CA, 

Estados Unidos). A intensidade de fluorescência do anticorpo é representada pelo 

MFI (mediana de intensidade de fluorescência). O valor do MFI é o resultado do 

valor da mediana de fluorescência do fluoróforo avaliado subtraído do valor da 

mediana de fluorescência de células não marcadas com o anticorpo. 
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Tabela 1 - Coquetel de anticorpos para caracterizar  o infiltrado inflamatório presente 
na biópsia. 

 
 
 FITC  PE 

PE-
Cy5 

PE-
Cy7 APC 

APC-
Cy7 AmCyan Pacific blue 

Protocolo 
1  CD8 CD16 CD19 CD86 CD38 CD4 CD45 CD3 
Protocolo 
2 
 CD33 CD11c CD86 CD11b HLADR CD45 
Protocolo 
3 CD206 CD80 CD64 CD86 CD11b CD16 CD45 CD3 
 

Tabela 2 - Coquetel de anticorpos utilizado para co mparar os níveis de expressão das 
moléculas presentes nos neutrófilos isolados da bió psia com os neutrófilos isolados 
do sangue periférico. 

 
FITC  PE 

PE-
Cy5 

PE-
Cy7 APC 

APC-
Cy7 AmCyan Pacific blue 

Protocolo 
1  CD33 CD66b CD11c CD15 CD11b CD16 CD45 CD62L 
 
Tabela 3 - Coquetel de anticorpos utilizado para av aliar a produção de ROS dos 
neutrófilos isolados do sangue e da biópsia. 

 
FITC  PE 

PE-
Cy5 

PE-
Cy7 APC 

APC-
Cy7 AmCyan Pacific blue 

Protocolo 
1  DHR123 CD66b - - CD11b - CD45 - 
 

Tabela 4 - Coquetel de anticorpos utilizado para av aliar o efeito dos neutrófilos na 
ativação dos linfócitos T. 

 
FITC  PE 

PE-
Cy5 

PE-
Cy7 APC 

APC-
Cy7 AmCyan Pacific blue 

Protocolo 
1  HLA-DR - CD25 CD69 CD3 CD4 Cell Trace 
  

Tabela 5 - Coquetel de anticorpos utilizado para av aliar o efeito das células 
dendríticas diferenciadas de monócitos circulantes na ativação dos linfócitos T. 

 
FITC  PE 

PE-
Cy5 

PE-
Cy7 APC 

APC-
Cy7 AmCyan Pacific blue 

Protocolo 
1  HLA-DR - CD25 CD69 CD3 CD4 Cell Trace 
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Tabela 6 - Coquetel de anticorpos utilizado para id entificar aos monócitos clássicos, 
não clássicos e intermediários isolados do sangue p eriférico. 

 

FITC  PE 

PE-

Cy5 

PE-

Cy7 APC 

APC-

Cy7 AmCyan Pacific blue 

Protocolo  

1  CD16 CD19 CD86 CD14 - - CD3 

 

Tabela 7 - Coquetel de anticorpos utilizado para id entificar às células dendríticas 
mielóides e plasmocitoides isoladas do sangue perif érico. 

 

FITC  PE 

PE-

Cy5 

PE-

Cy7 APC 

APC-

Cy7 AmCyan Pacific blue 

Protocolo 

1  HLA-

DR CD80 CD11c CD86 

CD3, 

CD19, 

CD14 - - CD123 

 
 
3.6 Isolamento de linfócitos T por seleção negativa 
 

Para isolar linfócitos T de voluntários saudáveis, usamos o sistema de 

seleção negativa Pan T Cell Isolation Kit human (Miltenyi Biotec, Germany). O 

procedimento foi realizado conforme instruções do fabricante. A pureza da 

população resultante sempre foi maior que 90% e a viabilidade maior que 95%. 

 

3.7 Marcação das células com corante vital “cell proliferation dye eFluor 450” 
 

Aproximadamente 10 x 106 de linfócitos T foram lavadas duas vezes com PBS 

1 X (pH 7,4), para remoção do SFB. Em seguida, as células foram ressuspendidas 

em 500 µl de PBS 1 X (pH 7,4) a temperatura ambiente. Por outro lado, preparou-se 

2µM da solução de “cell proliferation dye eFluor 450” (eBioscience, San Diego, CA, 

Estados Unidos) em PBS 1 X. As células foram misturadas com um volume igual da 

solução de corante vital “cell proliferation dye eFluor 450” e incubadas por 10 

minutos a 37 °C, protegidas da luz. A reação foi parada, acrescentando-se 4 

volumes de meio completo frio e incubando-se a suspensão de células em gelo por 

5 minutos. Finalmente as células foram lavadas 3 vezes com meio completo (RPMI 

1640 suplementado com 10% de SFB).  
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3.8 Isolamento de neutrófilos 
 

Alterações de temperatura podem ativar neutrófilos, por isso todo o 

procedimento foi realizado à temperatura ambiente. O sangue de pacientes ou 

voluntários saudáveis foi diluído em PBS 1 X na razão 1:1 e adicionado lentamente 

sobre um colchão com o mesmo volume inicial de sangue de Ficoll Paque PLUS 

1,077 g/ml. A gradiente de densidade foi formada por centrifugação a 600 g, por 15 

min a 24 °C. As células mononucleares, o Ficoll e o plasma foram descartados. Em 

seguida, o sedimento de células foi ressuspendido em 1 ml de PBS 1X e misturado 

como 1ml de Dextran T- 500 (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, Estados Unidos) ao 3% 

em solução isotônica. Depois de inverter o tubo 3 vezes, a mistura foi incubada por 

30 minutos a temperatura ambiente. O sobrenadante foi coletado e centrifugado a 

600 g por 5 minutos a 24 °C. As hemácias foram lisadas com 2 mL de agua Milli-Q 

gelada por 30 segundos. Para reestabelecer a osmolaridade da solução, 

acrescentou-se 3 mL de PBS 1X. Depois de centrifugadas a 600 g por mais 5 

minutos, as células foram ressuspendidas em 500 µL de MTH suplementado com 

5% SFB. 

 

3.9 Avaliação da explosão respiratória por DHR (Dihidro-rodamina) 
 

A produção de ROS, foi avaliada através da conversão intracelular da 

molécula DHR em rodamina 123. A molécula DHR, ingressa ao interior da célula por 

difusão passiva e na presença de H2O2 esta é oxidada convertendo-se em rodamina 

123 – derivado fluorescente verde e que pode ser detectado no canal FL1 do 

citômetro de fluxo.  

 Em esta metodologia 3 x 105 de células ressuspendidas em 100 µL de PBS 1 

X foram tratadas com 90 ng/ml de TPA (ativador inespecífico independente do 

receptor) por 15 minutos a 37 °C. Em seguida, foram adicionados 2 µL de DHR por 

tubo, e foram incubados por mais 15 minutos à 37 °C, sem agitação. As amostras 

foram centrifugadas a 600 g por 5 minutos, e lavadas com 1 mL de PBS 1 X. Além 

da condição descrita foram feitas outras duas condições; uma condição utilizada 

para avaliar a produção basal de ROS das células e uma condição realizada para 

calibrar o citômetro de fluxo. Na primeira condição, as células foram incubadas só 

com DHR e na segunda condição as células foram incubadas só com TPA. 
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Posteriormente as células foram incubadas com anticorpos descritos na Tabela 3, 

seguindo o protocolo de citometria anteriormente descrito. As amostras foram 

conservadas a 4 °C protegidas da luz, até o momento da aquisição no citômetro de 

fluxo, tempo não superior a 2 horas após o término do processamento da amostra. 

 
 3.10 Processo de enriquecimento dos Neutrófilos Associados ao Tumor  
 

A suspensão celular obtida através do processamento mecânico e enzimático 

da biópsia foi incubada com esferas metálicas conjugadas a anti-CD15 (Miltenyi 

Biotec, Germany). Posteriormente as células foram passadas por uma coluna 

magnética. Sendo que a suspenção celular depletada de TAN (do Inglês Tumor 

Associated Neutrophil) foi chamada de TAN- e a suspenção celular enriquecida de 

TAN foi chamada de TAN+. O procedimento realizado foi feito conforme instrução do 

fabricante. 

 
3.11 Determinação de citocinas por citometria de fluxo (Cytometric bead Array) 
 

A dosagem de citocinas nos sobrenadantes das culturas de Linfócitos T e 

TANs foi realizada pelo método Cytometric Bead Array (CBA) (BD Biosciences, San 

Diego, CA, Estados Unidos), utilizando-se o kit Human Inflammation (IL-1b, IL-6, IL-

10, TNF-α e IL-12p70. O procedimento foi realizado conforme instruções do 

fabricante. 

 

3.12 Ensaios de proliferação das células T em co-cultura com neutrófilos 
 

Linfócitos T previamente purificados por seleção negativa utilizando beads 

magnéticas foram marcados com “cell proliferation dye eFluor 450” seguindo 

protocolo descrito no item 3.7. Posteriormente tais células foram ativadas com 1:800 

de PHA na presença de TANs (chamada de TAN+), ou da suspensão celular 

depletada de TANs (chamada de TAN-) na proporção 1:10 (TAN:LT) em 200 µl de 

meio de cultura RPMI-1640 suplementado com 10% SFB e antibiótico e antimicótico 

(100 U/ml penicilina, 100 µg/ml estreptomicina). A co-cultura foi mantida por cinco 

dias em estufa contendo 5% de CO2 à 37 °C. Foram avaliados tanto a expressão de 

marcadores de ativação quanto a taxa de proliferação dos linfócitos T (determinada 

pela diluição do corante vital), através de citometria de fluxo. 
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3.13 Isolamento de monócitos por aderência e diferenciação em células dendríticas 

maturas (mDC) 
 

Células obtidas do gradiente de densidade com Ficoll Paque, segundo o item 

3.4, foram ressuspendidas em meio RPMI 1640, suplementado com 10% de SFB. 

As células foram colocadas em cultura na concentração de 3 x 106 cel/ml. As células 

foram mantidas em estufa de 5% CO2 à 37 °C overnight para aderência dos 

monócitos as placas de plástico. Depois desse período, as células não aderentes 

foram descartadas e as células aderentes foram cultivadas por 7 dias em meio RPMI 

1640 suplementado com 10% SFB contendo 50 ng/ml GM-CSF (PeproTech Inc., 

Mexico) e 50 ng/ml IL-4 (PeproTech Inc.,Mexico) em estufa de 5% CO2 à 37 °C. No 

quinto dia, as células foram estimuladas com 50 ng/ml TNF-α (PeproTech Inc , 

Mexico). No sétimo dia, as células foram coletadas da placa utilizando RPMI 1640 

gelado.  

 

3.14 Ensaio de Reação Leucocitária Mista (MLR) 

 
Para avaliar a capacidade estimuladora das células dendríticas (DC) geradas 

in vitro a partir de monócitos circulantes, estas foram co-cultivadas com linfócitos T 

alogênicas (LT) obtidos de doadores saudáveis e marcadas previamente com a 

solução “cell proliferation dye eFluor 450”. As células foram co-cultivadas na 

proporção 1:10 (DC:LT) em meio de cultura RPMI 1640 suplementado com 10% 

SFB e antibiótico e antimicotico (100 U/ml penicilina, 100 µg/ml estreptomicina e 

betamercaptoetanol). A co-cultura foi mantida por cinco dias em estufa contendo 5% 

de CO2 à 37 °C. A expressão de marcadores de ativação e a taxa de proliferação 

dos linfócitos T, determinada por diluição do corante vital, foram avaliadas através 

de citometria de fluxo. 

