
 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

ALINE LAVEZO ANTONIO 

 

 

 

 

CARCINOGÊNESE INDUZIDA POR DMBA EM CAMUNDONGO SELECIONADOS 

PARA A ALTA OU BAIXA PRODUÇÃO DE ANTICORPOS 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Imunologia do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do Título de Mestre em 
Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
2014 

 



 

 

1

ALINE LAVEZO ANTONIO 

 

 

 

 

 

CARCINOGÊNESE INDUZIDA POR DMBA EM CAMUNDONGO SELECIONADOS 

PARA A ALTA OU BAIXA PRODUÇÃO DE ANTICORPOS 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Imunologia do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do Título de Mestre em 
Ciências. 
 
Área de concentração: Imunologia 
 
Orientadora: Profa. Dra. Nancy Starobinas 
 
Versão original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 
2014 

 

 



 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



 

 

3

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4

 

 

 

 

 



 

 

5

 

 

 

 

 



 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não é apenas este trabalho,  

mas também foi e sempre será  

a minha vida dedicada à vcs...família. 

 

 



 

 

7

AGRADECIMENTOS 

 

A minha maneira de agradecer do fundo do meu coração todos aqueles que 

me ajudaram, apoiaram, ouviram, me corrigiram, aturaram, enfim, que participaram 

de todo esse processo, do começo ao fim, de maneira mais próxima ou não, cada 

um a sua maneira, seria sem sombra de dúvidas fazendo uma boa piadinha, falar 

bobeiras, rir até cansar...ou melhor... até chorar!  

Mas, agradecendo de maneira mais “formal” que a minha usual, começaria 

primeiro por Deus, que é meu pai maior, que sem ele nada existiria, tão pouco minha 

fé. Aos meus amigos espirituais de luz, que jamais me abandonaram, principalmente 

naquelas horas em que tudo parece virar do avesso, e que nada poderá melhorar 

novamente...  

Minha família que é minha base, meu tudo... como conseguir agradecer 

aquela que te deu a luz, e te ensinou todos os valores que possuo hoje, meu maio 

exemplo de força e coragem, de garra, lealdade, dignidade... quem formou meu 

caráter..obrigada minha mãe Toninha! Te amo mais que tudo!  

Ao meu pai, que também o amo e aprendi muito, apesar dos pesares..rs. 

Meu irmão, que agradeço todos os dias por ter essa felicidade! Pelas nossas 

briguinhas, discussões, risadas... nossas boas risadas, cumplicidade... meu grande 

amigo, alguém que admiro muito, e que sempre esteve mais perto do que imagina, 

te amo demais!  

Minha vovó Mafalda (sim, eu tenho uma! rs), te amo muito apesar dos sustos 

que vc sempre me prega! Obrigada sempre .. rs  

Minha primaiada e meus tios sempre juntos de mim, me dando forças, me 

ajudando.. obrigada mesmo!! 

Meus filhotes, Linusko e Anubis, estes sim acompanharam todo o processo ..no eu 

colo! Kk Meus grandes amores! Ahhh que vida vazia eu teria sem todos vcs! 

Ao meu amoreco Daniel, que sempre foi tão, mas tão, mas tão, mas tão 

paciente..rs que aguentou firme todas minhas crises, foi sempre uma fortaleza pra 

mim, te amo demais! 

A família deles, minha segunda família, pois são pessoas tão abençoadas que 

só tenho a agradecer! Rose, Flor, Antonio, Luciano.. obrigada! 

Meus amigos do centro, que sempre me apoiaram, e vibravam comigo a cada 

nova conquista, local que sempre me renova e energiza, obrigada!  

 



 

 

8

Meus amigos, que graças a Deus são muitos, precisaria de muitas páginas 

para agradecer um a um, mas obrigada pelos momentos de descontração, de 

saídas, viagens, tudo o que eu sempre precisava para relaxar me alegrar um pouco! 

Paulinha, Karina, Bolinha, Pablito, Sandrinha, Muvuca..rs  

Minhas grandes amigas de looooonnnngos tempos, Luciana, Jacky e 

Mô..obrigada!!  

Ao Everton, um grande amigo! Que aturava todas minhas piadinhas! Obrigada 

pela sua amizade sempre muito sincera e presente!  

Ao Laboratório que me acolheu de braços abertos e me trouxe grandes 

presentes, como todos meus amigos e amigas lindas que consegui! Estas amizades 

sei que carregarei para mtos anos afora ainda! Obrigada pelos conselhos, risadas, 

pelas aprontadas, por tudo!! Sem vocês estes dias jamais teriam passado, obrigada 

principalmente a vcs, suas lindas...rs: Layra, Lilian, Tati, Jussara, Marcela, Mara I., 

Andressa, Prini, Camila, Fer, Iana, Thaís, Alessandra!! 

Minhas novas amizades na fundação, sempre sendo cercada por pessoas 

incríveis... obrigada, Mônica, Thaty, Marcelo, Luciana... 

Aos pesquisadores e funcionários do Laboratório de Imunogenética e do 

Biotério! Obrigada por tudo que me auxiliaram sempre!!! 

A minha orientadora Nancy, obrigada pelos 4 anos de convívio e paciência 

com minha ansiedade...rs Aprendi muitas coisas, e cresci muito como pessoa e 

profissional! Sou muito grata por tudo que fez por mim! 

Aos funcionários do ICB/USP, principalmente aos do departamento de 

Imunologia, à secretária Eni, ao laboratório do Prof. Dr. Niels Olsen e do Prof. Dr. 

Momtchilo Russo, pelo auxilio burocrático e com alguns experimentos! E pelo 

convívio nas aulas, monitoria, obrigada! 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

a CAPES pelo apoio financeiro. 

Enfim, gostaria de agradecer a todos que sempre estiveram comigo da forma 

como podiam, é um sonho que se realiza, mas de nada valeria se não pudesse ser 

compartilhado com vocês! Obrigada! 

 

 

 

 

 



 

 

9

RESUMO 

 

LAVEZO, A. A. Carcinogênese induzida por DMBA em camundongos 
selecionados para a alta ou baixa produção de anticorpos. 2014. 81 f. 
Dissertação (Mestrado em Imunologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

A tumorigênese cutânea é determinada pela combinação de diversos fatores 
genéticos e ambientais, que envolvem múltiplos eventos onde as células epiteliais 
podem progredir e se desenvolverem. Todo esse processo é associado com 
alterações da imunidade celular e humoral. Muitos fatores físicos e químicos podem 
predispor ao câncer de pele, como o carcinógeno DMBA, com ação iniciadora e 
promotora. Camundongos geneticamente selecionados para a alta (High) ou baixa 
(Low) produção de anticorpos constituem uma excelente ferramenta para o estudo 
da influência da imunidade humoral no desenvolvimento de tumores.  Foram 
avaliados camundongos das linhagens High e Low submetidos ao tratamento com o 
DMBA na pele após 48 horas, 120 e 240 dias. Mostramos que a linhagem 
selecionada para a maior produção de anticorpos (High) é a mais sensível ao 
tratamento com formação de lesões que progrediram para o desenvolvimento de 
papilomas, apresentando maior incidência e multiplicidade tumoral que os animais 
Low. Os machos da linhagem High também desenvolveram tumores nos pulmões 
em decorrência do tratamento com o DMBA na pele. O perfil de citocinas avaliado 
mostrou que os animais Low tem maior expressão gênica de IFN-γ e IL-6 do que os 
animais High, e estes maior expressão de IL-1β e Cxcl2 que os animais Low após 48 
horas do tratamento. A secreção de IL-6 também foi maior nos animais Low com 48 
horas, sendo que a produção de TGF-β foi maior nos animais High aos 120 dias. 
Estes resultados sugerem que na linhagem High o perfil de resposta celular seja do 
tipo Th2 com produção de IL-10 e TGF-β, o que favorece o surgimento de tumores, 
e na linhagem Low, a resposta celular seja do tipo Th1, pela presença de IFN-γ e 
TNF-α, favorecendo o reparo tecidual. Como não foram encontradas diferenças na 
via de metabolização pelas enzimas do citocromo P450 e no polimorfismo do 
receptor Ahr, outros fatores podem estar relacionados aos fenótipos observados. 
Assim, estas linhagens geneticamente selecionadas que diferem quanto à 
capacidade de secreção de anticorpos, representam uma nova ferramenta para o 
estudo de fatores genéticos que influenciam o microambiente na predisposição ao 
câncer. 
 
 
 
Palavras-chave: Tumorigênese cutânea. Imunidade humoral. Sensibilidade. DMBA. 
Anticorpos. 
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ABSTRACT  

 

LAVEZO, A. A. DMBA-induced carcinogenesis in mice selected for high or low 
antibody production. 2014. 81 p. Masters thesis (Immunology). Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

The skin tumorigenesis is determined by the combination of various genetic and 
environmental factors, involving multiple events, where epithelial cells can progress 
and develop. This entire process is associated with changes in cellular and humoral 
immunity. Many physical and chemical factors may predispose to skin cancer, such 
as DMBA carcinogen with initiating and promoting action. Mice genetically selected 
for high (High) or low (Low) antibody production are an excellent tool for studying the 
influence of humoral immunity in the development of tumors. High and Low mice 
were treated with DMBA on the skin and, after 48 hours, 120 and 240 days, they 
were evaluated. We showed that High mice are more sensitive to DMBA treatment, 
presenting lesions that progressed to the development of papillomas and showing 
higher incidence and tumor multiplicity than Low ones. Males of High strain have also 
developed lung tumors as a result of treatment with DMBA on the skin. The profile of 
cytokines evaluated of Low animals showed that gene expression of IFN- γ and IL-6 
is more elevated than the one observed in High mice; on the other hand, IL- 1β and 
CXCL2 are increased in High animals, 48 hours after treatment. The secretion of IL-6 
was also greater in Low animals, and TGF-β was higher in High animals, after 120 
days of treatment. These results suggest that the High mice response has a Th2 
profile with secretion of IL- 10 and TGF- β, which favors the growth of tumors; on the 
other hand, Low mice have a Th1 response, due to the presence of IFNγ and TNFα, 
favoring tissue repair. As no differences were found in the enzymes of cytochrome 
P450 and in the polymorphism of Ahr receptor, other factors may be related to the 
observed phenotypes. Thus, these genetically selected mice which differ in the ability 
to secrete antibodies represent a new tool for the study of genetic factors influencing 
the microenvironment in its predisposition to cancer. 
 
 
 
Keywords: Skin tumorigênese. Humoral immunity. Susceptibility. DMBA. Antibody 
production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Pele 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e possui várias funções importantes 

para o organismo, além de conferir uma importante barreira física contra diversos 

tipos de agressões do ambiente externo (como radiação ultravioleta, patógenos e 

outros tipos de lesões físicas), impede a perda de fluídos corporais, desempenha um 

papel significativo na regulação térmica, homeostasia e defesas imunes 

(BOTTCHER-HABERZETH; BIEDERMANN; REICHMANN, 2010; HEALTH; 

CARBONE, 2013).  

É dividida em três camadas principais: epiderme, derme e hipoderme. Essas 

estruturas apresentam diferentes tipos celulares, como os queratinócitos, 

melanócitos, macrófagos, células dendríticas, fibroblastos e células endoteliais, além 

de diversas outras estruturas, como folículo piloso, vasos capilares e linfáticos, 

glândulas e colágeno (Fig. 1) (BOTTCHER-HABERZETH; BIEDERMANN; 

REICHMANN, 2010; HEALTH; CARBONE, 2013). 

 

Figura 1. Estrutura da pele. 

 
Fonte: Adaptado de Bottcher-Haberzeth; Biedermann; Reichmann, 2010. 

 

A camada mais superficial da pele é a epiderme. Esta é constituída de um 

epitélio estratificado pavimentoso e composta principalmente por queratinócitos, 

melanócitos (responsáveis pela pigmentação), células de Langerhans (envolvidas na 
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resposta imune) e células de Merckel (sensibilidade, toque). Por ser uma camada 

avascular, dependente dos vasos sanguíneos da derme para sua oxigenação, 

fornecimento de nutrientes e remoção de metabólitos (McLAFFERTY; HENDRY; 

FARLEY, 2012).  

Além das células residentes na epiderme, essa camada abriga outros tipos 

celulares que migram para esta região em resposta a diversos estímulos, como os 

linfócitos, macrófagos, neutrófilos e eosinófilos. A manutenção celular da epiderme 

depende de um balanço entre proliferação e morte celular (apoptose), um processo 

de auto renovação que ocorre em condições normais e nocivas, devido à presença 

de uma população celular altamente mitótica em sua camada basal (FUCHS; 

RAGHAVAN, 2002; McLAFFERTY; HENDRY; FARLEY, 2012). 

