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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. 

  



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 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 

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 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 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 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).   
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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. 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 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 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 

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), 

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 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.  

 

  



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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