 
3.15 Extração de DNA 
 

A extração do DNA das biópsias foi realizada com o método de Fenol-

Clorofórmio. Para isto, as biópsias armazenadas no freezer -20 oC foram 

descongeladas e adicionou-se 200 µl da solução de digestão (50 mM de Tris-HCl pH 



39 

 

 

7,5; 1 mM de EDTA; 0,5% de Triton X-100) e 200 µl de TEP (200 µg/ ml de 

Proteinase- K ; TE: 10 mM de Tris-HCl pH 7,5 e 1 mM de EDTA pH 8,0). As biópsias 

foram colocadas por 48 horas à 55 ºC em banho-seco com agitação (300 rpm). 

Quando necessário, após 24 horas adicionou-se mais 50 µl de TEP em cada tubo. 

Depois de 48 horas de incubação a proteinase K foi inativada em banho seco a 96 

ºC por 10 minutos. Seguidamente, adicionou-se um volume igual da solução 

de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (25:24:1) e agitou-se vigorosamente por 1 

minuto. A fase aquosa foi transferida para um tubo novo. Finalmente, adicionou-se 

10% do volume inicial de acetato de sódio 3M e 2,5 do volume inicial de etanol 

gelado ao 100%. Os tubos foram estocados no -20 ºC, por no máximo três semanas. 

Seguidamente o pellet foi descongelado e centrifugado por 15 minutos a 12000 rpm. 

Em seguida o pellet foi lavado duas vezes com 1 ml de etanol 70% gelado e 

centrifugado por 15 minutos a 12000 rpm. Esperou-se se que eu etanol volatilize e 

adicionou-se 30 ul de TE pH7,5. Posteriormente, o DNA foi quantificado no 

espectrofotômetro (NanoDrop 2000). Dependendo do tamanho da amostra o 

rendimento do DNA foi na média de 17320,09 ng/ul (± 650). A pureza do DNA foi 

determinada pela razão da absorbância 260/280 (indica concentração de DNA em 

relação a proteínas) e 260/230 (indica concentração de DNA em relação a 

metabolitos secundários e componentes do tampão de extração). Sendo que em 

média a razão de 260/280 foi 1,87± 0,12 e a razão 260/230 foi 2,06 ±0,47. Indicando 

uma alta pureza de DNA. 

 
3.16 Genotipagem das amostras coletadas utilizando o teste Linear Array HPV 
 

O teste de genotipagem Linear Array HPV (Genotyping Test, Roche Molecular 

Diagnostics, Alameda, CA, Estados Unidos) é um teste qualitativo in vitro capaz de 

detectar simultaneamente 37 tipos de HPV anogenitais: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 

39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 81, 82, 83, 84, IS39 e CP6108 (em negrito os genótipos de alto risco). O kit tem 

um conjunto de iniciadores genéricos para HPV biotinilados, que amplificam um 

fragmento de 450 pares de bases (pb), correspondente à região L1 do HPV, e 

os iniciadores GH20 e PC04, também biotinilados, que amplificam um fragmento de 

268 pb do gene da β-globina humana, utilizado como controle de qualidade da 
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amostra e dos processos de extração, amplificação e hibridização. O procedimento 

realizado foi feito conforme instrução do fabricante. 

 

3.17 Cultura celular e formação de esferoides de HeLa  
 

A linhagem de células tumorais, HeLa (com genoma de HPV18), 

comercialmente disponível na American Type Culture Collection (Manassas, VA, 

Estados Unidos), foi cultivada em meio RPMI 1640 sem vermelho de fenol 

suplementado com 10% de SFB. Para a formação de esferoides, as células foram 

tripsinizadas, contadas em câmara de Neubauer e ajustadas na concentração de 

2.000 células/200 ul. Previamente as placas de cultura de 96 poços “fundo U” foram 

cobertas com 200ul de 1% de agarose diluído em PBS 1 X. A agarose foi descartada 

antes de se solidificar ficando o poço coberto apenas com uma fina camada de 

agarose. Depois de 1 hora, 200 ul das células ressuspendidas em meio de cultura 

RPMI 1640 (suplementado com 10% de SFB) foram plaqueadas por poço. 

Posteriormente, a placa foi centrifugada 216 G por 10 minutos 20 ºC.  

 
3.17.1 Infiltração de neutrófilos e linfócitos T em esferoides de HeLa 
 

No dia 5 da cultura de esferoides, 150 ul do meio foi retirado e a mesma 

quantidade, contendo uma suspensão de 3x104 de neutrófilos previamente isolados 

do sangue de um doador saudável foi acrescentado. Depois de 5 horas retirou-se 

150 ul do meio e acrescentou-se a mesma quantidade de células T (3 x104 células) 

previamente marcadas com o corante cell proliferation dye eFluor 450 e pré-ativadas 

por 4 horas com PHA (1:200). No dia 10 as esferas foram recuperadas, 

centrifugadas (200 g por 5 minutos) e ressuspendidas em 65 ul de acutase (Life 

Technologies) e incubadas por 5 minutos à 37 ºC e 900 rpm. Finalmente depois de 

acrescentar 500 ul de MTH para diluir a acutase, os tubos foram centrifugados e as 

células foram incubadas com os anticorpos apresentados na Tabela 4. 
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3.18 Estatística 
 

As populações em conjunto foram avaliadas por ANOVA, seguido do pós-

teste de Tukey, enquanto a comparação entre dois grupos experimentais foi 

realizada pelo teste T student. Foram consideradas estatisticamente significativa 

com p<0,05. A correlação entre as diferentes populações foi avaliada pelo 

coeficiente de correlação de Pearson (r), onde r maior que 0 indica uma correlação 

positiva entre as variáveis estudadas e menor que 0 indica uma correlação negativa. 

Foram consideradas correlações significativas quando r ≥0,5 ou ≤ -0,5 e p<0,05.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Pacientes do estudo apresentam enriquecimento de tipos de HPV de alto risco 

oncogênico com a progressão das lesões cervicais 

 

Com o objetivo de determinar o tipo de infiltrado inflamatório presente em 

diferentes estágios de lesões do colo uterino e procurando estabelecer se há 

diferenças no infiltrado inflamatório durante a progressão da lesão, foram coletadas 

biópsias de pacientes que tivessem alterações citológicas, colposcópicas ou 

histológicas indicativas de infecção por HPV. Os dados demográficos das pacientes 

recrutadas no estudo são mostrados na Tabela 8 e o estadiamento do câncer é 

mostrado na Tabela 9. 

 
Tabela 8 - Dados demográficos das pacientes recruta das no estudo 
 

Baixo grau
Cervicite 
(n= 18)

NIC1 (n= 12)
NIC2 

(n= 11)
NIC3 

(n= 26)       
Car.Invas. 
(n= 13)*

Idade
     Media 38,6 33 39,7 35 42,3
     Faixa 23-81 19-67 23-59 25-53 24-69
Sexarca
    Media 16 17 18 16 16
    Faixa 14-19 14-23 14-23 12-24 14-18
Número de Parceiros Sexuais

<3 50% 50% 33% 37,5% 43%
3-5 20% 20% 50% 50% 57%
>5 30% 30% 17% 12,5% 0%

Número de Gestações 0 8% 20% 43% 10% 29%
1-3 75% 50% 57% 67% 57%
>3 17% 30% 0% 23% 14%

Tabagismo 33% 33% 40% 31% 25%

Alto grau
Parâmetros avaliados

 

* Não foi possível obter os dados demográficos de 8 pacientes diagnósticas com carcinoma 
cervical invasivo. Car.Invas: Carcinoma invasivo. 
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Tabela 9 – Características clínicas das pacientes c om câncer cervical 
  

Tipo Histológico Estadío Clínico
1 Adenocarc IB2
2 CEC IIB
3 CEC IIIB
4 CEC IA1
5 CEC IVA
6 CEC IB1
7 CEC III
8 CEC IIB
9 CEC IIA

10 CEC IB1
11 CEC IIB
12 CEC IIB
13 CEC IA1
14 CEC IIB
15 CEC IV4
16 CEC S.D.
17 CEC S.D.
18 CEC S.D.
19 CEC IB1
20 CEC IIIA
21 CEC IB1  

Estadiamento do câncer foi realizado através do sistema FIGO (Federação Internacional de 
Ginecologia e Obstetrícia). Adenocarc: Adenocarcinoma; CEC: Carcinoma espinocelular; 
S.D.: Sem diagnóstico.  

 
Para confirmar a presença e determinar o genótipo do HPV presente na 

biópsia coletada um fragmento desta foi utilizado para isolar o DNA utilizando o 

método de fenol-clorofórmio. Posteriormente, a qualidade e concentração do DNA 

foram determinadas por espectrofotometria. A posterior detecção do DNA do HPV foi 

feita através do kit Linear Array HPV que é um teste qualitativo capaz de detectar 

simultaneamente 37 tipos de HPV anogenitais. O método tem como base a 

amplificação de sequências especificas de HPV (região L1 do HPV) e posterior 

hibridização com sondas presentes nas tiras providas pelo fabricante. A identificação 

dos diferentes genótipos do HPV foi feita mediante leitura visual das linhas azuis que 

apareceram nas tiras, as quais foram comparadas com o padrão das linhas de 

referência fornecidas pelo fabricante. A Figura 3 é um resultado representativo das 

amostras processadas e na Tabela 10 pode-se observar os genótipos encontrados. 
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Figura 3 - Figura representativa da genotipagem das  amostras coletadas utilizando o 
teste de Linear Array HPV.  O teste de genotipagem Linear Array HPV é um teste 
qualitativo capaz de detectar simultaneamente 37 tipos de HPV anogenitais: 6, 11, 16, 18, 
26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73(MM9), 81, 82(MM4), 83(MM7), 84(MM8), IS39 e CP6108. Para o processo de 
amplificação utilizou-se 150ng de DNA. As amostras foram amplificadas utilizando um 
conjunto de oligonucleotidos biotinilados que amplificam as sequências polimórficas da 
região L1 do HPV. Como controle de qualidade da amostra e dos processos de extração, 
amplificação e hibridização processo utilizou-se os primers GH20 e PC04, também 
biotinilados, que amplificam um fragmento de 268 pb do gene da β-globina A amplificação e 
hibridização, foram feitas seguindo as especificações do fabricante. A identificação dos 
diferentes genótipos do HPV foi feita mediante leitura visual das linhas azuis que 
apareceram nas tiras, as quais foram comparadas com o padrão das linhas de referência 
fornecidas pelo fabricante.  