A derme é a camada intermediária, responsável pelo fornecimento de 

nutrientes e sustentação física para a epiderme. Nesta camada existem vasos 

linfáticos, terminações nervosas, folículo piloso, glândulas e proteínas tais como 

colágeno, fibrina e elastina (que proporcionam a capacidade de contração e 

retração) (FUCHS; RAGHAVAN, 2002; McLAFFERTY; HENDRY; FARLEY, 2012). 

Este órgão está constantemente exposto a agentes físicos ou químicos que 

podem causar lesões ou danos teciduais, desencadear processos inflamatórios 

modulados e mantidos inicialmente pelas células residentes e posteriormente pelas 

células recrutadas ao local (ALIAS et al., 2009; ELIAS, 2007; RASTOGI et al., 2007).   

Após o término da resposta inflamatória gerada neste tecido, o mesmo 

retornará ao seu estado homeostático. Falhas nesse processo podem resultar em 

uma resposta inflamatória crônica com pré-disposição ao câncer (ALIAS et al., 2009; 

ELIAS, 2007; RASTOGI et al., 2007).   

 

1.2 Inflamação e Tumorigênese de Pele 

 

O câncer é uma doença insidiosa, que lentamente vai se instalando e 

progredindo, a partir de mutações no DNA, pode alterar o curso de vias importantes 

que regulam a homeostasia tecidual, sobrevivência celular ou apoptose (DE 

VISSER; EICHTEN; COUSSENS, 2006).  

A relação entre um processo inflamatório crônico e a predisposição ao câncer 

é descrita em alguns estudos clínicos, pacientes que fizeram uso prolongado de 

medicamentos anti-inflamatórios e que possuíam doenças pré-malignas 
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diagnosticadas, diminuíram os riscos de desenvolvimento e progressão da doença 

(CURIEL-LEWANDROWSKI et al., 2011; RODRIGUEZ; HUERTA-ALVAREZ, 2001). 

 Desta forma, a inflamação crônica aliada a um microambiente inflamatório 

propício, aumenta a susceptibilidade de indivíduos ao desenvolvimento de câncer 

(MANTOVANI, 2005). 

  O câncer de pele é um dos tipos mais comuns e crescentes na população 

apesar de seu diagnóstico simples. As pessoas de pele clara são as mais sensíveis, 

sendo que o fator predominante para o acometimento é devido à exposição aos 

raios ultravioletas (ALIAS et al., 2009; MANOHARAN; SELVAN, 2012; NARAYANAN 

et al., 2010). 

 Existem dois tipos de câncer de pele: melanoma e não-melanoma, este último 

inclui os carcinomas basocelulares com 80-85% dos casos diagnosticados, e 

raramente são metastáticos, e os carcinomas espinocelulares que correspondem a 

15-20% dos casos, são malignos, invasivos e com potencial metastático, podendo 

levar a óbito (NARAYANAN et al., 2010; SUARÉZ et al., 2007). 

Muitos fatores físicos e químicos (como carcinógenos do tipo HPAs – 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos), infecções virais, fatores imunológicos e 

irritações crônicas favorecem a este tipo de câncer, uma vez que os tumores podem 

se desenvolver no local formado pelas feridas cutâneas (ARWERT; HOSTE; WATT, 

2012). 

O tecido sadio em resposta a estas agressões irá iniciar o processo de reparo 

tecidual da lesão, sendo necessário que ocorra uma interação dinâmica entre as 

células epiteliais, fibroblastos, células endoteliais e do sistema imune (ARWERT; 

HOSTE; WATT, 2012). 

Durante o reparo tecidual, imediatamente haverá a formação de uma rede de 

fibrina que contém matriz extracelular e plaquetas. A degranulação das plaquetas 

leva a produção de fatores de crescimento (PDGF, TGF-β, PF-4), citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias (como TNF-α e IL-1β) que irão recrutar mastócitos e 

neutrófilos para o local. Estas células serão ativadas, produzindo mais quantidade 

de citocinas e quimiocinas como TGF-β, TNF-α, IL-1β, Cxcl-1/2 (MIP-1/2) recrutando 

monócitos, macrófagos e mastócitos que, além das citocinas, irão secretar fatores 

angiogênicos (como VEGF) importantes para o reparo da lesão (ARWERT; HOSTE; 

WATT, 2012; MUELLER, 2006). 
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Este microambiente formado pelas células residentes e recrutadas irá gerar 

uma resposta inflamatória no tecido lesionado, importante para a angiogênese e 

cicatrização. Após a re-epitelização da lesão, a proliferação celular e a resposta 

inflamatória vão diminuir reestabelecendo a homeostasia tecidual (ARWERT; 

HOSTE; WATT, 2012, MUELLER, 2006). 

No entanto, células que sofreram algum tipo de dano no DNA e/ ou células 

com mutações gênicas continuam proliferando e a inflamação se torna crônica, com 

recrutamento persistente de diferentes tipos de células inflamatórias, bem como 

altos níveis de citocinas e quimiocinas sendo produzidas no local (ARWERT; 

HOSTE; WATT, 2012, MUELLER, 2006). 

Este microambiente tumoral é composto por células da imunidade inata 

(macrófagos, neutrófilos, mastócitos, células dendríticas, células NK), e da 

imunidade adaptativa (linfócitos T e B), além das células tumorais e do estroma ao 

redor (fibroblastos, células endoteliais e mesenquimais), com a produção de fatores 

de crescimento e angiogênicos que propiciam a sobrevivência, invasão tumoral e 

metástase (DE VISSER; EICHTEN; COUSSENS, 2006; GRIVENNIKOV; GRETEN; 

KARIN, 2010; MANTOVANI et al., 2008). Este microambiente parece desempenhar 

papel primordial em reestabelecer a homeostasia ou propiciar um ambiente 

favorável ao desenvolvimento tumoral (MANTOVANI, 2005). 

Os tumores formados podem causar obstrução física ou comprometer o 

funcionamento do órgão acometido. Além disso, alguns oncogenes (como os 

membros da família RAS) promovem a proliferação e a inativação dos genes 

supressores de tumor, inibindo a apoptose, e os sinais regulatórios acabam sendo 

ignorados (GATENBY et al., 2006; LOWENGRUB et al., 2010). 

Esse cenário pode gerar deficiências não só locais, como também sistêmicas, 

já que com o crescimento dos tumores, o aporte sanguíneo do local é modificado 

para suprir as necessidades tumorais (GATENBY et al., 2006; LOWENGRUB et al., 

2010). 

 

1.3 Iniciação, Promoção e Progressão Tumoral 

 

A carcinogênese é determinada pela combinação de vários fatores genéticos 

e ambientais, envolvendo múltiplos eventos. As células epiteliais vão progredindo, 

adquirindo fenótipos pré-malignos até um câncer invasivo emergir. Este processo é 
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caracterizado em três etapas gerais: iniciação, promoção e progressão (Fig. 2) 

(MILLER; MILLER, 1981; VICENT; GATENBY, 2008; ZAMARRON; CHEN, 2011). 

 A primeira etapa ocorre através da exposição à carcinógenos (como o 

DMBA), resultando em mutações de genes alvos do DNA, o que leva a 

transformação celular, conferindo capacidade para que a célula (queratinócito, no 

caso) se multiplique de forma autônoma (ABEL et al., 2009). 

 O gene Hras aparece como sendo um dos primeiros genes alvo para o 

estágio da iniciação, no entanto, o gene Kras também apresenta mutações em 

lesões iniciadas com o DMBA. Mutações ativadas no Hras podem ser detectadas 

nas primeiras 3-4 semanas após o tratamento com o DMBA na epiderme, e são 

observadas na maioria dos papilomas que se desenvolvem após o tratamento do 

agente promotor, ou fase promotora (ABEL et al., 2009). 

 Após a iniciação, a promoção ocorre devido à exposição prolongada de um 

agente promotor ou ferimentos que sustentam uma hiperplasia epidérmica. Ocorre 

um aumento no número de camadas de células nucleadas e na espessura da 

epiderme. A promoção tumoral é caracterizada como sendo um processo complexo 

e irreversível, com muita instabilidade genômica associada (ABEL et al., 2009). 

 O resultado final desta fase é evidenciado pelo desenvolvimento de 

protuberâncias, saliências clonais da pele denominadas de papilomas, podendo 

evoluir para tumores malignos. Os papilomas são considerados neoplasias epiteliais 

benignas oriundas de queratinócitos epidérmicos (ABEL et al., 2009). 

 Por último, a progressão tumoral e sua malignidade vão evoluindo com o 

rompimento de tecidos adicionais, incluindo um aumento da espessura da epiderme, 

proliferação basal dos queratinócitos, aumento da síntese de DNA e infiltração de 

células inflamatórias. Nesta fase, não são mais necessários estímulos externos para 

a continuidade do processo tumoral (ABEL et al., 2009). 
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Figura 2. Fases da Iniciação, Promoção e Progressão do câncer de pele após indução por um agente 
carcinogênico (DMBA). 
 

 
Fonte: Adaptado de ABEL et al., 2009. 
 

1.4 DMBA (7, 12 – dimetilbenzo[a]antraceno) 

 

Muitas pesquisas com modelos murinos foram e continuam sendo realizadas 

(utilizando carcinógenos), na tentativa de se compreender quais vias moleculares 

estariam envolvidas na inflamação e relacionadas à carcinogênese/ tumorigênese. 

Também se busca entender o papel das células da imunidade inata e adaptativa em 

promover/ facilitar ou inibir a iniciação, progressão e disseminação tumoral 

(TRINCHIERI, 2012). 

O DMBA é um fármaco amplamente utilizado para a indução de 

carcinogênese/ tumorigênese cutânea experimental, sendo um HPA (Hidrocarboneto 

Policíclico Aromático), formado a partir de processos industriais, presente no ar, 

fumaça, em alguns alimentos e mesmo no cigarro. Seus efeitos tóxicos são 

atribuídos, principalmente, a sua reatividade química com metabólitos produzidos 

por biotransformação, levando a ligação covalente com o DNA (DE SOUZA et al., 

2009; HARRIS, 1991; MATSUOKA et al., 1998; PASCUSSI et al., 2008).  
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Este HPA, em diversas espécies de animais, apresenta efeito carcinogênico e 

imunossupressor, devido à ligação covalente com sítios específicos no DNA, e 

quando aplicado na pele pode causar reações alérgicas (ALIAS et al., 2009; DE 

SOUZA et al., 2009; HARRIS, 1991; KATZ et al., 2014).  

A ativação metabólica do DMBA ocorre pelo citocromo P450 (enzimas 

CYP1A1 e CYP1B1), sendo mediada pelo receptor celular Ahr (GALVAN, 2003; 

KATZ et al., 2014). O receptor Ahr se localiza no citosol celular, como parte de um 

complexo proteico, e quando há ligação do DMBA com este complexo, o mesmo é 

translocado para o núcleo da célula. Desta forma, ocorre dissociação do DMBA com 

o AHR + complexo proteico, que irá se ligar ao ARNT (proteína translocadora 

nuclear do AHR), possibilitando a transcrição das proteínas do citocromo P450 

(CYP) (DE SOUZA et al., 2009; HANKINSON, 1995; SLAGA, 1986; VRZAL; 

ULRICHOVÁ; DVORÁK, 2004; YUSUF et al., 2007). 

O DMBA em sua forma metabolicamente ativa (diol epóxido) é capaz de se 

tornar um produto altamente tóxico, ligando-se ao DNA da célula e causando 

mutações gênicas (DE SOUZA et al., 2009; VRZAL; ULRICHOVÁ; DVORÁK, 2004). 

O gene Ahr possui polimorfismos funcionais que causam as diferentes 

respostas dos camundongos devido à ação diversa dos quatro alelos descritos (Ahrd, 

Ahrb1, Ahrb2 e Ahrb3), Por exemplo, camundongos C57Bl/6 e AIRmin, que possuem 

homozigose para o alelo b, são mais sensíveis aos efeitos carcinogênicos do DMBA 

por conseguirem metabolizá-lo (DE SOUZA et al., 2009; SLAGA, 1986; YUSUF et 

al., 2007). 

No entanto, camundongos DBA/J e AIRmax apresentam homozigose para o 

alelo d, que tem baixa afinidade com HPAs, não metabolizam estes carcinógenos e 

consequentemente são mais resistentes aos seus efeitos tóxicos (DE SOUZA et al., 

2009; SLAGA, 1986; YUSUF et al., 2007). 

Dois protocolos são principalmente utilizados para estudar a carcinogênese 

cutânea com o DMBA, o protocolo de dois estágios, que utiliza o DMBA como 

agente iniciador e o TPA (12-O-tetradecanoil-forbol-13-acetato) como agente 

promotor. E o protocolo completo, utilizando apenas o DMBA como agente iniciador 

e promotor, avaliando desta maneira a incidência, latência, multiplicidade e 

progressão tumoral (ABEL et al., 2009). 