 

Tabela 10 - Genótipo dos HPVs encontrados nas amost ras coletadas 

Diagnóstico Histologico
HPV 16 ou 18 

(%)
Outros genótipos de 

alto risco (%)
Baixo 

risco (%)
Co-infecçao 

(%)
HPV- 
(%)

Total 
(%)

Cervicite crônica 7 20 13 40 20 100
Baixo grau 10 30 0 50 10 100
Alto grau 23 25 6 40 6 100

Carcinoma cervical Invasivo
    Carcinoma cervical escamoso 73 20 7 0 0 100  
Outros genótipos de alto risco: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,68. 
Genótipos de baixo risco: 11, 26, 40, 42, 53, 54, 55, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 
81, 82, 83, 84, IS39 e CP6108.  
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4.2 Caracterização do infiltrado inflamatório em biópsias das pacientes atendidas no       

ambulatório de ginecologia do HC, com indicação de lesão associada a infecção 

por HPV 

 

Para caracterizar o fenótipo e as frequências das células do sistema imune 

infiltrantes na biópsia, esta foi digerida mecânica e enzimaticamente com 1mg/ml de 

colagenase I e IV. Para determinar se com esta metodologia podíamos obter células 

viáveis, quatro amostras foram digeridas com colagenase e a viabilidade foi avaliada 

através da fluorescência de 7AAD, molécula que só consegue ingressar nas células 

que apresentam uma alteração na membrana. Observando-se que 95 ± 3,2% dos 

leucócitos (CD45+) encontram-se viáveis. A Figura 4A é um resultado representativo 

das quatro amostras processadas. Seguidamente para determinar se a colagenase 

poderia reduzir a viabilidade celular dos neutrófilos, células presentes no infiltrado 

inflamatório, foram isolados neutrófilos circulantes e posteriormente incubados por 

40 minutos com colagenase, nas mesmas condições utilizadas para digerir as 

biópsias (1200 rpm e 37 ºC). Finalmente, a suspensão celular foi incubada com 

7AAD (0,25 ug). A Figura 4B mostra que o tratamento com colagenase não reduziu 

a viabilidade celular de neutrófilos circulantes. 
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Figura 4 - Processamento da biópsia não influencia a viabilidade celular.  (A) As 
biópsias coletadas foram cortadas em pequenos fragmentos e digeridas com colagenase I e 
IV a 37 °C, 1250 rpm. Em seguida a suspensão celular foi filtrada, sedimentada e contada. 
Posteriormente as células foram incubadas com o anticorpo anti-CD45 (marcador expresso 
em leucócitos) e 10 minutos antes da leitura no citômetro de fluxo foram incubadas com  
7AAD (marcador de viabilidade celular). Resultado representativo de 4 amostras. (B) 
Neutrófilos isolados do sangue periférico foram incubados com colagenase I e IV, a 37 °C a 
1250 rpm por 40 minutos ou mantidos à temperatura ambiente. Posteriormente as células 
foram incubadas com o anticorpo contra CD66b (marcador expresso só em granulócitos) e 
10 minutos antes da leitura no citômetro de fluxo foram incubadas com 7AAD (0,25 ug). 
Resultado representativo de 2 amostras.  As células foram adquiridas no FACSCanto II (BD 
Biosciences, Carlsbad, CA, Estados Unidos) e analisadas com o programa FlowJo V7.6.5. 
Em (A) aproximadamente 5.000 eventos foram adquiridos na janela CD45+. Em (B) 10.000 
eventos foram adquiridos na janela CD66b+ (marcador de neutrófilos). 

 

Com o protocolo estabelecido, as amostras foram coletadas e processadas no 

mesmo dia. A suspensão celular obtida do tecido foi incubada com anticorpos 

específicos para marcadores de superfície e analisadas por citometria de fluxo. 

Como se pode observar na Tabela 1, de Material e Métodos (pag. 34), foram 

planejados três protocolos de marcação para poder caracterizar principalmente três 

populações: linfócitos, macrófagos e neutrófilos. Nos casos em que houve um 

rendimento celular insuficiente (<0,2 x 106 células) foi escolhido um ou dois 

coquetéis, com prioridade decrescente para macrófagos, neutrófilos e linfócitos T 

(coquetel 3).  Através da Figura 5B, pode-se observar que as populações mais 

abundantes presentes nos diferentes graus da lesão assim como em amostras de 
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carcinoma cervical invasivo e cervicite crônica são os linfócitos T, seguido dos 

neutrófilos. As populações menos abundantes são os macrófagos e linfócitos B. 

Através da Figura 5A pode se observar o fenótipo destas. Nessa figura observa-se 

que a população de linfócitos T, CD3+, contém linfócitos (LT) CD4+ e CD8+.  Por 

outro lado, pode-se observar que os linfócitos B estão caracterizados pela expressão 

de CD19+CD38+CD86+ e CD19+CD38lowCD86low. Devido ao baixo rendimento 

celular e à baixa frequência destas, não sempre foi possível avaliar esta população 

em todos os grupos. Portanto, está população foi excluída do trabalho.  

 Por outro lado, através da Figura 5A pode se observar que os macrófagos 

são caracterizados pela expressão de CD11b, CD64, CD11c, CD33, CD86 e HLA-

DR.  Além disso, observa-se a presença de macrófagos que expressam CD206, 

marcador de macrófagos tipo 2, mas não de macrófagos tipo 1. Finalmente, a Figura 

5A mostra que os neutrófilos infiltrantes estão caracterizados pelo seguinte fenótipo: 

CD16+ CD11b+CD11c+CD86-CD80-HLADR-CD33-.  
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Figura 5 - Linfócitos T e neutrófilos são as popula ções mais frequentes em lesões do 
colo uterino . Biópsias de colo uterino foram processadas mecânica e enzimaticamente 
utilizando 1 mg/ml de colagenase I e IV. Em seguida a suspensão celular foi filtrada, 
sedimentada e contada com azul de tripan para determinação do número de células e 
viabilidade das mesmas (> 95%). Cada suspensão celular obtida foi incubada com os 
diferentes coquetéis de anticorpos, os quais estão descritos na Tabela 1 e posteriormente 
avaliada por citometria de fluxo. Em (A) observa-se o protocolo de análise utilizado para 
identificar o infiltrado inflamatório; primeiro, foi feita uma janela ampla para excluir “debris” 
(P1). Depois foram excluídas as células aderidas entre si, denominadas “doublets”, usando 
os parâmetros FSC-H por FSC-W (P2). Para diferenciar as células do sistema imune dentro 
da população de “singlets” foi feita uma janela nas células CD45+ (P3) e nessas células foi 
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avaliado novamente SSC-A contra CD45, onde com base em características de 
granulosidade e diferentes níveis de expressão de CD45 foram observadas três principais 
populações. Com isso, foram utilizadas três metodologias de análise diferentes. Sendo que 
para o coquetel 1 usou-se a metodologia I, para o coquetel 2 a metodologia II e para o 
coquetel 3 a metodologia III. Em (B) observa-se a frequência das populações exemplificadas 
na figura A nos diferentes graus de lesão, assim como em amostras de carcinoma cervical 
invasivo e cervicite crônica. As células foram marcadas e lidas no FACSCanto II (BD 
Biosciences, Carlsbad, CA), onde 5.000 eventos foram adquiridos na janela CD45+. Todas 
as análises foram feitas utilizando o programa FlowJo  V7.6.5.   

 

 Com o objetivo de determinar se os leucócitos (CD45+) e as populações 

previamente caracterizadas podiam aumentar conforme a lesão progredia desde as 

lesões de baixo grau até o carcinoma cervical invasivo, foram determinadas a 

proporção destas em relação ao número total de células presente na biópsia. 

Através da Figura 6A pode-se observar que existe um aumento significado de 

leucócitos nas amostras de carcinoma cervical comparadas com as biópsias de 

cervicite crônica, baixo grau e alto grau. Evidenciando a alta capacidade das células 

tumorais de recrutar células do sistema imune. Por outro lado, se bem é observado 

um aumento na frequência de neutrófilos, linfócitos T e macrófagos tipo 2 nas 

amostras de carcinoma cervical, nenhuma delas foi considerada estatisticamente 

significativa.  
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Figura 6 - Aumento de leucócitos nas biópsias de ca rcinoma cervical invasivo.  
Biópsias de colo uterino foram processadas mecânica e enzimaticamente utilizando 1mg/ml 
de colagenase I e IV. Em seguida a suspensão celular foi filtrada, sedimentada e contada 
com azul de tripan para determinação do número de células e viabilidade das mesmas (> 
95%). Cada suspensão celular obtida foi incubada com os diferentes coquetéis de 
anticorpos, os quais estão descritos na Tabela 1 e posteriormente avaliada por citometria de 
fluxo. As frequências das diferentes subpopulações são relativas ao total de células. Para 
analisar os arquivos gerados pelo citômetro foi usado o software FlowJo V7.6.5. A 
comparação entre grupos foi realizada utilizando o software GraphPad Prism, através do 
teste estatístico ANOVA, seguido do Post Hoc Tukey. * p<0,05  **p<0,01  Cervicite n = 18 ; 
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Baixo grau n= 10;  Alto grau n= 25; CarcInv n= 18 pacientes. CarcInv: Carcinoma invasivo; 
M1: macrófagos tipo 1; M2: macrófagos tipo 2.  

 

Sabendo-se o fenótipo e a frequência das células infiltrantes das biopsias, e 

também observando-se a grande variação de frequência de várias delas, foi feita 

uma análise de correlações tentando determinar se essas correlações podiam 

mudar em função ao grau da lesão. 

Na Figura 7A, pode-se observar que existe uma correlação positiva 

significativa entre macrófagos e neutrófilos nas amostras de carcinoma invasivo, 

mas não nos outros grupos. Porém, como mostra a Figura 7B, essa correlação não 

é significante com nenhum dos subtipos de macrófagos (M1 ou M2). É importante 

destacar que nas amostras de cervicite crônica parece existir uma correlação 

negativa entre neutrófilos e macrófagos. Indicando que as possíveis mudanças do 

microambiente tumoral podem inverter esta correlação.   
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Figura 7 - Correlação positiva entre macrófagos e n eutrófilos nas amostras de 
carcinoma invasivo.  Biópsias de colo uterino foram processadas mecânica e 
enzimaticamente utilizando 1mg/ml de colagenase I e IV. Em seguida a suspensão celular 
foi filtrada, sedimentada e contada com azul de tripan para determinação do número de 
células e viabilidade das mesmas (> 95%). A suspensão celular obtida foi incubada com os 
diferentes de anticorpos, os quais estão descritos na Tabela 1 (protocolo 3) e posteriormente 
avaliada por citometria de fluxo. (A) Correlação entre Neutrófilos e Macrófagos nos 
diferentes graus da lesão assim como em amostras de cervicite crônica.  (B) Correlação 
entre neutrófilos e macrófagos M1 ou M2 em amostras de carcinoma invasivo. Em cada 
gráfico é mostrado o coeficiente de correlação de Pearson (r) e o nível de significância (p). 
As correlações foram feitas utilizando o software GraphPad Prism e foram consideradas 
significativas quando r≥0,5 ou ≤ -0,5 e p<0,05 e p< 0,05, M1: Macrófago tipo 1; M2: 
Macrófago tipo 2. Carc.Inv: Carcinoma Invasivo. 

 

Seguidamente, foi feita uma análise de correlação entre macrófagos e 

linfócitos T. Devido ao baixo rendimento celular das biópsias de cervicite crônica e 

das lesões de baixo grau, só foi possível fazer essa correlação nas biópsias de alto 

grau e carcinoma invasivo. A Figura 8A mostra que existe uma correlação negativa 

significativa entre macrófagos e linfócitos T nas biópsias de carcinoma invasivo, mas 

não nas biópsias diagnosticadas como alto grau. Através da Figura 8B e 9A pode-se 



53 

 

 

observar que essa correlação negativa entre macrófagos e linfócitos T, é 

especificamente entre os linfócitos T CD8+ e os macrófagos tipo 2.  

 

 

 

Figura 8 - Em amostras de carcinoma invasivo existe  uma correlação negativa entre 
linfócitos T CD8+ e macrófagos . Biópsias de colo uterino foram processadas mecânica e 
enzimaticamente utilizando 1mg/ml de colagenase I e IV. Em seguida a suspensão celular 
foi filtrada, sedimentada e contada com azul de tripan para determinação do número de 
células e viabilidade das mesmas (> 95%). Cada suspensão celular obtida foi incubada com 
os diferentes coquetéis de anticorpos, os quais estão descritos na Tabela 1 (protocolo 1 e 3) 
e posteriormente avaliada por citometria de fluxo. (A) Correlação entre macrófagos e 
linfócitos T em amostras de alto grau e carcinoma invasivo. (B) Correlação entre macrófagos 
e linfócitos T CD8+ em amostras de alto grau e carcinoma invasivo. (C) Correlação entre 
macrófagos e linfócitos T CD4+ em amostras de alto grau e carcinoma invasivo. Em cada 
gráfico é mostrado o coeficiente de correlação de Pearson (r) e o nível de significância (p). 
As correlações foram feitas utilizando o software GraphPad Prism e foram consideradas 
significativas quando r≥0,5 ou ≤ -0,5 e p<0,05 e p< 0,05. LT: linfócito T. Carc.Inv: Carcinoma 
Invasivo. 
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Figura 9 - Em amostras de carcinoma invasivo existe  uma correlação negativa entre 
linfócitos T CD8+ e macrófagos tipo 2.  Biópsias de colo uterino foram processadas 
mecânica e enzimaticamente utilizando 1mg/ml de colagenase I e IV. Em seguida a 
suspensão celular foi filtrada, sedimentada e contada com azul de tripan para determinação 
do número de células e viabilidade das mesmas (> 95%). Cada suspensão celular obtida foi 
incubada com os diferentes coquetéis de anticorpos, os quais estão descritos na Tabela 1 
(protocolo 1 e 3) e posteriormente avaliada por citometria de fluxo. (A) Correlação entre 
macrófagos tipo 2 e linfócitos T CD8+ em amostras de alto grau e carcinoma invasivo. (B) 
Correlação entre macrófagos tipo 2 e linfócitos T CD4+ em amostras de alto grau e 
carcinoma invasivo. (C) Correlação entre macrófagos tipo 1 e linfócitos T CD8+ em amostras 
de alto grau e carcinoma invasivo. (D) Correlação entre macrófagos tipo 1 e linfócitos T 
CD4+ em amostras de alto grau e carcinoma invasivo. Em cada gráfico é mostrado o 
coeficiente de correlação de Pearson (r) e o nível de significância (p). As correlações foram 
feitas utilizando o software GraphPad Prism e foram consideradas significativas quando 
r≥0,5 ou ≤ -0,5 e p<0,05 e p< 0,05. LT: linfócito T. M1: Macrófago tipo 1; M2: Macrófago tipo 
2. Carc.Inv: Carcinoma Invasivo. 

 

Finalmente, foi feita uma análise de correlação entre neutrófilos e linfócitos T 

A Figura 10A mostra que existe uma forte correlação negativa significativa entre os 

neutrófilos e as células T, tanto nas lesões precursoras como nas amostras de 

carcinoma invasivo. Já nas amostras de cervicite crônica pode-se observar uma 

fraca correlação negativa entre neutrófilos e linfócitos T. Por outro lado, a Figura 10B 
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mostra que nas amostras de alto grau os neutrófilos têm uma correlação negativa 

tanto com os linfócitos T CD4+ como com os linfócitos T CD8+. Porém, através da 

figura 10C pode-se observar que em biópsias de carcinoma invasivo a correlação 

negativa entre neutrófilos e linfócitos T é especificamente entre neutrófilos e 

linfócitos T CD8+.  

Na maioria das biópsias de baixo grau e cervicite houve um baixo rendimento 

celular. Nesses casos foi priorizado o coquetel que tinha marcadores para neutrófilos 

macrófagos e linfócitos T (protocolo 3 da Tabela 1), mas não para subtipos de 

linfócitos T. Por este motivo, os dados apresentados só foram analisados nas 

biópsias de alto grau e carcinoma invasivo.   

 

 

Figura 10 - Nas lesões precursoras e nas amostras d e carcinoma invasivo existe uma 
forte correlação negativa entre linfócitos T e neut rófilos.  Biópsias de colo uterino foram 
processadas mecânica e enzimaticamente utilizando 1mg/ml de colagenase I e IV. Em 
seguida a suspensão celular foi filtrada, sedimentada e contada com azul de tripan para 
determinação do número de células e viabilidade das mesmas (> 95%). Cada suspensão 
celular obtida foi incubada com os diferentes coquetéis de anticorpos, os quais estão 
descritos na Tabela 1 (protocolo 1) e posteriormente avaliada por citometria de fluxo. (A) 
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Correlação entre neutrófilos e linfócitos T em amostras cervicite crônica, baixo grau, alto 
grau e carcinoma invasivo. (B) Correlação entre neutrófilos e linfócitos T CD4+ ou CD8+ em 
amostras de alto grau. (C) Correlação entre neutrófilos e linfócitos T CD4+ ou CD8+ em 
amostras de carcinoma invasivo. Em cada gráfico é mostrado o coeficiente de correlação de 
Pearson (r) e o nível de significância (p). As correlações foram feitas utilizando o software 
GraphPad Prism e foram consideradas significativas quando r≥0,5 ou ≤ -0,5 e p<0,05 e p< 
0,05, * p<0,05, **p<0,001, *** p<,0001. LT: linfócito T. Carc.Inv: Carcinoma Invasivo. 

 

Através das correlações realizadas podemos concluir que nas amostras de 

carcinoma invasivo existe: 

• correlação positiva entre macrófagos e neutrófilos;  

• correlação negativa entre linfócitos T e macrófagos, sendo que está é 

especifica entre linfócitos T CD8+ e macrófagos tipo 2;   

• correlação negativa entre neutrófilos e linfócitos T CD8. 

Os linfócitos T CD8+ têm sido reconhecidos por serem células capazes de 

eliminar células tumorais, portanto é interessante que tanto os macrófagos M2 

(conhecidos por ter um papel antitumoral) como os neutrófilos apresentam uma 

correlação negativa especificamente com os linfócitos T CD8+. 

Por outro lado, nas lesões precursoras também pode ser observada uma forte 

correlação negativa entre neutrófilos e linfócitos T. Sendo que nas amostras de alto 

grau existe uma correlação negativa tanto com os linfócitos T CD4+ como com os 

linfócitos T CD8+ e nas amostras de carcinoma invasivo é especificamente entre 

neutrófilos e linfócitos T CD8+. É importante de destacar que nas amostras de 

cervicite crônica existe uma fraca correlação negativa entre neutrófilos e linfócitos T, 

porém não foi possível determinar com qual subtipo de linfócito T. 
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4.3 Caracterização dos neutrófilos infiltrantes e suas alterações fenotípicas em 

biópsias de alto grau e carcinoma cervical invasivo 

 

Sabendo que os neutrófilos podem ter um papel importante na tumorigênese 

e dados da literatura mostram que contagem deles pode ser usada como um fator 

de mau prognóstico em pacientes com carcinoma cervical em estádios precoces (IB, 

IIA) (CARUS et al., 2013; PUNT et al., 2015) esta população foi estudada em maior 

detalhe.  

Primeiramente, foi ampliado o conhecimento que tínhamos sobre o fenótipo 

dos neutrófilos utilizando um novo protocolo de citometria (Tabela 2). A Figura 11 é 

representativa do fenótipo observado em todas as amostras colhidas (cervicite 

crônica, baixo e alto grau e carcinoma cervical invasivo). Mostrando que os 

neutrófilos no tecido apresentam o seguinte fenótipo:  

CD66b+CD16+CD15+CD11b+CD11c+CD62L-CD33-  

 

 
Figura 11 - Fenótipo dos neutrófilos infiltrantes no tecido. Figura representativa de biópsias 
de cervicite crônica, alto grau e carcinoma invasivo. As biópsias foram cortadas em 
pequenos fragmentos e depois digeridas por aproximadamente 40 minutos com 1mg/ml 
colagenase I e IV, a 37 °C a 1250 rpm. Em seguida a suspensão celular foi filtrada, 
sedimentadas e contadas com azul de tripán para determinação de viabilidade (> 95%). As 
células foram adquiridas no FACSCanto II (BD Biosciences, Carlsbad, CA, Estados Unidos) 
e analisadas com o programa FlowJo V7.6.5. Aproximadamente 5.000 eventos foram 
adquiridos na janela CD45+. Cervicite crônica n=1; alto grau n=5; carcinoma invasivo n =5. 
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A fim de determinar as possíveis mudanças fenotípicas dos neutrófilos 

infiltrantes em comparação aos neutrófilos circulantes foram comparados os níveis 

de expressão das moléculas anteriormente mencionadas (CD66b, CD16, CD15, 

CD11b, CD11c, CD62L) entre ambos grupos celulares. CD33 também foi analisado, 

porém não apresentou nenhuma diferença entre ambos grupos e por este motivo 

não está sendo mostrado. 

Na Figura 12, pode-se observar que tanto na amostra de cervicite crônica, 

como nas amostras de alto grau e carcinoma invasivo existe um aumento na 

expressão de CD11b, CD66b e CD15, e uma diminuição na expressão de CD62L 

nos neutrófilos infiltrantes em comparação com neutrófilos circulantes de cada 

paciente. Na literatura, está descrito que aumento na expressão de CD11b (β2 

integrina), CD66b  (glicoproteína ancorada a membrana por resíduos GPI), CD15 

(carboidrato também conhecido como Lewisx) e diminuição na expressão de CD62L 

(L-selectina), podem ser usados como marcadores de ativação dos neutrófilos 

(FORSYTH; SIMPSON; LEVINSKY, 1989; KEENEY et al., 1993; STOCKS et al., 

1995). Portanto, os neutrófilos infiltrantes encontram-se em um estado ativado, 

independentemente do grau da lesão cervical. É importante indicar neutrófilos 

infiltrantes de tecido normalmente encontram-se ativados. 

Para investigar se o protocolo de obtenção de suspensão de células das 

biopsias poderia influenciar a expressão das moléculas avaliadas, neutrófilos 

circulantes foram incubados por 40 minutos com colagenase nas mesmas condições 

utilizadas no processamento da biópsia (37ºC, 1200 rpm). O resultado mostrado no 

Apêndice A, indica que a digestão das biópsias com colagenase pode influenciar na 

expressão das moléculas, porém as alterações observadas não foram significativas.  
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Figura 12 - Neutrófilos infiltrantes apresentam um fenótipo ativado. Os neutrófilos do sangue 
foram isolados através de um gradiente de densidade com Ficoll e posterior separação com 
Dextran T 500 a 3% em solução isotônica. Da mesma paciente, os neutrófilos do tecido 
foram obtidos mediante digestão enzimática. Ambos grupos celulares foram incubados com 
o mesmo coquetel de anticorpos e posteriormente avaliados por citometria de fluxo. (A) 
Representação do protocolo de análise utilizado. (B) Figura representativa da expressão de 
marcadores expressos em neutrófilos circulantes e infiltrantes avaliados por citometria de 
fluxo em amostras de cervicite crônica, lesão de alto grau e carcinoma invasivo. Pico 
fechado preto; neutrófilos isolados de biopsia, pico fechado cinza; neutrófilos isolados do 
sangue, pico aberto preto; autofluorescência de neutrófilos isolados de biopsia, Pico aberto 
cinza; autofluorescência de neutrófilos isolados do sangue.  (C) Comparação do nível de 
expressão das moléculas CD62L, CD11b, CD66b e CD15, nos neutrófilos isolados do 
sangue e de biópsias classificadas como cervicite crônica, alto grau e carcinoma invasivo. 
Aproximadamente 5.000 eventos foram adquiridos na janela CD45+. A comparação entre 
amostras foi feita utilizando o software GraphPad Prism, através do teste t-Student pareado.   
* p<0,05 ** p<0,001. Cervicite crônica n=1; alto grau n=5; carcinoma invasivo n =5. 
 