A iniciação da carcinogênese envolve uma fase de indução de mudanças 

genéticas em células alvo, enquanto que durante a fase de promoção tumoral, as 
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células afetadas não sofrem apoptose e são estimuladas a proliferar 

indefinidamente, com acúmulo de mutações progredindo para o desenvolvimento de 

tumores. Carcinógenos do tipo “completos” como o DMBA, possuem esta ação 

iniciadora e promotora, dispensando o uso de outras substâncias como agentes 

promotores no desenvolvimento tumoral (ABEL et al., 2009; MILLER; MILLER, 1981; 

VICENT; GATENBY, 2008). 

Apesar desta característica completa do DMBA, o protocolo que envolve o 

DMBA/TPA ainda é amplamente utilizado pela facilidade que apresenta na distinção 

dos estágios de iniciação e promoção tumoral, tanto pelo processo de indução 

quanto o da aplicação. No entanto, é um protocolo descrito por alguns autores, que 

causa predominantemente o desenvolvimento de tumores benignos, com poucos 

carcinomas, diferentemente do observado com a utilização somente do DMBA 

(ABEL et al., 2009; LI et al., 2002). 

O conhecimento dos mecanismos pelos quais estes carcinógenos completos 

agem na indução da carcinogênese em modelos murinos tem oferecido bases para 

novas pesquisas de prevenção do câncer (ABEL et al., 2009; MILLER; MILLER, 

1981; VICENT; GATENBY, 2008). 

 

1.5 Imunidade Humoral x Tumorigênese 

 

Acredita-se que tecidos malignizados ou pré-malignizados estão associados 

com alterações das funções das células do sistema imune. A supressão das 

respostas da imunidade celular gerando falhas na rejeição tumoral concomitante a 

uma resposta exacerbada da imunidade humoral potencializaria a promoção e 

progressão de tumores (DALGLEISH; O’BYRNE, 2002; TAN; COUSSENS, 2007). 

A progressão tumoral é descrita por alguns autores por possuir um 

microambiente inflamatório crônico: as citocinas derivadas de células residentes 

estromais e/ ou de células do sistema imune que se infiltraram auxiliam a regulação 

do crescimento tumoral e afetam angiogênese, sobrevivência, proliferação, apoptose 

ou mesmo a diferenciação destas células tumorais e subpopulações de linfócitos 

(SAKAMOTO et al., 2006; TAN; COUSSENS, 2007). 

A resposta imune humoral pode suprimir a resposta imune celular. Assim, os 

linfócitos auxiliares (TCD4+) diferenciados em linfócitos Th1, que secretam citocinas 

como IFN-γ, IL-2, IL12, os linfócitos citotóxicos (TCD8+ - CTL), as células NK e 
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macrófagos com perfil M1 que possibilitam uma resposta anti-tumoral e anti-

angiogênica estão com resposta suprimida (SAKAMOTO et al., 2006; TAN; 

COUSSENS, 2007). 

Consequentemente, esse aumento da imunidade humoral polariza a resposta 

para o perfil de linfócitos (TCD4+) diferenciados em Th2, que secretam 

principalmente IL-4, IL-10, TGF-β, com macrófagos infiltrantes do tipo M2. Há 

diferenciação também de linfócitos T em linfócitos T reguladores (Tregs), maior 

produção de anticorpos pelos linfócitos B ativados, formando um microambiente 

propício para estimular a angiogênese e tumorigênese (SAKAMOTO et al., 2006; 

TAN; COUSSENS, 2007). 

Os linfócitos B ativados auxiliam na formação de um microambiente favorável 

ao desenvolvimento tumoral por produzirem citocinas/ quimiocinas como Cxcl1, 

Cxcl2, IL-4, IL-6, IL-10, inibindo a resposta Th1 e facilitando a Th2, recrutando mais 

células da imunidade inata. Concomitante ao aumento da produção de anticorpos 

que podem ativar diretamente as células da imunidade inata via receptor Fc ou pela 

formação de imunocomplexos (antígeno-anticorpo) (Fig. 3) (ANDREU et al., 2010; 

COUSSENS, 2007; DENARDO; ANDREU; COUSSENS, 2010; DE VISSER; 

KORETS; COUSSENS, 2005; LU; GOODELL; DISIS, 2008; MANTOVANI, 2005). 

Caso ocorra a formação de imunocomplexos e deposição no tecido dérmico, 

os mastócitos e macrófagos serão ativados, aumentando o remodelamento tecidual, 

angiogênese e hiperproliferação dos queratinócitos. Isso ativa a cascata do sistema 

complemento, com liberação de anafilatoxinas (C3a e C5a), polarização da resposta 

dos linfócitos Th2 que auxiliam na diferenciação dos macrófagos para o tipo M2, que 

possuem características imunossupressoras e maior presença de linfócitos Tregs. 

(BRANDLEY et al., 2002; DE VISSER; KORETS; COUSSENS, 2005; TAN; 

COSSENS, 2007; WONG et al., 2010). 

Todo este cenário ativará programas supressores da imunidade anti-tumoral e 

promoverá a progressão tumoral, com migração e invasão destas células tumorais 

(Fig. 3) (DE VISSER; KORETS; COUSSENS, 2005; TAN; COSSENS, 2007). 
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Figura 3. Papel dos linfócitos B na promoção e progressão tumoral, com deposição de anticorpos na 

camada dérmica da pele, com recrutamento de células da imunidade inata, produção de citocinas e 

quimiocinas sustentando um microambiente tumoral com inflamação crônica 

.    
Fonte: Adaptado de Mantovani, 2005. 
 

De Visser, Korets e Coussens (2005), utilizando um modelo experimental de 

camundongos, relataram que os linfócitos B desempenham um papel crucial na 

inflamação crônica associada com o desenvolvimento de neoplasias epiteliais. Estas 

células estariam atuando de maneira periférica ao tumor, iniciando uma deposição 

de imunoglobulinas no tecido neoplásico, paralelamente a uma inflamação crônica e 

progressão tumoral nestes animais.  

Outros estudos demonstraram que pacientes portadores de câncer de mama 

produziam grandes quantidades de anticorpos contra os antígenos tumorais (LU; 

GOOGELL; DISIS, 2008), e a prevalência de altas concentrações de citocinas com o 

perfil de células Th2 foi encontrado em pacientes com neoplasias (SHURIN et al., 

1999), sustentando a ideia de que a imunidade humoral pode atuar como facilitadora 

do tumor. 
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1.6 Linhagens de Camundongos High e Low 

 

Pesquisas sobre as interações multigênicas e sua expressão no controle da 

produção de anticorpos e da resposta inflamatória em modelos murinos 

geneticamente selecionados para a alta (High - HIII) e baixa (Low - LIII) produção de 

anticorpos contra antígenos complexos e para alta (AIRmax) e baixa (AIRmin) 

reatividade inflamatória aguda estão em desenvolvimento para melhor compreensão 

destes mecanismos envolvidos em diversas patologias (BIOZZI et al., 1979). 

As linhagens de alta ou baixa produção de anticorpos foram produzidas 

através de seleção genética bidirecional após acasalamentos não consanguíneos 

entre quatro colônias distintas de camundongos albinos (Swiss) desafiados com o 

antígeno selecionador. Após várias gerações desses acasalamentos, foi possível 

atingir o máximo de separação fenotípica entre as linhagens (BIOZZI et al., 1979; 

SIQUEIRA et al., 1976). 

Nesta seleção bidirecional, há fixação dos genes nas consecutivas gerações 

até atingir o limite de seleção, momento no qual assume-se que os genes com efeito 

de alta e baixa produção de anticorpos foram acumulados e fixados em homozigose, 

provocando modificações gerais em relação à atividade do sistema imune destes 

animais (BIOZZI et al., 1979). 

 Os modelos experimentais desenvolvidos através de seleção genética 

bidirecional são ferramentas importantes para o estudo da genética de caracteres 

multifatoriais, permitindo concentrar os genes de interesse ao caráter fenotípico 

estudado (BIOZZI et al., 1979). 

 Foram produzidas, então, cinco seleções, que diferiram apenas no antígeno 

escolhido: Seleção I (eritrócitos de carneiro e de pombo), Seleção II (eritrócitos de 

carneiro), Seleção III (Antígeno flagelar da Salmonella), Seleção IV (Antígeno 

somático da Salmonella) e Seleção V (Albumina de Soro Bovino e Gamaglobulina de 

coelho) (BIOZZI et al., 1979). 

A seleção III foi desenvolvida por meio da resposta secundária a antígenos 

flagelares de Salmonella entérica dos sorotipos Typhimurium e Oranienburg, sendo 

alterados em cada geração para evitar que ocorresse interferência maternal de 

transmissão de anticorpos na resposta imune da prole. No final do processo seletivo, 

obtiveram-se duas linhagens: a linhagem Low (LIII) que produz baixas concentrações 

de anticorpos e a linhagem High (HIII) que produz altas concentrações de anticorpos 
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(BIOZZI et al., 1979; SANT’ANNA et al., 1982; SIQUEIRA et al., 1976; REIS et al., 

1992). 

A escolha de dois antígenos selecionadores que possuíssem estruturas 

semelhantes e reatividade cruzada ausente foi realizada em uma alternância de 

gerações, para que a interferência específica de anticorpos maternos passivamente 

transferidos à prole fosse evitada (BIOZZI et al., 1979). 

O efeito seletivo (produção alta ou baixa de anticorpos) não se restringiu aos 

antígenos selecionadores utilizados, abrangendo muitos imunógenos naturais não 

relacionados aos da seleção, como bactérias, vírus e proteínas. É importante 

ressaltar que essa amplitude de efeito multiespecífico na resposta foi muito intensa 

para as seleções I e III (BIOZZI et al., 1979; SANT’ANNA, 1979; SIQUEIRA et al., 

1977).  

 Diversos estudos foram realizados para se compreender melhor os 

mecanismos envolvidos nas diferenças apresentadas nestas linhagens da seleção 

III. 

Os camundongos HIII são mais resistentes que os camundongos LIII a diversos 

tipos de infecções: fúngicas pelo P. Brasiliensis (CAVALHAES et al., 1986), 

parasitárias pelo S. mansoni (AGUERA, 1982), por protozoários como o toxoplasma 

gondii (SIQUEIRA et al., 1985), e virais pelo vírus da raiva (DE FRANCO et al., 

1996). 

Apesar de não possuírem diferenças basais nos linfócitos TCD4+, TCD8+, e 

linfócitos B nos linfonodos (REIS et al., 1989; REIS et al., 1992), os camundongos 

HIII possuem linfócitos B com maior capacidade de ativação e apresentação de 

antígenos, produzindo maiores quantidades de anticorpos no decorrer de uma 

resposta inflamatória (DE FRANCO et al., 1996; SANT’ANNA et al., 1985).  

No entanto, a quantidade de linfócitos Tregs nos linfonodos mesentéricos é 

maior nos camundongos HIII do que nos camundongos LIII, estes tratados ou não 

com pristane (ROSSATO, 2011). 

A resposta proliferativa específica dos linfócitos T e a produção de IL-2 são 

maiores nos camundongos HIII comparado aos camundongos LIII, porém a atividade 

macrofágica (apresentação de antígenos e catabolismo) não diferiu entre as 

linhagens (REIS et al., 1989; REIS et al., 1992). Quando se analisou a produção de 

IL-6, IL-1 e TNF-α após a inoculação de LPS de S. Typhimurium, os animais HIII 
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produziram níveis mais elevados destas citocinas do que os animais LIII (TREZENA 

et al., 2002).  

Na indução de artrite experimental por pristane, os animais HIII são mais 

resistentes do que os LIII (JENSEN et al., 2006), porém na tumorigênese de pele 

induzida por DMBA/ TPA, os animais LIII foram mais resistentes do que os animais 

HIII (IBAÑEZ et al., 1999). 

Desta forma, a resposta imunológica destes animais frente a outro protocolo 

de tumorigênese de pele, induzida apenas pelo DMBA pode possibilitar uma análise 

do papel que a imunidade humoral pode ter em facilitar ou não a progressão 

neoplásica. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a influência da imunidade humoral na resistência ou susceptibilidade 

ao tumor de pele induzido quimicamente pelo DMBA, em animais geneticamente 

selecionados para o fenótipo de alta ou baixa produção de anticorpos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Após a aplicação do DMBA na pele dos animais High e Low da Seleção III 

verificar: 

- A reação inflamatória na pele, com análise histológica do desenvolvimento 

tumoral; 

- A multiplicidade e a incidência tumoral na pele e o acometimento em órgãos 

internos; 

- O polimorfismo genético do Ahr e a expressão gênica das enzimas do 

citocromo P450 (CYP1A1 e CYP1B1); 

- Analisar na pele e no soro dos animais tratados com DMBA e seus controles 

- A produção de citocinas e quimiocina pró-inflamatórias: IL-1β, IL-6, TNF-α, 

CXCL-2, IL-12, IFN-γ;  

- A produção de citocinas anti-inflamatórias: IL-4, IL-10 e TGF-β; 

- Expressão gênica de metaloproteinases (MMP-2 e MMP-9) e fatores de 

crescimento como VEGF e de transcrição como GATA-3 e Tbet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31

3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados camundongos machos e fêmeas da Seleção III – High e Low 

outbred com 2 a 3 meses de idade, pesando em média 25 g. Estes animais foram 

criados no biotério do Laboratório de Imunogenética do Instituto Butantan. 

Eles são mantidos em condições convencionais com acesso ad libitum à água 

e ração, sendo eutanasiados de acordo com o regulamento da Comissão de Ética 

no Uso de Animais do Instituto Butantan (CEUAIB, número do protocolo: 873/11) e 

do Comitê de Ética em experimentação animal do Instituto de Ciências Biomédicas 

da USP (protocolo registrado sob o número 017, nas folhas 125 do livro 02). 

 

3.2 Tratamento com o DMBA  

 

 A indução da tumorigênese de pele foi realizada pela aplicação tópica de 50 

µg de DMBA suspendido em 0,1 mL de acetona (dose por animal em cada dia de 

tratamento) no dorso previamente depilado dos camundongos durante cinco dias 

consecutivos. Os grupos foram compostos por 30 animais HIII e 30 animais LIII.  

No grupo controle, composto por 15 animais HIII e 15 animais LIII, os 

camundongos também tiveram seu dorso depilado e receberam aplicação tópica de 

0,1 mL de acetona durante cinco dias consecutivos.  

A contagem da quantidade de tumores no dorso dos camundongos foi feita 

duas vezes por semana e os tempos escolhidos para análise da pele e dos órgãos 

internos foram de: 48 horas, 120 dias e 240 dias após o tratamento com o DMBA. 

 

3.3 Incidência e Multiplicidade 

 

 O surgimento de tumores na pele foi acompanhado semanalmente após o 

término do tratamento com o carcinógeno. A contagem dos tumores presentes no 

dorso do animal foi realizada através de análise macroscópica.  

Os resultados estão representados em incidência (%) de animais positivos; e 

multiplicidade tumoral, que é a somatória do número de tumores dividido pelo total 

de animais.  
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A análise do acometimento tumoral de órgãos internos nos mesmos grupos 

avaliados foi realizada nos períodos propostos anteriormente. 

As peles extraídas do dorso (nos períodos de interesse) foram e 

armazenadas em RNA later para ensaios de expressão gênica e uma parte em 

formaldeído (10%) para análises histológicas. 

 

3.4 Lâminas Histológicas  

 

Os fragmentos de pele foram armazenados em formaldeído a 10% 

tamponado com PBS (tampão fosfato-salina com pH 7,2 durante 24 horas, seguido 

de desidratação em álcool, diafanização em xilol e inclusão de parafina. Os cortes 

foram feitos com espessura de 5µm e corados com Hematoxilina- Eosina (HE). 

As fotos foram obtidas pelo software LAS (Leica Application Suite – V4.2), e a 

análise realizada por um patologista. 

 

3.5 Extração de mRNA de pele 

 

As peles do dorso coletadas foram armazenadas em tubos contendo RNA later 

(RNA Stabilization Reagent – Qiagen) a -20 ºC.  

Para os experimentos, os tecidos foram retirados do freezer e o protocolo de 

extração de RNA foi seguido de acordo com as especificações do fornecedor (G.E.).  

Estes tecidos foram colocados em tubos contendo 350 µL de tampão RA1 e 3,5 

µL de β-mercaptoetanol, além de duas beads metálicas com tamanhos diferentes. 

Os tubos foram colocados em um vórtex por 7 minutos para que todo o tecido fosse 

macerado, permitindo a lise celular. O sobrenadante foi retirado e filtrado em mini 

filtro RNAspin, com centrifugação de 1 minuto a uma velocidade média de 9.500 

rpm. Os filtros foram descartados logo após a transferência do filtrado para um novo 

tubo coletor de 1,5 mL. 

Foram adicionados 350 µL de etanol 70% nas amostras e novamente passadas 

no vórtex por 2 a 5 segundos, permitindo que as condições de ligação do RNA 

fossem ajustadas nesta etapa. 

As amostras foram homogeneizadas, sendo colocadas em colunas de RNAspin 

para centrifugação por 30 segundos a 8.000 rpm. Logo em seguida a coluna foi 

transferida para um novo tubo coletor, permitindo nesta fase a ligação do RNA. 
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Para que não houvesse interferência de sais, prejudicando a ação da DNase I, 

os tubos com as amostras passaram por uma dessalinização da membrana, com a 

adição de 350 µL de tampão MDB (Membrane Dessalting Buffer) e centrifugação por 

1 minuto a 9.000 rpm para secagem da membrana. 

Em seguida, aplicou-se 95 µL da solução de DNase (10 µL de DNase I 

reconstituída + 90 µL do tampão de DNase) na membrana das colunas e incubou-se 

a temperatura ambiente por 15 minutos, para que fosse feita a digestão do DNA 

presente nas amostras. Para inativação da solução de DNase, foram adicionados 

200 µL do tampão de RA2 e centrifugados por 1 minuto a 9.000 rpm.  

As amostras passaram por duas lavagens, a primeira foi realizada adicionando 

600 µL de tampão RA3 e centrifugado a 9.000 rpm por 1 minuto, e a segunda 

lavagem foi adicionado 250 µL de  tampão RA3 na membrana de sílica e 

centrifugada a 9.000 rpm por 2 minutos, possibilitando a secagem completa da 

membrana. 

A coluna foi transferida para um novo tubo de 1,5 mL, adicionou-se 30 µL de 

água RNase free e centrifugou-se por 1 minuto a 9.000 rpm. 

O resultado é o RNA total extraído, sendo armazenado em -80 ºC, para 

quantificação e análise de sua integridade. 

 

3.6 Quantificação do RNA total 

 

Após a extração do RNA da pele, a quantificação foi feita por 

espectrofotometria utilizando o aparelho NanoVue Plus (GE Healthcare Life Science, 

UK). As amostras foram retiradas do freezer a -80 ºC, e descongeladas no gelo, 

apenas 1 µL de RNA total foi utilizado para a medição no espectrofotômetro. O 

comprimento de onda utilizado para quantificação foi de 260 nm, sendo a 

concentração expressa em µg/ µL. O grau de contaminação por proteínas foi 

verificado por meio da razão entre os comprimentos de onda 260 nm e 280 nm. As 

razões entre 1,8 e 2,1 foram consideradas adequadas. 
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3.7 Avaliação da integridade do RNA extraído 

 

A integridade do RNA extraído foi realizada pelo equipamento Agilent 2100 

Bioanalyzer com o LabChipKit (Agilent Technologies, USA), seguindo o protocolo 

fornecido pelo fabricante.  

Utilizou-se 2 µL da amostra de RNA total extraído e aplicou-se ao microchip 

fornecido pelo fabricante. O aparelho fornece um resumo da qualidade do RNA de 

cada amostra, com o RIN (RNA Integrity Number), onde amostras com boa 

qualidade apresentam dois picos bem definidos que correspondem às unidades 

ribossomais mais abundantes (18S/ 28S). As amostras de qualidade inferior 

apresentam vários picos, não havendo linearidade de um pico ao outro, sendo 

considerado de baixa integridade e o RIN será baixo. 

Os parâmetros mensuráveis pelo aparelho foram: a concentração de RNA, a 

razão 18S/28S e o número de integridade do RNA (RIN). Pela dificuldade de 

obtenção do RNA da pele, optou-se pela utilização das amostras com RIN ≥ 6. 

 

3.8 Obtenção do cDNA 

 

As amostras com RNA com boa qualidade (RIN ≥ 6) foram utilizadas para a 

síntese de cDNA, através da reação de transcrição reversa.  

A reação foi feita com um volume final de 10 µL, contendo 1 µg de RNA, 1 µL 

de oligonucleotídeo dNTP (10 mM), 2 µL de água RNase free e 1 µL de Oligo (dT) 

12-18 (50 mM). Toda a mistura foi homogeneizada e incubada no aparelho 

termociclador MJ Research PTC 200, submetida a 65ºC por 5 minutos, logo em 

seguida a 4 ºC por 1 minuto. Neste intervalo, a reação foi pausada para adicionar 

uma segunda mistura contendo a enzima. 

A segunda mistura possui 4 µL de Tampão específico 5x concentrado (250 mM 

Tris-HCl pH 8,3; 375 mM KCl e 15mM MgCl2), 1 µL de DTT (0,1 M) e 1 µL da enzima 

Superscript III RNase H- Reverse Transcriptase – Invitrogen (200 U/mL), sendo 

adicionada a todas as amostras.  

As amostras foram aquecidas a 50 ºC por 50 minutos, aumentando para 70 ºC 

por 15 minutos e resfriando a 4 ºC para parar a reação. As amostras de cDNA foram  

diluídas na proporção 1:2 com água RNase free e congeladas a -20 ºC.  
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3.9 Primers  

 

Para a amplificação das amostras cDNA específicos aos mRNA codificantes 

para Ciclofilina, Il1b, Il4, Il6, Tnfa, Cxcl2, Il12, Ifng, Il10, Tgfb,  Cyp1A1, Cyp1B1, 

Gata-3, Tbet, Mmp2, Mmp9 e Vegf foram utilizadas sequências sintéticas (primers), 

sendo desenhados para éxons que flanqueiam íntrons de grande tamanho (1000 

pb), evitando que ocorra a amplificação do DNA genômico (Quadro 1). 

 

Quadro 1:  Sequência de primers utilizados para a síntese do mRNA 

Primers Forward Reverse 

Ciclofilina  AGCGTTTTGGGTCCAGGAAT AAATGCCCGCAAGTCAAAAG  
Il1b AGATGAAGGGCTGCTTCCAAACC  TTGTTGATGTGCTGCTGCGAGA  
Il4 TCGGCATTTTGAACGAGGTC  GAAAAGCCCGAAAGAGTCTC  
Il6 GTTCTCTGGGAAATCGTGGA  TGTACTCCAGGTAGCTATGG  

Tnfa TCTCATCAGTTCTATGGCCC  GGGAGTAGACAAGGTACAAC  
Cxcl2 CCTGGTTCAGAAAATCATCCA  CTTTGGTTCTTCCGTTGAGG  

Il12 (p40) CAGTACACCTGCCACAAAGGA  GTGTGACCTTCTCTGCAGACA  
 Ifng GCTCTGAGACAATGAACGCT  AAAGAGATAATCTGGCTCTGC  
Il10 GCTGGACAACATACTGCTAACC  CCCAAGTAACCCTTAAAGTCCTG  
Tgfb ACCGCAACAACGCCATCTAT  GTAACGCCAGGAATTGTTGC  

Cyp1A1  TGGAGACCTTCCGGCATTC  GCCATTCAGACTTGTATCTCTTGT  
Cyp1B1 TGGCTGCTCATCCTCTTTAC  AGGTTGGGCTGGTCACTCAT  

Tbet ATCCGCATGATCTGCATGG  ATCCGCATGATCTGCATGG  
Gata3 ATCCGCATGATCTGCATGG  ATCCGCATGATCTGCATGG  
Mmp2 GATGTCGCCCCTAAAACAGA  TTTCAGCACAAAGAGGTTGC  
Mmp9 CGCTCATGTACCCGCTGTAT   TGGGACACATAGTGGGAGGT 
Vegf AGTCCCATGAAGTGATCAAGTTCA  ATCCGCATGATCTGCATGG  
Fonte: Lavezo, 2014. 

 

3.10 Expressão Gênica por PCR em Tempo Real (qPCR) 

 

A expressão do RNA mensageiro para Ciclofilina, Il1b, Il4, Il6, Tnfa, Cxcl2, 

Il12, Ifng, Il10, Tgfb, Il17, Mmp9, Mmp2, Vegf, Cyp1A1, Cyp1B1, Tbet e Gata-3 foi 

avaliada com a quantificação do cDNA obtidos pelo método de reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (qPCR). O tecido utilizado para verificar a expressão 

gênica destes primers foram as peles coletadas do dorso dos animais tratados ou 

não com DMBA.  
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Para cada amostra de cDNA  -  2 µL, adicionou-se uma mistura com 1 µL da 

sequência forward e 1 µL da reverse dos primers (5 µM) das citocinas e quimiocinas 

em questão; 12,5 µL de Platinum SYBR Green qPCR Supermix-UDG (Invitrogen), e 

para ajustar ao volume final (25 µL) da reação adicionou-se 8,5 µL de água RNase 

free. 