Por outro lado, CD16 é um receptor de baixa afinidade da cadeia constante 

da Imunoglobulina G, descrito na literatura por participar em diferentes programas de 

sinalização dos neutrófilos.  Através da Figura 13A e 13B pode-se observar que 

tanto nas amostras de cervicite crônica, quanto nas lesões de alto grau, existe um 

aumento significativo da expressão de CD16 nos neutrófilos infiltrantes comparados 

com os neutrófilos circulantes. Porém, nas amostras de carcinoma invasivo esse 

aumento não é significativo, sendo que em algumas amostras a expressão de CD16 

nos neutrófilos infiltrantes é menor que nos neutrófilos circulantes. 

Interessantemente, ao avaliar a expressão de CD11c, uma integrina que participa da 

adesão ao tecido, observamos que esta encontra-se significativamente mais 

expressa nos neutrófilos infiltrantes das amostras de carcinoma invasivo comparado 

com os neutrófilos circulantes. Contrariamente, nas lesões de alto grau, esse 

aumento não é significativo (Figura 13C, 13D). Esse resultado indica que a redução 

da expressão de CD16 nos neutrófilos infiltrantes de amostras de câncer invasivo 

não é uma tendência geral, mas sim, específica para algumas proteínas.  
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Figura 13 - Comparação dos níveis de expressão de C D16 e CD11c entre neutrófilos 
circulantes e infiltrantes . Os neutrófilos circulantes foram isolados do sangue através de 
um gradiente de densidade com Ficoll e posterior separação com Dextran T 500 a 3% em 
solução isotônica. Da mesma paciente, os neutrófilos do tecido foram obtidos mediante 
digestão enzimática. Ambos grupos celulares foram incubados com diferentes anticorpos e 
posteriormente adquiridos no citômetro de fluxo. (A) Figura representativa da expressão de 
CD16 e (C) CD11c em neutrófilos circulantes e infiltrantes por citometria de fluxo. Pico 
fechado preto; neutrófilos isolados de biopsia, Pico fechado cinza; neutrófilos isolados do 
sangue, Pico aberto preto; autofluorescência de neutrófilos isolados de biopsia, Pico aberto 
cinza; autofluorescência de neutrófilos isolados do sangue.  (B).  Comparação do nível de 
expressão de CD16 nos neutrófilos isolados do sangue e de biópsias diagnosticadas como 
cervicite crônica (n=3) alto grau (n=9) e carcinoma invasivo (n=6). (D)  Comparação do nível 
de expressão de CD11c nos neutrófilos isolados do sangue e de biópsias diagnosticadas 
como  alto grau (n=5) e carcinoma invasivo (n=6). Aproximadamente 5000 eventos foram 
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adquiridos na janela CD45+. A comparação entre amostras foi feita utilizando o software 
GraphPad Prism, através do teste t-Student pareado. * p<0,05 ***p<0,0001.  

 

Seguidamente foi avaliada se a expressão de CD16 e CD11c podia ser 

diferente nos grupos de cervicite crônica, lesões de alto grau e carcinoma invasivo. 

Através da Figura 14A pode-se observar que os neutrófilos infiltrantes nas biópsias 

de carcinoma invasivo apresentam uma expressão significativamente menor de 

CD16, comparada com os grupos de cervicite crônica e carcinoma invasivo. 

Contrariamente, CD11c encontra-se mais expresso nos neutrófilos infiltrantes nas 

biópsias de carcinoma invasivo que nas lesões de alto grau, mas essa diferença não 

é significativa.  Infelizmente não foi possível mostrar a expressão desta molécula nas 

amostras de cervicite crônica por não ter amostras suficientes. Esse resultado indica 

que a redução da expressão de CD16 nos neutrófilos infiltrantes de amostras de 

câncer invasivo não é uma tendência geral, mas sim, específica para algumas 

proteínas.  

Os dados apresentados indicam que o microambiente tumoral pode estar 

modulando o fenótipo dos neutrófilos infiltrantes. 

 

 

Figura 14 - Neutrófilos em biópsias de carcinoma ce rvical invasivo apresentam uma 
redução na expressão de CD16 . Os neutrófilos do tecido foram obtidos mediante digestão 
enzimática e incubados com diferentes anticorpos para posteriormente serem avaliados por 
citometria de fluxo. (A) Comparação do nível de expressão de CD16 nos neutrófilos isolados 
das biópsias diagnosticadas como cervicite crônica (n=5) alto grau (n=10) e carcinoma 
invasivo (n=14). (B) Comparação do nível de expressão de CD11c nos neutrófilos isolados 
de biópsias diagnosticadas como alto grau (n=5) e carcinoma invasivo (n=8). 



63 

 

 

Aproximadamente 5000 eventos foram adquiridos na janela CD45+. A comparação entre 
grupos foi feita utilizando o software GraphPad Prism, através do teste estatístico ANOVA, 
seguido do Post Hoc Tukey. * p<0,05 ** p<0,001.   

 

Diferentes trabalhos, utilizando modelos in vitro, mostram que uma redução 

na expressão de CD16 pode ser usada como um biomarcador de apoptose e como 

indicador de redução da função celular de neutrófilos (DRANSFIELD et al., 1994).  

Com objetivo de determinar se a diminuição de CD16 observada nas biópsias 

de carcinoma cervical invasivo estava relacionada com uma perda da função celular 

avaliou-se a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS). Como é mostrado na 

Figura 15A os neutrófilos infiltrantes são capazes de produzir ROS em resposta ao 

estimulo de TPA, indicando que se encontram funcionalmente ativos. Por outro lado, 

não encontramos diferença na produção de ROS entre os neutrófilos infiltrantes e os 

circulantes (Figura 15B).  Ao avaliar a expressão do marcador de ativação, CD66b, 

pode-se observar que tanto os neutrófilos infiltrantes como circulantes aumentam a 

expressão deste marcador em resposta a TPA ex vivo. O que indica que essas 

células estão viáveis e funcionais durante o período de experimentação. 
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Figura 15 - Neutrófilos de carcinoma invasivo são f uncionais . Os neutrófilos circulantes 
foram isolados do sangue através de um gradiente de densidade com Ficoll e posterior 
separação com Dextran T 500 a 3% em solução isotônica. Da mesma paciente, os 
neutrófilos do tecido foram obtidos mediante digestão enzimática. Para determinar o estado 
funcional de neutrófilos infiltrantes e circulantes avaliou-se através a produção de ROS. Para 
isto os neutrófilos foram ativados usando TPA (90ng/ml), como ativador celular e o DHR 
como sonda indicadora de oxidação. (A) Produção de ROS por neutrófilos circulantes e 
infiltrantes. (B) Comparação da produção de ROS entre neutrófilos circulantes e infiltrantes. 
(C) A possibilidade de que os neutrófilos infiltrantes possam alcançar um estado maior de 
ativação foi avaliada através da incubação com 90ng/ml TPA por 15 min e a determinação 
do nível de expressão de CD66b, marcador de ativação. As células foram adquiridas no 
FACSCanto II (BD Biosciences, Carlsbad, CA, Estados Unidos) e analisadas com o 
programa FlowJo V7.6.5. Aproximadamente 500 eventos foram adquiridos na janela 
CD66b+. A comparação entre amostras foi feita utilizando o software GraphPad Prism, 
através do teste t-Student pareado.  * p<0,05.   
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 Diversos trabalhos têm mostrado que os neutrófilos podem influenciar a 

ativação dos linfócitos T. Por outro lado, através da Figura 10A pode-se observar 

uma correlação negativa entre neutrófilos e linfócitos T, portanto o seguinte passo foi 

avaliar o possível efeito que os neutrófilos associados ao tumor poderiam ter sobre a 

ativação de linfócitos T. 

Para isto, linfócitos T isolados de uma pessoa saudável foram ativados 

policlonalmente com uma dose sub-ótima de PHA (fitohemaglutinina) e co-cultivadas 

com uma suspenção celular enriquecida de TANs (do inglês Tumor Associated 

Neutrophils), a qual será chamada de TAN+ ou em presença das células da biópsia 

depletadas de TANs, a qual será chamada de TAN- (Figura 16A). A Figura 16B 

mostra que em nenhuma das condições realizadas os neutrófilos têm um impacto 

sobre a proliferação dos linfócitos T. Porém, quando os linfócitos T são ativados na 

presença de TAN+ pode-se observar uma diminuição dos níveis de expressão dos   

marcadores de ativação CD25 e HLA-DR. Este efeito é observado tanto nos 

linfócitos T CD4+ como CD8+. Ao avaliar CD69, marcador de ativação precoce, não 

foi observada nenhuma diferença. Por outro lado, também foi observado um 

aumento de IL-12, IL-10 e IL-1β (Figura 17) no sobrenadante da cultura entre 

linfócitos T e TAN+. É importante destacar que devido ao baixo rendimento celular 

as condições utilizadas não representam as proporções mostradas na figura 11A, 

onde pode-se observar que pode existir, no caso de alguns pacientes, uma 

proporção de 2:1 de TANs: LT.  

Houveram várias tentativas para repetir o experimento, mas infelizmente 

devido ao baixo rendimento celular só foi possível realizar um experimento em 

duplicata. Portanto, procuramos outras metodologias com o objetivo de determinar o 

possível efeito dos neutrófilos sobre a ativação dos linfócitos T.  
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Figura 16 -  Efeitos dos TANs sobre a ativação dos linfócitos T . Linfócitos T (alogênicos) 
isolados do sangue através de um gradiente de densidade com Ficoll foram marcados com 
cell proliferation dye eFluor 450 (cell trace) e estimuladas policlonalmente com PHA (1/800) 
em presença de uma suspensão celular depletada de TANs (TAN-) ou enriquecida com 
TANs (TAN+). Utilizando-se uma proporção TAN+:LT 1:10. A co-cultura foi mantida por 
cinco dias em estufa contendo 5% de CO2 a 37 °C. (A) Biópsias foram cortadas em 
pequenos fragmentos e depois digeridas por aproximadamente 40 minutos com 1mg/ml 
colagenase I e IV, a 37 °C a 1250 rpm. Em seguida a suspensão celular foi incubada com 
esferas magnéticas anti-CD15 para posterior enriquecimento dos TANs. TAN+: suspensão 
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célular enriquecida de TAN; TAN-: suspensão celular depletada de TANs (B) Efeitos dos 
TANs sobre a proliferação dos linfócitos T. (C) Efeito dos TANs sobre as moléculas de 
ativação CD25, HLA-DR e CD69 nos linfócitos T CD4+ e CD8+. As células foram adquiridas 
no FACSCanto (BD Biosciences, Carlsbad, CA, Estados Unidos). 30000 eventos foram 
adquiridos. A figura representa um experimento feito em duplicata. LT: Linfócito T; TAN: 
neutrófilo associado ao tumor; PHA : fitohemaglutinina. 

 

 
 

Figura 17 -  Citocinas produzidas durante o co-cult ivo de TANs e linfócitos T . No dia 5 
da co-cultura entre Linfócitos T (alogênicos) e a suspensão celular depletada de TANs 
(TAN-) ou enriquecida com TANs (TAN+) foram recuperados os sobrenadantes. As citocinas 
presentes nos sobrenadantes foram avaliadas mediante CBA. 1800 eventos foram 
adquiridas no FACSCanto (BD Biosciences, Carlsbad, CA, Estados Unidos). A figura 
representa um experimento feito em duplicata. LT: linfócito T; TAN: neutrófilo associado ao 
tumor; PHA : fitohemaglutinina. 