O aparelho utilizado foi o Chromo 4TM (MJ Research – PTC 200), as reações 

foram incubadas e seguiu-se um protocolo de ciclagem para amplificação dos genes 

em questão. A fase inicial de incubação começou com 50 ºC por 2 minutos, seguida 

da fase de ativação enzimática (hot start) por 95 ºC por 5 minutos. As sequências 

alvo foram sendo amplificadas em 40 ciclos com etapas sucessivas de desnaturação 

(95 ºC por 20 segundos), de anelamento (60 ºC por 35 segundos). A fluorescência 

foi sendo incorporada a cada dupla fita amplificada em cada ciclo e efetuada na 

etapa final. 

 O programa atribuiu a cada amostra um valor de Ct (Cycle Threshold) 

referente ao número de ciclos que são necessários para que a fluorescência 

incorporada às duplas fitas amplificadas começasse a ultrapassar o valor da 

fluorescência de fundo, sendo o início da fase logarítmica (log) de amplificação, o 

que depende da quantidade de cópias das sequências alvo que havia inicialmente 

em cada amostra. 

Depois da amplificação, o produto da reação foi submetido à fase de Melting, 

na qual a temperatura variou de 55 ºC a 90 ºC, e a cada 1 ºC a fluorescência foi 

sendo adquirida, registrando-se a temperatura de dissociação, ou desnaturação da 

dupla fita do material amplificado, indicando tamanho e especificidade do produto 

amplificado em cada reação. 

Todos os dados obtidos foram analisados no programa Opticon Monitor 

Analysis Software 2.03, sendo feito o método comparativo de Threshold, utilizando-

se um calibrador de menor expressão (controle) para expressão relativa das 

amostras. 

Os resultados foram baseados no ∆Ct representando o valor de Ct do gene 

alvo subtraído do valor de Ct do gene constitutivo, no caso a Ciclofilina, um receptor 

intracelular e estruturalmente conservado nos organismos procariotos e eucariotos 

(LEE; KIM, 2010). 
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A quantidade do gene alvo é dada pela fórmula 2-∆∆Ct, para que ∆∆Ct = ∆Ct 

(amostra) – ∆Ct (calibrador), representando a normalização do gene alvo, permitindo 

a observação da mudança em vezes na expressão gênica relativa ao calibrador. 

O cálculo das médias e desvios padrão foi realizado para cada linhagem, 

tanto nos animais controles quanto nos tratados. A ciclofilina foi escolhida como 

gene constitutivo por não ter mostrado variação entre os Cts dos animais controles e 

tratados, indicando que o DMBA não interfere na expressão. 

 

3.11 Macerado da pele 

 

A pele retirada do dorso dos animais tratados e controles, após 48 horas, 

foram maceradas para obtenção do sobrenadante.  

Os tecidos foram pesados, com aproximadamente 0,5 g, colocados em tubos 

contendo 1 mL de meio de cultura RPMI. Os tubos foram encaixados no aparelho 

Polytron (Brinkmann Instrument, Canadá), e o tecido foi macerado durante 1 minuto, 

o sobrenadante foi transferido para um novo tubo que foi centrifugado por 4 minutos 

a 4 ºC e 11.000 rpm. 

Após a centrifugação, novamente foi retirado o sobrenadante e transferido em 

novos tubos aliquotados com 200 µL e congelados a -80 ºC. 

 

3.12 Quantificação das citocinas 

 

3.12.1 Bioplex 

 

Os soros e o sobrenadante do macerado da pele que foram utilizados para o 

procedimento no Bioplex estavam armazenados em -80 ºC até o momento do uso. O 

painel utilizado foi o MILLIPLEXTM Mouse Cytokine/ Chemokine (Millipore – Billerica, 

USA) contendo IL-1β, IL-6, IL-10, CXCL-2 (MIP-2), TNF-α, IFN-γ, IL-12 (p40) para 

quantificação. 

O ensaio foi realizado seguindo as especificações fornecidas pelo fabricante: 

a placa com 96 poços foi lavada com 200 µL de Wash Buffer por poço e levada ao 

agitador por 10 minutos em temperatura ambiente. 
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Foram adicionados 25 µL de cada curva e controle nos respectivos poços 

indicados, 25 µL de Assay Buffer nos poços das amostras, 25 µL de solução de 

matriz apropriada aos poços do background, curva diluída e controle. 

Adicionado 25 µL das amostras de sobrenadante e soro nos respectivos 

poços e 25 µL das beads preparadas para cada poço. 

A placa foi selada e incubada overnigth de 2 – 8 ºC, após a incubação, a 

placa foi lavada duas vezes com 200 µL de Wash Buffer, adicionado 25 µL dos 

anticorpos de detecção por poço e levada novamente para incubação por 1 hora em 

agitação. 

Após, adicionou-se 25 µL de estreptavidina conjugada com PE por poço que 

se liga ao anticorpo de detecção e novamente a placa foi para incubação por 30 

minutos em agitação. Novas lavagens foram feitas e as beads foram ressuspensas 

com Bioplex Assay Buffer e analisadas no Bioplex 200 Suspension Array System/ 

Luminex (Bio Rad, Hercules, CA) através do Software Bio-Plex Manager. Os dados 

apresentados são referentes a 100 beads por citocina (no mínimo).  

 

3.12.2  ELISA 

 

A dosagem da citocina TGF-β foi realizada por ensaio imunoenzimático - 

ELISA, utilizando nas reações o soro de animais tratados ou não com DMBA e em 

diferentes períodos (48 horas, 120 e 240 dias). E para a citocina IL-6 e IL-10 foram 

utilizados o sobrenadante do macerado da pele após 48 horas de tratamento com o 

DMBA. 

 Utilizou-se kit específico para a determinada citocina da BD Biosciences (BD 

Biosciences, New Jersey, USA). As especificações do fabricante foram seguidas 

para a realização do ensaio, de acordo com as concentrações da citocina 

recombinante (controle positivo), e dos anticorpos de captura e ligação. 

Placas de 96 poços (Nunc-Maxysorp, Roskilde, Denmark), foram marcadas 

com o anticorpo correspondente de captura e diluído no tampão apropriado. A placa 

foi incubada overnight a 4 ºC, passado este período, os anticorpos excedentes foram 

removidos por lavagens com PBS + 0,05% de Tween 20 (PBS-T).  

O bloqueio da placa com PBS + 20% de soro bovino fetal (SBF) foi realizado 

e a placa ficou incubando por uma hora a temperatura ambiente (TA). 
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O recombinante específico para a citocina em questão é colocado para se 

quantificar com uma curva de concentrações conhecidas, a partir da concentração 

inicial fornecida pelo fabricante. O soro dos animais de diferentes períodos foi 

aplicado na relação de 1:2 diluídos em PBS+SBF 10%. A reação ocorreu em duas 

horas à temperatura ambiente, seguida por sucessivas lavagens com PBS-T, e o 

anticorpo de detecção foi aplicado. A placa foi novamente incubada por uma hora 

em temperatura ambiente, com lavagens sucessivas utilizando PBS-T. 

A avidina conjugada com peroxidase é adicionada sendo mantida por 30 

minutos em temperatura ambiente e protegendo da luz. A placa foi lavada (PBS-T) 

para que fosse possível a revelação da reação com adição da Tetrametilbenzidina 

(TMB - revelador). 

Para interromper a revelação, aplicou-se a solução de ácido sulfúrico 2N, e a 

quantificação da reação foi obtida pelo leitor de ELISA com os valores expressos em 

absorbância, medida em filtro de 450nm, estes valores transformados em pg/mL 

utilizando a regressão linear dos valores da curva padrão da proteína recombinante 

juntamente das amostras na placa. 

 

3.13 Extração do DNA genômico 

 

A extração do DNA genômico foi realizada com amostras da cauda dos 

animais pelo Kit PureLink Genomic DNA (Invitrogen) para posterior uso na análise 

de polimorfismo no gene Ahr. Para tanto, fragmentos da cauda de 1 cm foram 

coletados de animais controles e tratados, sendo armazenados em tubos contendo 

RNA later em -80 ºC. 

No momento da extração, as caudas foram retiradas do freezer e colocadas 

nitrogênio líquido, depois em papel alumínio para que fossem maceradas. A cauda 

macerada foi colocada em tubos eppendorf, adicionando 180 µL de PureLink 

Genomic Digestion Buffer e 20 µL de Proteinase K. 

Os tubos foram colocados no vórtex por 5 segundos e depois incubados em 

banho Maria por 55 ºC de 3 a 4 horas para lise completa do material. Após, o lisado 

foi centrifugado a 13.000 rpm por 10 minutos em temperatura ambiente, e o 

sobrenadante transferido para novos tubos. 

Foram adicionados 20 µL de RNase A, os tubos colocados no vórtex e 

incubados por 2 minutos em temperatura ambiente. Foram adicionados 200 µL de 
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PureLink Genomic Lysis/ Binding Buffer e misturados no vórtex. Após, adicionou-se 

200 µL de álcool absoluto ao lisado, colocou-se novamente os tubos no vórtex por 5 

minutos. 

O lisado foi transferido para um tubo com filtro (PureLink Spin Column) e 

centrifugado a 13.000 rpm por 1 minuto em temperatura ambiente. O tubo foi 

descartado, e a coluna com filtro colocada em novo tubo coletor, adicionando 500 µL 

de Wash Buffer preparado com álcool absoluto para permitir a ligação do DNA, e 

centrifugado a 13.000 rpm por 1 minuto, e novamente outra etapa de lavagem, no 

entanto com centrifugação de 10 minutos. 

Para eluição, a coluna com filtro foi colocada em um tubo de 1,5 mL e 

adicionados 50 µL de PureLink Genomic Elution Buffer, sendo o tubo levado ao 

banho Maria em 70 ºC por 1 minuto, e centrifugado a 13.000 rpm por 1 minuto. 

Foram adicionados 25µL de PureLink Genomic Elution Buffer na coluna, e ela 

foi centrifugada a 13.000 rpm a 1,5 minuto em temperatura ambiente.  

Os tubos possuem o DNA purificado das amostras, a coluna foi então 

descartada e o material armazenado a -20 ºC. 

A quantificação foi feita utilizando o aparelho NanoVue Plus (GE Healthcare 

Life Science, UK). As amostras foram retiradas do freezer a -20 ºC, e descongeladas 

no gelo, apenas 1 µL de DNA total foi utilizado para a medição no espectrofotômetro. 

Após sua quantificação, a integridade foi verificada por um gel de agarose (1% - 100 

mL de TBE 1x + 1 g de agarose diluída).  

As amostras que apresentaram altas concentrações (ng/ µL) e boa 

integridade no gel de agarose foram armazenadas a -20 ºC para a análise do 

polimorfismo gênico do Ahr. 

 

3.14 Análise do Polimorfismo no gene Ahr 

 

O polimorfismo no gene Ahr foi verificado nas amostras com DNA genômico 

purificado obtido das caudas dos animais. A concentração das amostras foi ajustada 

para 10 ng/ µL, tendo utilizado como amostras controles o animal C57Bl/6 

(representando o alelo Ahrb) e o DBA/J (representando o alelo Ahrd), com 

concentração de 25 ng/ µL. 

Para amplificação do gene de interesse, foram utilizados uma mistura dos 

primers do Ahr (2 µL do Forward - GGTTCGAATTTCCAGGATGG e 2 µL do Reverse 
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– CCACCCCAGGTACATGATGGAACC), ambos na concentração de 2 pM/ µL. Para 

cada amostra, utilizou-se 4 µL da mistura dos primers, 2,4 µL do Tampão, 0,84 µL 

do Mg, 0,84 µL do dNTP, 13,3 µL de água,  0,12 µL da enzima Taq e 2,5 µL do 

respectivo DNA para a reação de PCR. 

A reação ocorreu no aparelho MJ Research PTC 200, com ciclos iniciando a 

95 ºC por 2 minutos, seguindo para 35 ciclos constituídos por repetidas etapas nas 

temperaturas de 95 ºC por 1 minuto, 55ºC por 1 minuto e 72 ºC por 1 minuto, e uma 

incubação final a 72 ºC por 15 minutos.  

Para verificação da integridade do DNA amplificado, as amostras foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose a 3% em TBE 1x. 

O DNA amplificado e íntegro foi então submetido à digestão pela enzima de 

restrição Eco 47III que é capaz de clivar uma região específica reconhecida no gene 

Ahr sem polimorfismo (maior afinidade de ligação com HPAs), permanecendo a 

molécula de DNA amplificada clivada, o que ocorre com os animais C57Bl/6. No 

gene que houve polimorfismo (troca da alanina por valina na posição 375 no domínio 

de ligação – menor afinidade com HPAs), como os animais DBA/J, a enzima não 

reconheceu mais o sítio de restrição, e o DNA permaneceu íntegro. 