 

Os esferoides de células tumorais têm sido descritos como uma massa 

compacta que apresentam características similares a um tumor. Conforme as células 

proliferam o centro dos esferoides recebe menores quantidade de nutrientes e 

oxigênio originando regiões de hipóxia, características dos tumores sólidos in vivo. O 

protocolo encontra-se padronizado no laboratório por outra aluna do grupo, mas por 

ser um estudo diferente algumas alterações foram realizadas e é mostrado na Figura 

18. 
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Figura 18 - Protocolo utilizado para estudar o efei to dos neutrófilos sobre a ativação 
dos linfócitos T utilizando esferoides de HeLa.  Foram cultivadas células HeLa em RPMI 
sem vermelho de fenol até uma confluência de aproximadamente 80%. A geração de 
esferoides HeLa foi realizada conforme material e métodos. No dia 4, depois da geração dos 
esferoides, retirou-se 150 ul de meio e acrescentou-se 3 x 105 neutrófilos isolados do 
sangue periférico de uma pessoa saudável. Depois de 5 horas, acrescentou-se 3 x 105 de 
linfócitos T autólogos previamente marcados com Cell Proliferation Dye eFluor e ativados 
por 4 horas com PHA (1/200). No dia 8, os esferoides foram recuperados e depois de ser 
centrifugados foram digeridos com acutase. As células em suspensão foram incubadas com 
diferentes anticorpos e adquiridas no citômetro de fluxo.  

 
 A Figura 19A mostra o protocolo de análise utilizado e resultados 

representativos dos experimentos realizados. Observando-se que nos esferoides os 

linfócitos T, tanto CD4+ como CD8+ proliferam menos quando são co-cultivados na 

presença de neutrófilos (Figura 19A,B). Estamos repetindo esse experimento 

incluindo o controle de co-cultura de linfócitos T e neutrófilos na ausência de 

esferoides de HeLa.  
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Figura 19 - Neutrófilos inibem a proliferação de li nfócitos T . Esferoides de HeLa foram 
geradas e ao quarto dia foram adicionados os neutrófilos. Posteriormente foram adicionados 
linfócitos T pre-ativados por 4 horas com PHA e previamente marcados com Cell 
Proliferation Dye eFluor 450 (CellTrace). A co-cultura foi mantida por quatro dias em estufa 
contendo 5% de CO2 a 37 °C. (A) Protocolo de analises utilizado para identificar e avaliar a 
proliferação dos linfócitos T. Efeitos dos neutrófilos sobre a proliferação dos linfócitos T 
CD4+ (B) e CD8+ (C). As células foram adquiridas no FACSCanto (BD Biosciences, 
Carlsbad, CA, Estados Unidos) e analisadas com o software FlowJo V 7.6.5. 10000 eventos 
foram adquiridos na janela CD3+. A comparação entre grupos foi feita utilizando o software 
GraphPad Prism, através do teste estatístico ANOVA, seguido do Post Hoc Tukey. * p<0,05. 
n =3.    
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Com os dados mostrados podemos concluir que o microambiente tumoral 

pode modular o fenótipo dos neutrófilos e que estes podem influenciar na ativação 

dos linfócitos T. 
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4.4 Efeitos sistêmicos das lesões sobre as populações circulantes 
 

Sabe-se que tumores controlam o sistema imune de forma sistêmica, e que 

em pacientes com câncer existe um fenômeno denominado leucocitose. Na 

literatura, tem se descrito que uma das populações que poderia ter um efeito sobre 

esse fenômeno são os monócitos. Há três populações de monócitos descritas com 

base na expressão de CD14 e CD16: os clássicos (CD14++CD16-), intermediários 

(CD14++CD16+) e não clássicos (CD14+CD16+) (ZIEGLER-HEITBROCK et al., 

2010). Na Figura 20C pode-se observar um aumento dos monócitos intermediários 

no sangue periférico de pacientes com câncer invasivo.  
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Figura 20 - Monócitos intermediários encontram-se a umentados em pacientes com 
carcinoma invasivo.  Células mononucleares de pessoas saudáveis, de pacientes 
diagnosticadas com lesões de alto grau e de pacientes com carcinoma invasivo foram 
isoladas do sangue periférico através de um gradiente de densidade com Ficoll (A) 
Protocolo de análise utilizado para identificar aos monócitos clássicos (I), intermediários (II) 
e não clássicos (III).  (B) Frequência das células dos monócitos clássicos, (C) intermediários 
e (D) não clássicos. A frequência foi feita dentro das células CD14+CD86+. As células foram 
adquiridas no FACSCanto (BD Biosciences, Carlsbad, CA, Estados Unidos). 
Aproximadamente 10000 eventos foram adquiridos na janela CD14+CD3-CD19-. A 
comparação entre grupos foi feita utilizando o software GraphPad Prism, através do teste 
estatístico ANOVA, seguido do Post Hoc Tukey. * p<0,05. Controle n=4; Alto grau n=5; 
Carcinoma Invasivo n= 7. CarcInv: Carcinoma Invasivo. 

 

Continuando com o objetivo de avaliar o efeito sistêmico das lesões sobre o 

sistema imune dos pacientes o próximo passo foi determinar a funcionalidade de 

células dendríticas derivadas de monócitos das nossas pacientes. Nós escolhemos 
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fazer ensaios de proliferação alogênicos, porque seria impossível ter peptídeos 

correspondentes a proteínas dos vários tipos de HPV detectados nesse estudo. 

Para essa parte do estudo, foram isolados monócitos do sangue periférico 

das pacientes recrutadas e a partir desses, foram diferenciadas células dendríticas 

imaturas por tratamento com GM-CSF e IL-4 recombinantes por cinco dias. A seguir, 

as células imaturas foram tratadas por mais dois dias com TNF-α recombinante para 

promoção de maturação das células dendríticas (SALLUSTO; LANZAVECCHIA, 

1994). Com o objetivo de confirmar a diferenciação de monócitos circulantes em 

células dendríticas maturas, foram isolados monócitos circulantes de 4 pessoas 

saudáveis e foram cultivados utilizando o protocolo descrito. Uma figura 

representativa do fenótipo das células dendríticas matura diferenciadas a partir de 

monócitos (Mo-mDC) é mostrado na Figura 21. Observando-se que no dia 7 as 

células dendríticas diferenciadas não expressam CD14 e expressam altos níveis de 

CD11c, HLA-DR e CD86. Na literatura está descrito que este fenótipo é 

característico de células dendríticas maturas (ZHOU; TEDDER, 1996).  
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Figura 21 - Fenótipo de células dendríticas derivad as de monócitos circulantes (Mo-
mDCs ). Células mononucleares circulantes foram isoladas do sangue de doadores 
saudáveis e posteriormente os monócitos foram separados por aderência. Seguidamente os 
monócitos foram incubados com IL-4 e GM-CSF e no dia 5 acrescentou-se TNF-α. No dia 7 
as células foram recuperadas e incubadas com diferentes anticorpos para posteriormente 
serem lidas no citômetro de fluxo. As células foram adquiridas no FACSCanto (BD 
Biosciences, Carlsbad, CA, Estados Unidos). Aproximadamente 30000 eventos foram 
adquiridos. n=4. 

No sétimo dia de cultivo, as Mo-mDC foram coletadas e co-cultivadas com 

linfócitos T alogênicos, isolados de doadores saudáveis e previamente marcados 

com o reagente “cell proliferation dye eFluor 450”. Depois de 5 dias de co-cultivo, a 

proliferação dos linfócitos T foi avaliada através da diluição do corante vital por 

citometria de fluxo. Como controle das Mo-mDCs das pacientes em paralelo foram 

diferenciadas células dendríticas a partir de monócitos isolados de pessoas 

saudáveis. A razão de proliferação é o resultado da seguinte formula:  

 

 

 

 

A Figura 22 mostra que as células dendríticas diferenciadas a partir de 

monócitos isolados de pacientes com câncer cervical, mas não de pacientes com 

lesões precursoras apresentaram uma significante redução na capacidade de 

estimular linfócitos T CD4+ alogênicos, não sendo observado esse feito nos 

linfócitos TCD8+.   
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Figura 22 - Diminuição da capacidade estimuladora d as células dendríticas maturas 
diferencias de monócitos circulantes de pacientes c om carcinoma invasivo . Linfócitos 
T CD3+ isoladas por seleção negativa, foram marcadas com 0,1 µM do reagente cell 
proliferation dye eFluor 450 e co-cultivadas com DCs alogenicas maturas diferencias de 
monócitos circulantes de pacientes diagnosticadas com cervicite crônica, NIC1 (baixo grau), 
NIC2 (alto grau), NIC3 (alto grau) ou carcinoma invasivo. Depois de 5 dias, a proliferação foi 
avaliada por citometria de fluxo. Proliferação dos linfócitos T CD4 + (A) e CD8+ (B) 
Frequências dos linfócitos T CD4+CD25+ (C) e CD4+CD69+ (E) nas diferentes amostras 
coletadas. Mediana de fluorescência de CD25 nos linfócitos T CD4+ (D) e CD69 (F). 
Aproximadamente 30.000 eventos foram adquiridos no FACSCanto (BD Biosciences, 
Carlsbad, CA). Razão de proliferação:(% da proliferação dos linfócitos T co-culturadas com 
MO-mDC isoladas de paciente / % da proliferação dos linfócitos T co-cultivadas com MO-
mDC isoladas de uma pessoa saudável). NIC: Neoplasia Intraepitelial Cervical; CarcInv: 
Carcinoma Invasivo. Cervicite n=5; NIC1 n=5; NIC2 n=2; NIC3 n=12 e CI n=9. A 
comparação entre grupos foi feita utilizando o software GraphPad Prism, através do teste 
estatístico ANOVA, seguido do Post Hoc Tukey. * p<0,05  **p<0,01. 

 

          Por outro lado, também foi avaliada a frequência das populações de 

células dendríticas circulantes. Na literatura, têm sido descritas dois principais 
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subtipos de células dendríticas, as células dendríticas mielóides (myDCs) e as 

plasmocitóides (pDCs). Fenotipicamente, essas populações diferem na expressão 

de CD11c (myDCs) e CD123 (pDCs). Através da figura 23 pode-se observar que não 

existe uma alteração na frequência destas células. Porém seria importante saber se 

elas são funcionalmente competentes. 