Para a digestão do produto da PCR, utilizou-se 2 µL do produto de cada 

amostra, 3,6 µL de água, 0,4 µL de tampão com BSA e 0,2 µL da enzima Eco 47III, 

incubando em termobloco digital (AccublockTM– Digital Dry Bath, Labnet, EUA) a 37 

ºC por 3 horas. 

Após a incubação, a análise foi realizada de eletroforese em Gel de agarose a 

4% em TBE 1x, a 120V por 50 minutos. Misturou-se 2 µL de corante azul de 

bromofenol com ao produto final da digestão e aplicou-se no gel para verificar a 

fragmentação ou não do DNA. A foto retirada do gel foi possível pelo aparelho 

Pharmacia Biotech – Image Master VDS. 

 

3.15 Análise Estatística 

 

Para as análises foram utilizados o Teste Exato de Fisher, Teste de 

Comparações Múltiplas de Bonferroni e Teste de Tukey, sendo estabelecido como 

nível mínimo de significância p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Reação Inflamatória Cutânea 

 

 Devido à resposta imunológica desencadeada pela ação do DMBA, após 48 

horas do tratamento, as lesões formadas no dorso dos animais foram analisadas 

macroscopicamente e são apresentadas na figura 4. 

 Em ambas as linhagens o DMBA causa a formação de uma lesão no dorso 

com uma camada de crosta áspera, sendo que em alguns animais há uma ausência 

de crescimento de pelos mais evidente na região (Fig. 4e - LIII e 4g - HIII). Na face 

interna, essa irritação local associada a uma inflamação é percebida pelo aumento 

da intensidade da vascularização, mais evidente nos machos de ambas as linhagens 

(Fig. 4d - LIII e 4h - HIII).  .  

 

Figura 4. Aspectos externos e internos da pele do dorso após 48 horas do tratamento com DMBA 

 

Animais controles: (a) face externa e (b) face interna e após 48h do tratamento com DMBA (n=6, para 
cada linhagem): (c) Low Macho face externa e (d) face interna, (e) Low Fêmea face externa e (f) face 
interna, (g) High Macho face externa e (h) face interna e (i) High Fêmea face externa e (j) face 
interna.  
 

A cinética de evolução das lesões na pele e reparo tecidual após o tratamento 

com o carcinógeno de ambas as linhagens está representada na figura 5.  
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Ambas as linhagens após o tratamento com o DMBA, apresentaram lesões 

formadas na pele do dorso.  

Os animais da linhagem Low (Fig. 5a e 5c), desenvolveram uma resposta 

inflamatória com a formação de uma lesão tecidual, no entanto, o processo 

transcorreu para o reparo tecidual, confirmado pela presença de cicatriz em 98% dos 

animais. 

A linhagem High, foi mais susceptível a ação do DMBA, e o processo 

inflamatório desenvolvido por estes animais foi mais intenso, se tornando crônico, 

sendo que as lesões progrediram para a formação de papilomas (98% dos animais) 

no decorrer da resposta.  

Aos 12 dias após o tratamento, os animais High (Fig. 5b e 5d) apresentaram 

um tecido hiperplásico, com cor avermelhada intensa,  irritada e com exsudato 

inflamatório, caracterizando um tecido de granulação. Os animais Low no mesmo 

período (Fig. 5a e 5c) já apresentavam a superfície da pele mais lisa, com pouca 

irritação, sendo que aos 24 dias já se percebia a contração da ferida (cicatrização).  

As lesões formadas pelo agente químico progrediram para a formação de 

papilomas a partir dos 30 primeiros dias após a aplicação nos animais High (Fig. 5b 

e 5d – quadro de 40 dias), estas neoplasias benignas podem se tornar malignas, 

com o surgimento de áreas com necrose tecidual na massa tumoral. Aos 40 dias a 

irritação na pele persiste, com um quadro de inflamação crônica, ocorrendo a 

formação de lesões, com projeções verrucosas múltiplas (Fig. 5b) ou com aspecto 

de vegetação (Fig. 5d).  
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Figura 5. Cinética das lesões e papilomas até 53 dias após o tratamento dos animais com DMBA 

 

(a) Low Macho, (b) High Macho, (c) Low Fêmea e (d) High Fêmea (Low, n= 29 e High, n = 30). 
 

Aos 120 dias após o tratamento com o carcinógeno, os animais da linhagem 

Low (Fig. 6a e 6c) conseguiram resolver o processo inflamatório, iniciado pelo DMBA 

no dorso, sendo que dos 29 animais tratados, 98% apresentaram cicatrização 

completa das lesões, com apenas 6 animais apresentando lesões pequenas ou 

papilomas.  

No entanto, os animais da linhagem High (Fig. 6b e 6d) foram mais 

susceptíveis a ação da droga, pois dos 30 animais tratados, apenas 6 animais (1,8% 

do total) conseguiram reparar a lesão no dorso até 120 dias, o restante desenvolveu 

papilomas e massas tumorais.  

Após 240 dias, em um animal da linhagem High, a lesão progrediu para o 

desenvolvimento neoplásico maligno, com o surgimento de uma grande massa 

tumoral com necrose que causou deformação no dorso do animal (Fig. 6h).  
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Figura 6. Aspecto da pele dos animais de ambas as linhagens após o tratamento com DMBA, 

presença de cicatrização, papilomas (setas) e tumor com necrose (cabeça da seta) no dorso. 

 
120 dias (a) e (c) Low; (b) e (d) High; 240 dias (e) e (g) Low; (f) e (h) High. 
 
 

4.2 Histologia  

 

A análise de cortes histológicos do tecido epitelial tratado com o carcinógeno 

foi realizada nos animais para caracterização das neoplasias desenvolvidas. O 

aspecto de um tecido epitelial normal é mostrado na figura abaixo, de um animal da 

linhagem Low (Fig. 7a) e um da High (Fig. 7b) ambos controles, com todas as 

camadas da pele (epiderme, derme e hipoderme) bem delimitadas. 
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Figura 7. Corte histológico do tecido epitelial de animais controle de ambas as linhagens: 

 

(a) Low e (b) High (aumento de 10x).  
 

 O tratamento com o DMBA causa uma irritação na pele, com o surgimento de 

lesões com inflamação associada e posterior desenvolvimento de neoplasias devido 

às mutações celulares iniciadas pelo processo. 

  Nos animais Low (Fig. 8a), as lesões formadas foram cicatrizadas, 

evidenciado pela região mais espessa e fibrosa, com grande deposição de colágeno 

e ausência de pelos na derme. É verificada a presença de alguns mastócitos de 

permeio ao tecido conjuntivo e outras células mononucleares, como um foco 

inflamatório na região. No entanto, nos animais Low desenvolveram papilomas 

pequenos (Fig. 8b), caracterizado pela presença de proliferação epitelial papiliforme 

com raras figuras de mitose, infiltrado inflamatório de mastócitos, macrófagos, 

alguns eosinófilos e neutrófilos. O papiloma é definido neste animal com projeções 

digitiformes e exofíticas, com presença de muitos grânulos de querato-hialina, 

indicando uma neoplasia benigna.  

 A susceptibilidade dos animais High é verificada pelas lesões com maior 

irritação, inflamação local e presença de múltiplos papilomas no dorso, em análise 

histológica (Fig. 8c), houve intensa proliferação epitelial papiliforme e raras figuras 

de mitose, hipergranulose e hiperqueratose. Foco de fibroplastia e infiltrado 

inflamatório de poucos linfócitos, macrófagos e neutrófilos, mas muitos mastócitos e 
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fibroblastos, no entanto há indicação de uma neoplasia benigna pelas projeções 

serem exofíticas. 

  Em um caso isolado, um animal da linhagem High (Fig. 6d e 8d) desenvolveu 

um fibrossarcoma (neoplasia maligna), com presença de área ulcerada com fundo 

necrótico adjacente à proliferação epitelial endofítica. Derme revelando a 

neoformação difusa, com a proliferação de células mesenquimais fusiformes, 

organizada em feixes aleatórios em meio a delicado estroma fibrilar e moderada 

atividade mitótica típica e atípica. 
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Figura 8. Corte histológico do dorso de animais com 120 e 240 dias após tratamento com 

DMBA.

 

 

 

 

(a) Low com 120 dias - cicatriz; (b) Low com 240 dias - papiloma; (c) High com 120 dias (lamina 25) – 
grande papiloma; (d) High com 240 dias - fibrossarcoma. As setas indicam: vermelha –região 
cicatricial com deposição de colágeno; seta preta – região hiperplásica com hiperqueratose e 
hipergranulose, setas azuis- neoformação difusa, infiltração na musculatura; (aumento: direita - 10x, 
esquerda - 20x). 
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4.3 Incidência e Multiplicidade de Tumores de Pele  

 

A incidência e multiplicidade dos tumores de pele apresentaram perfis 

diferentes entre as linhagens, em um acompanhamento da progressão das lesões 

até os 240 dias (Fig. 9). 

As lesões começaram a progredir para papilomas logo aos 30 dias após a 

aplicação do DMBA, apresentando diferenças significativas entre as linhagens, os 

animais High tiveram uma média de incidência de 40,2% (n=30) comparados com os 

animais Low que apresentaram uma média de 6% (n=29). 

Aos 60 e 90 dias a incidência do surgimento de papilomas foi a maior 

observada dentre os períodos avaliados, sendo os camundongos High mais 

susceptíveis, com média de 71% (machos, n=14) e 81% (fêmeas, n=16) quando 

comparados aos camundongos Low com média de 14% (machos, n=14) e 13% 

(fêmeas, n=15). 

Os animais controles de ambas as linhagens foram submetidos ao tratamento 

com acetona, e nenhum dos animais desenvolveram neoplasias nos mesmos 

períodos avaliados. 

 

Figura 9. Incidência dos tumores de pele nos animais High e Low (machos e fêmeas) tratados 

com DMBA até 240 dias após as aplicações. 
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Foram utilizados animais controles (n=12, para cada linhagem) e experimentais (até 120 dias: n=29 
para Low; n= 30 para High; após 120 dias: n=17 para Low; n= 18 para High ).  
Os resultados foram expressos em porcentagem de animais positivos para a presença de tumores de 
pele, observação macroscópica (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  
* Machos: High vs Low  
# Fêmeas: High vs Low  
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 Os camundongos da linhagem High apresentaram maior multiplicidade 

tumoral (susceptíveis), do que os camundongos da linhagem Low (resistentes) (Fig. 

10). 

 A multiplicidade tumoral foi aumentando com o decorrer dos dias, com 60 dias 

após o tratamento houve diferenças significativas entre as linhagens, os animais 

High apresentaram média de 1,96 e os animais Low com média de 0,17 de 

papilomas por animal.  

 Aos 120 dias, os papilomas começam a regredir (processo normal), sendo 

verificada uma diminuição dos animais High, apresentando média de 1,20, no 

entanto, a diferença continua sendo significativa. 

Após houve diminuição da multiplicidade tumoral na linhagem High e 

consequentemente também diminuiu a diferença com a linhagem Low, 

principalmente porque a regressão dos papilomas aconteceu, processo este 

considerado normal, e a quantidade dos animais também foi reduzida pela metade 

quando comparado a períodos anteriores (High, n = 18; e Low, n = 17). Os animais 

controles de ambas as linhagens não desenvolveram nenhuma alteração epitelial. 

 Apesar das variações, a linhagem High permaneceu susceptível a ação do 

DMBA, com maior incidência e multiplicidade tumoral do que a linhagem Low 

(resistente).  

Figura 10. Multiplicidade dos tumores de pele nos animais High e Low (machos e fêmeas) tratados 

com DMBA até 240 dias após as aplicações. 
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Foram utilizados animais controles (n=12, para cada linhagem) e experimentais (até 120 dias: n=29 
para Low; n= 30 para High; após 120 dias: n=17 para Low; n= 18 para High), (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001). * Machos: High vs Low /  # Fêmeas: High vs Low 
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4.4 Incidência e Multiplicidade de Tumores em órgão internos  

 

Com as possíveis alterações genéticas sofridas no epitélio devido ao 

tratamento, alguns papilomas podem progredir para carcinomas, estes capazes de 

invadir o tecido e causando metástase em outros órgãos.  

Devido ao surgimento das neoplasias observadas nas linhagens, analisando os 

órgãos internos dos animais nos períodos de 120 e 240 dias verificou-se o que 

houve uma alta incidência de nódulos nos pulmões de alguns animais tratados com 

DMBA. 

Quando comparado os animais das linhagens High e Low submetidos ao 

tratamento com DMBA, a incidência e multiplicidade de tumores no pulmão são 

significativamente maiores nos animais High (machos – todos acometidos) aos 240 

dias com relação aos animais Low (Tabela 1 e Fig. 11).  

 

Tabela 1. Incidência e Multiplicidade dos tumores no Pulmão nos animais High e Low (machos e 

fêmeas) tratados com DMBA 

Animal 
Incidência de Tumores 

no Pulmão 
Multiplicidade de Tumores 

no Pulmão 

  120 dias (n) 240 dias (n)   120 dias (n) 240 dias (n) 

       

 Macho 16,6% (6) 25% (8)  0,166 (6) 0,38 (8) 

Low Fêmea 33.3% (6) 33,3% (9)  0,333 (6) 0,78 (9) 

 Total 24,5% (12) 29,15% (17)  0,25 (12) 0,58 (17) 

       

 Macho 16,6% (6) 100% (8)**  0,166 (6) 1,29 (8) * 

High Fêmea 16,6% (6) 11,1% (9)  0,166 (6) 0,11 (9) 

 Total 16,6% (12) 55,5% (17)  0,17 (12) 0,7 (17) 

              
 

 A análise foi realizada nos períodos de 120 e 240 dias nas linhagens High e Low após o tratamento 
com DMBA no dorso do animal (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  
* Machos: High vs Low  
# Fêmeas: High vs Low 
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Figura 11. Incidência e Multiplicidade de tumores no pulmão nos animais High e Low tratados com 
DMBA aos 240 dias 

 

 Animais High, n = 8; Low, n = 9/ (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001)/ * DMBA: High vs Low   
 
 

A figura 12 mostra o aspecto macroscópico dos pulmões das linhagens High e 

Low, 240 dias após o tratamento com DMBA na pele.  

Nenhum nódulo foi encontrado nos pulmões dos animais controles (Fig. 12a), 

diferente do observado nos animais High (Fig. 12b) e animais Low (Fig. 12c).    
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Figura 12. Perfil dos Pulmões aos 240 dias após o tratamento com DMBA, em ambas as linhagens.  

 

 

(a) Animal controle; animais tratados com DMBA: (b) High face posterior e anterior, (c) Low face 
posterior e anterior. As setas indicam nódulos nos lobos.  
 
 

 

4.5 Avaliação da expressão de citocinas na pele dos animais por PCR em 

Tempo Real 

 

A avaliação dos níveis de expressão dos genes Il1b, Il12, Il10, Tnfa, cxcl2, 

Il12, Ifng, Il10, Tg-b, Il4, Il6, Cyp1A1, Cyp1B1, gata3, tbet, mmp2, mmp9 e Vegf, 

foram determinados nos períodos de 48 horas, 120 e 240 dias após o tratamento 

com o DMBA, comparados aos animais controles.  As amostras foram normalizadas 

através da subtração do valor do gene constitutivo Ciclofilina (∆Ct) e calibradas 

subtraindo os valores do ∆Ct dos animais Low controle, assim, os resultados finais 

foram expressos através da fórmula 2-∆∆Ct. Apenas os genes Il1b, Ifng, Tgfb, Il6, Tnfa 

e Cxcl2 obtiveram níveis de expressão relativa sugestivos de análise nos períodos 

de 48 horas e 240 dias após o tratamento (Fig. 13). 
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A diferença na expressão gênica de Il1b foi alta para ambas as linhagens no 

período de 48 horas após o tratamento, no entanto, ela foi significativamente maior 

para os camundongos High em comparação com os camundongos Low (Fig. 13a). 

Os animais controle da linhagem Low, sem receber tratamento, já 

apresentaram maior expressão de Ifng quando comparado aos animais tratados de 

mesma linhagem e com os animais High (Fig. 13b). Esta diferença continuou 

presente 48 horas após o tratamento. 

A expressão gênica de Il6 foi maior entre os animais Low, 48 horas após 

tratamento com relação aos animais High (Fig.13c). Resultados semelhantes foram 

obtidos da concentração da citocina secretada na pele no mesmo período (Fig. 15).  

No período de 48 horas, os animais de ambas as linhagens expressaram 

quantidades altas de Cxcl2, sendo significativamente maior na linhagem High 

(Fig.13d). Aos 240 dias a expressão diminuiu para ambos em proporções 

semelhantes. 

O gene Tgfb também tem maior expressão no período de 48 horas, mas com 

quantidades semelhantes em ambas as linhagens, diminuindo aos 240 dias (Fig. 

13e), quando a citocina é encontrada em maiores quantidades secretada no soro 

dos animais High (Fig. 17). 

E para Tnfa, ambas as linhagens expressaram níveis maiores com 48 horas 

após o tratamento, não diferindo entre si (Fig.13f). 
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Figura 13. Expressão Relativa dos genes Il1b. Il6, Cxcl2, Tgfb, Tnfa e Ifng. 
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Análise realizada a partir do cDNA obtido da pele dos animais tratados (n=5) com DMBA após 48h e 
os controles (n=3) (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
#High vs Low  
*Intralinhagem 
 
 
 
4.6 Quantificação de citocinas por Multiplex 

 

4.6.1 Sobrenadante da pele  

 

As citocinas avaliadas no sobrenadante do macerado da pele dos animais 

tratados após 48 horas com DMBA e nos animais controles foram: IL-1β, IL-6, IL-10, 

TNF-α, CXCL-2, IFN-γ e IL-12 pelo método do Multiplex. Algumas citocinas 

avaliadas tiveram diferenças significativas quando comparamos os animais tratados 

com os controles de mesma linhagem. 

No sobrenadante do macerado da pele dos animais tratados houve aumento 

das concentrações das citocinas IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, CXCL- 2 (Fig. 14).  

As médias das concentrações de IL- 1β foram similares para os animais 

tratados de ambas as linhagens (High – 278,7 pg/ mL e Low – 253 pg/ mL), 

mostrando um aumento da secreção desta proteína na pele quando comparado com 

os seus controles (High - 38,1 pg/ mL e Low – 59,4 pg/ mL) (Fig. 14a). 

Para a citocina IL-6 (Fig. 14b), os animais da linhagem High não 

apresentaram concentrações significativamente maiores após o tratamento, quando 

comparado com os animais controles. No entanto, as amostras dos animais tratados 

da linhagem Low (média – 550 pg/ mL) tiveram o dobro de concentração na pele em 

e) f) 
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comparação com os animais tratados da linhagem High (média – 270 pg/ mL), mas 

ambos apresentaram valores superiores as seus respectivos controles (Low – 49,2 

pg/ mL e High – 70,8 pg/ mL).  A concentração desta citocina no sobrenadante do 

macerado da pele também foi obtida por ELISA (Fig. 15), onde os animais Low após 

48 horas de tratamento produziram quantidades 2,7 vezes maior de IL-6 (Low – 

1168,7 pg/ mL) do que os animais High tratados (High – 426,4 pg/ mL). 

A citocina IL-10 apresentou maiores concentrações nos animais High com 48 

horas após o tratamento (média – 88,6 pg/ mL) quando comparados aos seus 

animais controles (média - 21 pg/ mL) (Fig. 14c), por outro lado, os animais tratados 

da linhagem Low (média – 48,7 pg/ mL) tiveram concentrações próximas aos seus 

controles (média-18,4 pg/ mL). Sendo que as concentrações desta citocina não 

foram significantes pelo método de ELISA. 

 Ambas as linhagens tiveram aumentos semelhantes e significativos com 

relação aos seus controles na produção de TNF-α, os animais das linhagens High e 

Low tratados tiveram média de 214 pg/ mL e 250 pg/ mL, e os controles com média 

de 1,4 pg/ mL e 1,7 pg/ mL, respectivamente (Fig. 14d). 

 A quimiocina CXCL-2 (MIP-2) apresentou altos níveis de concentração nos 

tecidos dos animais tratados comparados aos seus controles para ambas as 

linhagens. Os animais da linhagem High tiveram média de 7.326 pg/ mL e seus 

controles com 230 pg/ mL, e os animais da linhagem Low tiveram média de 7.789 

pg/ mL e 472 pg/ mL nos seus controles (Fig. 14e). 
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Figura 14. Concentração de IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, Cxcl2 em pg/mL no sobrenadante do 

macerado da pele dos animais tratados ou não com DMBA após 48h 
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Figura 15. Concentração de IL-6 em pg/mL no sobrenadante do macerado da pele dos animais 
tratados ou não com DMBA após 48h, por ELISA 
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*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001/ *Low 48h vs High 48h/ #Low controle vs 48h 
 

 

4.6.2. Soro  

 

 As citocinas IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ e IL-12 e quimiocina CXCL- 2 

foram igualmente avaliadas pelo método do Multiplex no soro dos animais tratados 

com DMBA (após 48 horas) e controles. No entanto, apenas a IL-1β, IL-6, IL-10 e 

CXCL- 2 apresentaram concentrações mensuráveis (Fig. 16).  

 Diferenças significativas entre as linhagens quanto à concentração sérica 

destas citocinas no período de 48 horas após o tratamento não foram obtidas. No 

entanto, ambas as linhagens secretaram maiores quantidades das citocinas e 

quimiocina no soro após o tratamento com o carcinógeno, sendo significativa apenas 

a concentração de IL-6 entre os animais da linhagem Low (média: animais tratados – 

47,8 pg/ mL e controles – 10 pg/ mL) (Fig. 16b). 
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Figura 16. Concentração sérica de IL-1β, IL-6, IL-10 e Cxcl2 em pg/mL no soro dos animais tratados 

ou não com DMBA após 48h 
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*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001/ *Low controle vs 48h 
 

 A quantidade de TGF-β no soro dos animais controles e tratados com DMBA 

em diferentes períodos (48 horas, 120 e 240 dias) foi dosada através de ELISA. Nos 

animais controles, não foram encontradas diferenças entre as linhagens na 

quantidade desta citocina no soro.  

No entanto, as concentrações aumentaram no período de 48 horas, os 

animais Low possuíam 919,30 pg/ mL e os camundongos High - 875,90 pg/ mL. Aos 

120 dias os níveis são maiores, sendo que os animais High passaram a secretar 1,8 

a) b) 

c) d) 
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vezes mais quantidade de TGF-β do que os animais Low (Fig. 17). Já aos 240 dias, 

houve uma diminuição considerável (3,5 vezes a menos) da quantidade de TGF-β 

presente no soro (Fig. 17). 

 

Figura 17. Concentração sérica TGF-β em diferentes períodos 
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Tratados (n=5), controles (n=3), (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001)/ *Intralinhagem/ #High vs Low  
 

 

4.7 Análise do polimorfismo do gene Ahr 

 

 O gene Ahr apresenta polimorfismo gênico que pode levar um animal a ser 

resistente ou suscetível à ação de algumas drogas. Animais homozigotos para o 

alelo Ahrd apresentam baixa afinidade com o DMBA, portanto resistentes. No 

entanto, animais com homozigose para o alelo Ahrb1 tem alta afinidade com o 

carcinógeno, sendo mais sensíveis.  

Na figura 18, foi realizada uma análise do polimorfismo deste gene nos 

animais das linhagens High e Low. Como método comparativo, os animais da 

linhagem DBA/2 que possuem homozigose para o alelo resistente do gene (Ahrd), e 

os animais C57Bl/6 possuem homozigose para o alelo de maior afinidade, sendo os 

mais sensíveis (Ahrb1), foram utilizados. 
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 Optou-se pela escolha de animais da linhagem High que foram capazes de 

cicatrizar a lesão, bem como aqueles que desenvolveram múltiplos tumores devido 

ao tratamento com o DMBA, e o mesmo foi feito com a linhagem Low, para garantir 

que os fenótipos fossem os mais variados encontrados em ambas as linhagens 

submetidas ao tratamento com o DMBA.  

 Apesar dos fenótipos diferentes observados nos animais High, todos 

apresentaram homozigose fixada para o alelo Ahrd (como DBA/2, resistente), no 

entanto é a linhagem que se mostrou mais sensível ao tratamento. 

Os animais Low não fixaram o gene em homozigose, pois é possível 

determinar três genótipos diferentes. Três animais Low apresentaram o alelo em 

homozigose do Ahrb1, como os animais C57Bl/6, que confere susceptibilidade ao 

tratamento, no entanto estes animais apresentaram fenótipo de resistência. Seis 

animais Low apresentaram heterozigose (três bandas) para o gene, portando um 

alelo Ahrb1 e o outro alelo o Ahrd, e apenas um animal apresentou homozigose para 

o alelo Ahrd.  

 

Figura 18. Polimorfismo do gene Ahr em gel de agarose  

 

 (1) DBA/2; (2) C57Bl/6; (3) Branco  
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5  DISCUSSÃO 

 

Animais selecionados para determinado fenótipo por meio de cruzamentos 

genéticos heterogêneos possibilitam a identificação de polimorfismos gênicos que 

influenciam na sensibilidade e progressão tumoral (QUIGLEY et al., 2011). Estes 

genes polimórficos atuam no sistema imune do hospedeiro e podem exercer 

diversas funções como aumentar ou suprimir as respostas inflamatórias, interromper 

a proliferação e promover apoptose de células tumorais mantendo a integridade 

gênica (VAN DER WEYDEN; ADAMS, 2012). 