 

 

Figura 23 - Frequência dos subtipos de células dend ríticas circulantes.  Células 
mononucleares isoladas do sangue periférico foram purificadas através de um gradiente de 
densidade de Ficoll Paque (GE Healthcare Bio-Sciences AB, Suécia). (A) Metodologia de 
análise para identificar subtipos de células dendríticas presentes no sangue periférico 
através de citometria de fluxo. Frequência de células dendríticas mielóides (mDCs) (B) e 
plasmocitoides (C) em pacientes diagnosticadas com carcinoma invasivo, alto grau ou em 
pessoas saudáveis. O resultado expressa a frequência das células dentro da população total 
de células mononucleares. As células foram adquiridas no FACSCanto (BD Biosciences, 
Carlsbad, CA, Estados Unidos). Aproximadamente 10000 eventos foram adquiridos na 
janela HLA-DR+CD3-CD19-. mDCs: células dendríticas  mielóides; pDCs: células 
dendríticas plasmocitoides; CarcInv: carcinoma invasivo. 
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5 DISCUSSÃO 

A história natural do câncer cervical começa com uma infecção produtiva na 

camada basal do epitélio pelo HPV. O vírus é capaz de provocar lesões de baixo 

grau que eventualmente poderão progredir a lesões de alto grau e finalmente darão 

origem ao carcinoma invasivo. Diversos estudos mostram que aproximadamente 

47,9% das lesões classificadas como baixo grau (NIC1) e 35,03% das lesões 

diagnosticadas como alto grau (NIC2, NIC3) (MELNIKOW et al., 1998) podem 

regredir espontaneamente.  Evidenciando assim, que a infecção por si não é 

suficiente para o desenvolvimento do câncer cervical. Além disso, estudos 

epidemiológicos mostram que pacientes imunodeficientes apresentam maior risco de 

desenvolvimento de lesões de alto grau e câncer, indicando a importância do 

sistema imune no controle do desenvolvimento da doença (DELMAS et al., 2000; 

GRULICH et al., 2007). A relação entre o infiltrado inflamatório e o câncer foi 

proposto e, amplamente negligenciada na época, por Rudolf Virchow em 1863. 

Atualmente sabe-se que o tumor não está composto exclusivamente por células 

transformadas se não que faz parte de um microambiente mais complexo. Neste 

microambiente, as diferentes células do sistema imune podem ter um papel pró 

tumoral ou anti tumoral (FRIDLENDER et al., 2009; PICKAVER et al., 1972). 

Nosso laboratório tem se interessado no papel das células inflamatórias em 

câncer, com foco principal em tumores do colo uterino. O trato genital feminino tem 

dois compartimentos funcionalmente distintos, o trato superior, acima do colo 

uterino, e o inferior, abaixo do colo, que compreende parte do colo, a vagina e a 

vulva. Esse tecido é exposto a patógenos, e também tem controle muito preciso de 

mecanismos de tolerância. O número de linfócitos associados a esse tecido, 

concentração de imunoglobulinas e outros elementos do sistema imune são 

suficientes para indicar que há, ainda que difuso, um órgão linfoide associado a esse 

tecido. Vários grupos de pesquisa vêm estudando respostas imunes a lesões e 

câncer associados ao HPV no colo uterino. A principal população estudada tem sido 

o linfócito T (PIERSMA et al., 2007; VAN DER BURG et al., 2007; WOO et al., 2008). 

Além dos linfócitos, mais recentemente, infiltrado de macrófagos tem sido 

relacionado à progressão de doenças associadas ao HPV (DE VOS VAN 

STEENWIJK et al., 2013; HAMMES et al., 2007; MAZIBRADA et al., 2008). Mais 

recentemente ainda, artigos têm indicado que neutrófilos em câncer cervical 
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poderiam ter um papel importante no estabelecimento do tumor (PUNT et al., 2015). 

Nenhum estudo, até onde sabemos, investiga de forma global as populações 

presentes nessas lesões, como elas variam ao longo do tempo e as interações entre 

as mesmas. O objetivo desse estudo foi tentar entender os parâmetros descritos 

acima, assim como efeitos sistêmicos das lesões da cérvice uterina. 

Através da Figura 5B, podemos observar que tanto nas amostras de 

carcinoma cervical invasivo assim como nas lesões precursoras podem ser 

encontradas linfócitos T, neutrófilos e macrófagos. Sendo que as populações mais 

abundantes são os linfócitos T (CD4+ ou CD8+), seguidos dos neutrófilos e 

macrófagos. Esses dados diferem daquilo que nos diz a literatura em modelos 

tumorais murinos associados a HPV (LEPIQUE et al., 2009) e outros modelos 

tumorais (MANTOVANI et al., 2002), onde foram encontrados macrófagos como o 

principal componente do infiltrado inflamatório. Esta diferença pode ser atribuída ao 

sítio anatômico gerador do tumor.  Os estudos anteriores foram realizados em 

modelos murinos heterotópicos ou em cânceres não relacionados com o colo 

uterino. Corroborando os dados apresentados Punt e colaboradores mostraram, 

através de imunohistoquímica, que em biópsias de carcinoma cervical os linfócitos T 

(CD3+) são a população mais abundante em comparação ao número de neutrófilos 

(CD15+) e macrófagos (CD163+) (PUNT et al., 2015).  

Através do número total de células determinou-se se as populações 

previamente descritas (neutrófilos, macrófagos e linfócitos) aumentavam nas 

amostras de câncer cervical em comparação às lesões de baixo e alto grau ou 

cervicite crônica. Observando-se que existe um aumento significativo nas amostras 

de carcinoma invasivo dos leucócitos em comparação aos outros grupos (Figura 

6A), e esse aumento refletiu uma tendência no aumento de linfócitos e neutrófilos 

nestas amostras. Sendo que no caso dos macrófagos esse incremento só foi 

observado nos macrófagos tipo 2 (CD206+). Esse último dado difere dos dados 

mostrados na literatura que indicam um aumento no número de macrófagos 

conforme a lesão progride (HAMMES et al., 2007; KOBAYASHI et al., 2008; 

MAZIBRADA et al., 2008). Essa diferença nos resultados pode ser devida as 

diferentes metodologias utilizadas nos estudos. Em todos os trabalhos indicados 

previamente, o infiltrado inflamatório foi avaliado por imunohistoquímica, que 

diferentemente da citometria de fluxo, permite estudar as células nos diferentes 

compartimentos do tumor. A contagem celular em ambas técnicas também é 
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diferente. A diferença da citometria onde os resultados são apresentados como 

frequência do número total de células, em imunohistoquímica os dados são 

expressos em células/mm2. Outra fonte de erro e variabilidade poderia ser 

hemorragia nas lesões. Colaboração com o Prof. Adhemar Longatto Filho está nos 

permitindo avaliar que lesões têm hemorragia para posteriormente retirá-las da 

análise. Porém, a possibilidade de que hemorragias possam ser a fonte dos 

neutrófilos nas análises é baixa, devido às diferenças mostradas do fenótipo entre os 

neutrófilos infiltrantes e circulantes.  Por hora, observando as lâminas em nosso 

laboratório, nós observamos que as biopsias são de fato infiltradas por linfócitos, 

neutrófilos e macrófagos. Ainda buscando complementar esses dados, estão em 

andamento estudos de imunofluorescência, onde marcadores de linfócitos, 

macrófagos e neutrófilos serão detectados simultaneamente nas biópsias. 

Sabendo que os neutrófilos podem mudar o fenótipo em condições de 

infecção ou inflamação em resposta a produtos microbianos ou moléculas 

inflamatórias (NATHAN, 2006) foram comparadas a expressão de algumas 

moléculas entre os neutrófilos infiltrantes e circulantes isolados da mesma paciente. 

Na Figura 12C, observa-se um aumento na expressão das moléculas 

CD11b+CD66b+CD15 e uma redução na expressão de CD62L. Descreve-se, na 

literatura, que as mudanças observadas no fenótipo dos neutrófilos infiltrantes estão 

associadas  a ativação dos mesmos (FORSYTH; SIMPSON; LEVINSKY, 1989; 

KEENEY et al., 1993; STOCKS et al., 1995). É importante destacar que as 

mudanças mencionadas foram observadas tanto nas amostras de câncer cervical 

como nas amostras de alto grau e na amostra de cervicite crônica. Por tanto, isto 

poderia indicar que os neutrófilos encontrar-se-iam ativados em resposta ao 

processo de transmigração, onde o neutrófilo sofre alterações fenotípicas, ou em 

resposta a um microambiente inflamatório e não diretamente ao microambiente 

tumoral. Por outro lado, ao se avaliar a expressão de CD11c nota-se que apenas 

nas amostras de carcinoma invasivo, os neutrófilos infiltrantes expressam maiores 

níveis desta molécula comparada com os neutrófilos circulantes (Figura 13D). 

Avaliando a possibilidade de que essa expressão seja diferente entre os neutrófilos 

infiltrantes presentes nas biópsias de carcinoma invasivo e lesões de alto grau, 

observa-se um aumento na expressão de CD11c nas amostras de carcinoma 

invasivo embora não significante (Figura 14B). Por outro lado, embora exista 

diferença na expressão de CD16 entre os neutrófilos circulantes e infiltrantes 
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nas amostras de alto grau e cervicite crônica, essa diferença não é significativa entre 

estes nas amostras de carcinoma invasivo (Figura 13B). Interessantemente, ao 

comparar a expressão de CD16 nos neutrófilos infiltrantes entre as amostras de 

cervicite crônica, alto grau e amostras de carcinoma invasivo, pode se observar que 

a expressão desta molécula é significativamente menor nos neutrófilos infiltrantes 

das amostras de carcinoma invasivo (Figura 14A). Através da Figura 15A podemos 

observar que estes neutrófilos são capazes de produzir ROS, indicando que se 

encontram funcionalmente ativos.  

CD16 é um receptor da imunoglobulina G e embora este receptor não possua 

domínios transmembrana ou citoplasmáticos dados da literatura indicam que CD16 

pode participar em diferentes programas transcricionais, entre eles a ativação 

nuclear de Elk1 (GARCIA-GARCIA et al., 2009). Sabendo que Elk1 é um fator de 

transcrição que participa na ativação de genes envolvidos no crescimento celular, 

uma alta expressão de CD16 poderia estar relacionada com um aumento na sobre 

vida dos neutrófilos. Com a informação apresentada e com os dados observados 

podemos sugerir que os neutrófilos de lesões precursoras podem ter vida média 

mais prolongada que os neutrófilos presentes nas amostras de carcinoma invasivo. 

Na tentativa de se determinar se havia alguma correlação entre as 

populações descritas até́ o momento (linfócitos T, macrófagos e neutrófilos), foram 

feitas analises de correlações. Observa-se na Figura 8A que nas amostras de 

carcinoma cervical, mas não nas lesões precursoras nem nas amostras de cervicite 

crônica, existe uma correlação negativa entre linfócitos T e macrófagos. Sendo que 

essa correlação negativa é específica entre linfócitos T CD8+ e macrófagos tipo 2 

(M2) (Figura 8B e 9A). O papel antitumoral dos linfócitos T CD8+ e o papel pro-

tumoral dos M2 está amplamente descrito, portanto essa correlação negativa entre 

ambas populações deveria ser estudada em maior detalhe procurando estabelecer 

se a razão entre ambas populações pode ser utilizada como um fator de mau 

prognostico. 

Por outro lado, a Figura 7A mostra que existe uma correlação positiva 

significativa entre macrófagos e neutrófilos nas amostras de câncer cervical. 

Recentemente, publicou-se um trabalho que mostra uma correlação positiva entre 

macrófagos e neutrófilos em biópsias de carcinoma hepatocelular. Esse estudo 

mostrou que os TANs são capazes de recrutar macrófagos e LT reguladores 

(FoxP3+) contribuindo para o crescimento e progressão tumoral (ZHOU et al., 2016).  
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Finalmente, avaliando-se a possível correlação entre a frequência de 

neutrófilos e linfócitos T, pode-se observar que estes apresentam uma forte 

correlação negativa, tanto nas lesões precursoras como nas amostras de câncer 

cervical (Figura 10 A). Destacando que nas lesões de alto grau essa correlação é 

significativa tanto com os linfócitos T CD4+ como os linfócitos T CD8+ (Figura 10B). 

Porém no carcinoma cervical essa correlação é específica com os linfócitos T CD8+ 

(Figura 10C). Em outras doenças, como carcinoma hepatocelular (HCC), Li e 

colaboradores mostraram que uma razão baixa das células CD66b+/CD8+ 

intratumorais prolongam a sobrevida livre de recorrência (RFS) e sobrevida local 

(OS) (LI et al., 2011). Neste mesmo tipo de câncer, outro trabalho recentemente 

publicado mostrou uma alta correlação negativa entre neutrófilos (CD66b+) e 

linfócitos T. Mostrando que uma alta razão CD66b+/CD3+ poderia ser utilizado como 

um fator de prognostico negativo (HE et al., 2015). Evidenciando assim que um 

desequilíbrio entre o número de neutrófilos e linfócitos T pode influenciar na resposta 

antitumoral.  

Diversos estudos mostram que os neutrófilos podem interagir com os 

linfócitos T. Na literatura tem sido descrito que essa interação pode resultar na 

ativação ou supressão dos linfócitos T (CHOI et al., 2012; ERUSLANOV et al., 

2014). Infelizmente neste trabalho só foi possível realizar um experimento que possa 

ajudar a elucidar o papel dos neutrófilos infiltrantes das biópsias de carcinoma 

cervical invasivo na ativação dos linfócitos T. A Figura 16 mostra que a fração 

chamada de TANs+ (suspensão celular obtida da biópsia enriquecida com 

neutrófilos) é capaz de diminuir o nível de expressão de marcadores de ativação de 

linfócitos T (CD25 e HLA-DR). Nestas mesmas condições observou-se um aumento 

da IL-10, IL 1-β e da IL-12 no sobrenadante da cultura (Figura 17). Entretanto, não 

foi observado nenhum efeito sobre a proliferação dos linfócitos T. É importante de 

destacar que devido ao baixo rendimento celular da biópsia, a razão utilizada entre 

TAN e linfócitos T foi de 1:10. O que fisiologicamente não é observado (Figura 10A). 

Por outro lado, utilizando esferoides como modelo tumoral e usando uma proporção 

de 1:1 entre neutrófilos e linfócitos T observou-se que os neutrófilos podem inibir a 

proliferação destes (Figura 19). O papel dos neutrófilos sobre a ativação dos 

linfócitos T não tem sido estudado no câncer cervical, porém em modelos murinos 

de câncer de mama Coffelt e colaboradores mostraram que no tumor os neutrófilos 
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podem adquirir a capacidade de inibir linfócitos T CD8+ citotóxicos através da 

produção de iNOS  (COFFELT et al., 2015).  

Por outro lado, corroborando os dados da literatura que mostram que os 

tumores podem controlar o sistema imune de forma sistêmica observou-se um 

aumento na frequência de monócitos classificados como intermediários nas 

pacientes com carcinoma invasivo (Figura 20C). Nossos dados corroboram os 

resultados de Shauer e colaboradores. Eles observaram um incremento na 

frequência destas células em pacientes com câncer de colorretal, sendo que este 

incremento foi observado com mais frequência em pacientes com tumores 

circunscritos aos sítios primários que nos metastáticos (SCHAUER et al., 2012).  

Além disso, através de ensaios alogênicos, observamos que células 

dendríticas diferenciadas a partir de monócitos isolados de pacientes com carcinoma 

cervical invasivo (mas não de pacientes com lesões precursoras) apresentam uma 

redução na capacidade de estimular linfócitos T CD4+ alogênicos (Figura 22). Por 

outro lado, os Linfócitos T CD8+ apresentam a mesma capacidade proliferativa 

independentemente da origem das células dendríticas. É importante destacar que 

uma adequada resposta dos linfócitos Th1 é necessária para induzir uma robusta 

resposta dos Linfócitos T CD8+, portanto mesmo que não seja observado um efeito 

sobre a ativação dos linfócitos TCD8+ não indica que os Mo-DC não possam 

influenciar indiretamente a resposta deles. Nossos dados corroboram os resultados 

de outros trabalhos onde mostram que Mo-DCs de pacientes com câncer de mama 

induzem uma baixa proliferação de linfócitos T alogênicos (Ramos et al., 2012). 

Complementando nossos dados, Díaz-Benítez e colaboradores mostraram que 

linfócitos T isolados do sangue periférico de pacientes com carcinoma cervical 

proliferam menos em comparação a pacientes com lesões precursoras ou pessoas 

saudáveis (DÍAZ-BENÍTEZ et al., 2009). 

Diversos estudos têm mostrado o papel das diferentes células do sistema 

imune na progressão ou regressão da lesão, porém as possíveis interações que 

podem existir entre estas não têm sido estudadas. Esse estudo mostra as diferentes 

correlações que existem entre neutrófilos, macrófagos e linfócitos T nos diferentes 

graus da lesão assim como no câncer cervical. Observando que o grau da lesão 

pode influenciar nestas correlações. Por outro lado, tem sido descrito o impacto 

negativo dos neutrófilos no prognóstico de pacientes com carcinoma cervical 

(CARUS et al., 2013; PUNT et al., 2015). Os resultados deste trabalho mostram que 
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os neutrófilos presentes em tumores de carcinoma cervical diferem fenotipicamente 

dos neutrófilos infiltrantes em lesões de alto grau. Indicando que o papel dos 

neutrófilos poderia ser diferente nos distintos graus da doença. Os dados 

apresentados confirmam a plasticidade dos neutrófilos, células que por muitos anos 

foram considerados como células terminalmente diferenciadas.  

Os efeitos sistêmicos do tumor foram observados através do incremento de 

monócitos, classificados como intermediários e a reduzida capacidade das Mo-DC 

em estimular linfócitos T alogênicos. Os dados mostrados podem contribuir a uma 

melhor compreensão dos fatores que poderiam estar envolvidos sobre a diminuição 

da resposta dos linfócitos T. 
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6 CONCLUSÃO 
 

1. Em todos os grupos (cervicite crônica, lesões de baixo e alto grau e 

carcinoma cervical invasivo) as células do sistema mais abundantes foram os 

linfócitos T, seguidos dos neutrófilos e macrófagos. 

   

2. Através da análise de correlações entre as populações infiltrantes podemos 

concluir que nas amostras de carcinoma invasivo existe: 

Correlação positiva entre macrófagos e neutrófilos; 

Correlação negativa entre linfócitos T e macrófagos, sendo que está é 

especifica entre linfócitos T CD8+ e macrófagos tipo 2; 

Correlação negativa entre neutrófilos e linfócitos T CD8; 

Além disso, nas lesões de alto grau existe correlação negativa entre 

neutrófilos e linfócitos T, tanto com os linfócitos T CD4+ como CD8+. 

 

3. Em todos os grupos os neutrófilos infiltrantes apresentam um fenótipo ativado. 

Sendo que nas lesões precursoras estão caracterizados por uma alta 

expressão de CD16 e nas amostras de carcinoma cervical invasivo 

apresentam uma baixa expressão deste. Indicando que o microambiente 

tumoral pode modular o fenótipo dos neutrófilos; 

 

4. Neutrófilos presentes na biópsia de carcinoma cervical invasivo poderiam 

inibir a resposta de linfócitos T;  

 

5. Tumores de pacientes com carcinoma cervical invasivo podem influenciar o 

número de monócitos circulantes, especificamente aos monócitos 

intermediários. Por outro lado, células dendríticas isoladas de monócitos 

circulantes de pacientes diagnosticadas com carcinoma invasivo aprestam 

uma reduzida capacidade de estimular de LT CD4+. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Processamento da biópsia não altera o nível de expressão de 

CD11b, CD11c, CD15 CD16, CD62L e CD66b. 

 

 

 
 

Figura 24 - Processamento da biópsia não altera o nível de expressão de CD11b, CD11c, 
CD15 CD16, CD62L e CD66b. Neutrófilos circulantes foram isolados do sangue através de 
um gradiente de densidade com Ficoll  e posterior separação com dextran T-500 ao 3%. 
Seguidamente foram incubados o não por 40 minutos com 1mg/ml de colagenase a 37ºC e 
agitação constante (1250 rpm), n=3. 
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APÊNDICE B - Nomenclatura dos CDs utilizados 
 

Antigen 
Name

Other Names Distribution Principal Function

CD3 
epsilon

T3 T lymphocytes, thymocyte subset with TCR, TCR surface expression / 
signal transduction

CD4 T4 Thymocyte subset, T lymphocyte  
subsets, monocytes, 
macrophages

MHC class II coreceptor, HIV receptor, 
T cell differentiation / activation

CD8 T8, Leu-2 thymocyte subset,  T lymphocyte  
subsets subset, NK

MHC class I coreceptor, receptor for 
some mutated HIV-1, T cell 
differentiation / activation

CD11b Mac-1, integrin 
alphaM

myeloid cells, NK binds CD54, ECM, iC3b

CD11c p150, 95, CR4, 
integrin alphaX

Dendritic Cell, myeloid cells, NK, 
B, T lymphocyte subsets

binds CD54, fibrinogen and iC3b

CD14 LPS-R monocyes, macrophages, 
Langerhans cells

receptor for LPS/LBP, LPS recognition

CD15 Lewis-x, Lex neutrophils, eosinophils, 
monocytes

adhesion

CD16 FcgammaRIIIA neutrophils, macrophages, NK component of low affinity Fc receptor, 
phagocytosis and ADCC

CD19 B4 B lymphocyte, Follicular Dendritic 
Cell

complex with CD21 and CD81, BCR 
coreceptor, B cell activation / 

CD25 Tac, p55 Activated T lymphocytes, Activated 
B lymphocytes

IL-2Ralpha, with IL-2Rbeta and gamma 
to form high affinity complex

CD33 p67, Siglec-3 myeloid progenitors, monocytes, 
granulocytes, Dendritic Cells, mast 
cells, Activated T lymphocytes

adhesion

CD38 T10 High expression on plasma cells, 
Activated B and T lymphocytes

ecto-ADP-ribosyl cyclase, cell 
activation

CD45 LCA, T200, 
B220

hematopoietic cells, multiple 
isoforms from alternative splicing

tyrosine phosphatase, enhanced TCR 
& BCR signals

CD62L L-selectin, 
LECAM-1

B, naïve and memory T cells, 
monocytes, granulocyte, NK, 
thymocytes

CD34, GlyCAM, and MAdCAM-1 
receptor, leukocyte homing, tethering, 
rolling

CD64 FcgammaRI monocytes, macrophages, 
Dendritic Cell 

high affinity receptor for IgG, 
phagocytosis and ADCC

CD66b CD67, CGM6 granulocytes cell adhesion, neutrophil activation
CD69 AIM Activated lymphocyte T cells, B 

cells, NK and granulocytes, 
thymocytes, platelets, Langerhans 
cells

signal transduction

CD80 B7, B7-1, BB1 Activated B and T lymphocytes, 
macrophages, Dendritic Cell

binds to CD28, CD152, T costimulation

CD86 B70, B7-2 monocytes, Dendritic Cells, 
Activated B and T lymphocytes

binds to CD28, CD152, T costimulation

CD123 IL-3R lymph subset, basophils, 
hematopoietic progenitors, 
macrophages, Dendritic Cells, 
megakaryocytes

IL-3Ralpha, with CDw13

CD206 macrophage 
mannose-R

Dendritic Cells subset, 
macrophages, mononocyte

phagocytosis and pinocytosis of 
mannose containing molecules  

Informação extraída de: Homepage/web site eBioscience. São Paulo. Disponível em: 
http://www.ebioscience.com/resources/human-cd-chart.htm. Acesso em: 29 março. 2016.        