A relação entre polimorfismo genético e câncer de pele já foi demonstrada em 

modelos murinos. Os camundongos SENCAR se mostraram a linhagem mais 

sensível à ação do DMBA na pele, em ambos os protocolos utilizados (completo e 

de dois estágios) (SLAGA, 1986). Outros modelos foram justamente selecionados 

para serem resistentes (CAR-R) ou susceptíveis (CAR-S) à indução de tumor pela 

ação do DMBA/TPA (BANGRAZI et al., 1990; PIOLI et al., 1994). 

Em animais selecionados para a alta ou baixa resposta inflamatória aguda 

(AIRmax e AIRmin, respectivamente) e alta ou baixa produção de anticorpos (High e 

Low, respectivamente), a ação conjunta de ambos os carcinógenos (DMBA/ TPA) 

propiciou a análise relacionando a ligação dos genes selecionados para uma alta 

resposta inflamatória aguda e baixa produção de anticorpos, com a resistência ao 

câncer de pele (BIOZZI et al., 1998; IBAÑEZ et al., 1999).  

A aplicação tópica do DMBA resulta em reações de hipersensibilidade de 

contato, causando irritações e inflamação dérmica em decorrência do seu potencial 

mutagênico e carcinogênico (ANDERSON et al., 1995; AHMAD et al., 2008; DE 

SOUZA et al., 2009; YUSUF et al., 2007). Quando aplicado na pele dos animais 

High e Low, logo após 48 horas do tratamento, desencadeou uma intensa reação 

inflamatória, com o surgimento de lesões avermelhadas, irritação, formação de 

crostas e aumento da vascularização.  

Essa inflamação dérmica é sustentada por alguns dias, na tentativa de 

reestabelecer a homeostasia e reparo tecidual. Entretanto, há diferença no padrão 

de desenvolvimento das lesões entre as linhagens: as lesões dos camundongos Low 

atrofiam com o tempo, culminando com a total cicatrização. O contrário acontece 

com os camundongos High, que apresentam lesões hiperplásicas, com uma 

persistente inflamação associada e que se tornam crônicas, tornando essa linhagem 
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mais sensível aos efeitos carcinogênicos do DMBA. Nestes animais, o tecido 

lesionado não é reparado, as modificações celulares acontecem com a formação de 

papilomas, caracterizando uma progressão neoplásica das células epidérmicas 

(BOLONTRADE et al., 1998; KUNDU, SURH, 2012).  

Defeitos no reparo tecidual podem causar uma predisposição carcinogênica 

(ARWERT et al., 2012), o que estar ocorrendo com a linhagem High.  Observamos 

que houve uma progressão do processo maligno nos animais sensíveis a partir dos 

120 dias de tratamento, quando os papilomas passaram a apresentar pequenos 

pontos hemorrágicos. Aos 240 dias a lesão foi caracterizada como fibrossarcoma, 

possuindo áreas de ulceração e infiltração nas camadas mais profundas da pele.  

Apesar do que a literatura sugere, o tratamento com o DMBA levou aos 

animais High a desenvolverem predominantemente tumores benignos, sendo que 

apenas um animal com fibrossarcoma, porém não foi constatado a presença de 

carcinomas espino-celulares. Na linhagem Low, os animais desenvolveram lesões 

que cicatrizaram, porém alguns papilomas chegaram a se formar em poucos animais 

(ALIAS et al., 2009; AHMAD et al., 2008; MALLIRI et al., 2002; MURPHY et al., 

2003).  

Os camundongos High apresentaram maior incidência e multiplicidade 

tumoral em comparação aos camundongos Low, sendo que após 90 dias do 

tratamento com a droga, houve regressão da quantidade de tumores. Contudo, após 

120 dias ocorre um aumento novamente na incidência tumoral, o que pode ser em 

decorrência da quantidade de animais analisados neste período, que foi reduzida 

pela metade, quando comparado com os períodos anteriores.  

A regressão observada dos papilomas é mencionada por alguns autores 

como sendo um processo normal, pois estes tumores em etapas mais tardias da 

promoção podem regredir e emergirem como tumores malignos (BALLATORA et al., 

1996; BIOZZI et al., 1998; MURPHY et al., 2003). 

 Provavelmente nestes animais, a taxa de mutações nas células epidérmicas 

na fase de iniciação não foi suficiente para a malignização posterior, o que pode 

estar relacionado também com a dose efetiva do DMBA utilizada, ou mesmo com a 

resposta imune do próprio animal, o que explicaria a baixa taxa de tumores malignos 

desenvolvidas pelos animais High. 

Uma grande quantidade de mastócitos, além de outras células inflamatórias, 

estavam presentes intraepidermicamente nos tecidos dos animais que 
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desenvolveram tumores de ambas as linhagens. Os mastócitos estão envolvidos 

como células acessórias para angiogênese, igualmente na ativação da 

neovascularização pré-maligna na pele, devido aos diversos fatores angiogênicos 

liberados como heparina, histamina, metalo e serino proteases e VEGF. Também 

são encontrados próximos a regiões periféricas dos tumores (COUSSENS et al., 

1999), o que pode ter contribuído, principalmente nos animais da linhagem High em 

seu desenvolvimento tumoral.  

A possibilidade do acometimento tumoral em outros órgãos internos, em 

decorrência do tratamento com o DMBA na pele foi abordada porque é descrito que 

este carcinógeno pode predispor os animais não só a formação de tumores de pele, 

mas também de pulmão e linfomas tímicos (DAWLATY et al., 2008; DE SOUZA et 

al., 2009).  

Ambas as linhagens apresentaram nódulos nos pulmões, sendo que com 240 

dias de tratamento, todos os camundongos machos High foram acometidos. De 

Souza e colaboradores (2009), obtiveram resultados semelhantes a estes, quando 

trataram os animais AIRmax e AIRmin com DMBA, por cinco dias consecutivos. Os 

animais AIRmin (mais sensíveis), que desenvolveram múltiplos papilomas, também 

ao final com 250 dias apresentaram adenomas pulmonares.  

Porém, os resultados (Tab. 1 e Fig. 11) sugerem que a presença dos nódulos 

nos pulmões pode ser em decorrência da possível inflamação crônica que o DMBA 

causou. Essa inflamação crônica pode ser relacionada com a influência que a 

imunidade humoral desempenha na progressão tumoral, com os linfócitos B 

regulando uma inflamação associada a neoplasias (DE VISSER; KORETS; 

COUSSENS, 2005; TAN; COUSSENS, 2007). 

Ibañez e colaboradores (1999), já haviam associado a alta produção de 

anticorpos antitumorais a uma diminuição da imunidade celular, o que corrobora com 

as informações fornecidas por Dalgleish e O’Byrne (2002), além de que o processo 

de cicatrização de lesões está associado a essa supressão, somado a 

neovascularização. Caso não seja bem sucedida essa cicatrização, resultará em 

uma inflamação crônica no local, favorecendo o surgimento de tecidos neoplásicos.  

Sabe-se que os camundongos High possuem linfócitos B capazes de se 

ativarem mais rapidamente, e com maior potencial de apresentação de antígenos 

aos linfócitos T (DE FRANCO et al., 1996; SANT’ANNA et al., 1985), além da maior 

quantidade de anticorpos que produzem (BIOZZI et al., 1979).     
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Assim, diante do tratamento, estes animais podem estar potencializando sua 

imunidade humoral, sustentando um ambiente com inflamação crônica e 

consequentemente suprimindo a imunidade celular. Além disso, um número elevado 

de imunoglobulinas podem estar se depositando nos tecidos, esse conjunto de 

eventos poderia estar auxiliando na susceptibilidade ao desenvolvimento tumoral 

(COUSSENS; WERB, 2002; DE VISSER; KORETS; COUSSENS, 2005; MARTIN; 

CHAN, 2006). 

Em camundongos transgênicos HPV16 (possuem o oncogene do papiloma 

vírus humano tipo 16 expresso nos queratinócitos da pele), desenvolvem 

carcinomas espinocelulares com imunocomplexos depositados no tecido neoplásico, 

porém quando depletados os linfócitos T e B destes animais, esta deposição de 

imunocomplexos não ocorre mais, atenuando a infiltração de células da imunidade 

inata, e consequentemente diminuindo a angiogênese e progressão tumoral (DE 

VISSER; KORETS; COUSSENS, 2005). 

Os linfócitos B ativados podem regular uma inflamação crônica e a 

progressão tumoral, além da produção de anticorpos e apresentação antigênica, por 

meio do balanço que podem fazer entre as citocinas e quimiocinas secretadas 

(Cxcl1, Cxcl2, IL-4, IL-6, IL10, TGF-β) no microambiente e em determinada resposta, 

além de auxiliar no direcionamento do perfil celular dos linfócitos T para Th2 (pró-

tumorais) (DENARDO; ANDREU; COUSSENS, 2010; INOUE et al., 2006). 

O tratamento com carcinógenos como o DMBA induz a uma resposta 

inflamatória incluindo a produção de diversas citocinas, que desempenham 

importante papel nos processos inflamatórios e sinalizações das respostas tumorais. 

Estas são secretadas em resposta as lesões causadas pelo carcinógeno, 

inicialmente propiciando um ambiente inflamatório para o reparo tecidual, mas em 

casos de inflamações crônicas a produção persistente influencia demasiadamente 

na progressão tumoral. Para tanto a expressão gênica e secreção no soro destes 

mediadores foram analisadas (DRANOFF, 2004; SHARMA et al., 2009).  

A IL-1β é uma citocina pró-inflamatória, capaz de regular a expressão de 

diversas moléculas envolvidas na inflamação (HE et al., 2011), foi detectada em 

altas concentrações em lesões de pele em camundongos tratados com DMBA/ TPA 

(LIND et al., 2004). Nossos resultados mostram que ambas as linhagens 

apresentaram também alta expressão gênica e no soro desta citocina na pele em 48 

horas após o tratamento com o DMBA, sendo mais significativa entre os animais da 
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linhagem High. Esta citocina pode favorecer o desenvolvimento tumoral associado a 

inflamação (APTE et al., 2006).  

O TNF- α também é uma citocina que participa da iniciação de reações 

inflamatórias do sistema imune inato, é pleiotrópica, sendo produzida por 

macrófagos, neutrófilos, fibroblastos, queratinócitos células NK, linfócitos T e B e 

células tumorais (ANDERSON; NAKADA; DEWITTE, 2004, BALKWILL, 2006). O 

envolvimento desta citocina já foi descrito por propiciar o desenvolvimento tumoral, 

em conjunto com os linfócitos B reguladores em camundongos tratados com 

DMBA/TPA (SCHIOPPA et al., 2011). 

Há um aumento da expressão gênica e concentrações na pele de TNF- α nos 

animais High e Low com 48 horas após o tratamento com o carcinógeno, não 

havendo diferenças entre as linhagens. 

Os linfócitos B reguladores, além de produzirem TNF- α, também produzem 

IL-10, citocina encontrada aumentada na pele dos animais High tratados, que 

apresentaram uma diferença significativa com relação aos seus controles (48 horas).  

A IL-10 tem um efeito anti-inflamatório e supressor, pois pode inibir as 

funções das células imunes efetoras e agir diretamente nas células tumorais 

estimulando sua proliferação, inibindo a apoptose, e polarizando a resposta imune 

inata para um perfil de linfócitos Th2, facilitando a progressão tumoral (INOUE et al., 

2006; MOCELLIN; MARINCOLA; YOUNG, 2005; TAN; COUSSENS, 2007). 

Apesar dos animais Low também apresentarem quantidades de IL-10 no 

tecido, a ativação dos linfócitos B é maior nos animais High. Desta maneira o fato de 

possuir secreção de IL-10 aumentada, juntamente com a alta produção de 

anticorpos, influenciaria na resposta a longo prazo dos animais High, demonstrada 

pela sensibilidade no desenvolvimento dos papilomas. 

A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória e pró-angiogênica, também relacionada 

a diversos eventos, como regulação da inflamação, proliferação celular, 

imunomodulação, hematopoiese e tumorigênese, sendo secretada por diversos tipos 

celulares, desde células do sistema imune a queratinócitos ativados (GUO et al., 

2012; HODGE; HURT; FARRAR, 2005; SCHWARTSBURD, 2003). 

Nos camundongos Low, a IL-6 (48 horas) possui maior expressão gênica em 

comparação aos camundongos High, é também secretada em grandes quantidades 

no soro. As citocinas TNF-α e IL-1β também podem estimular a produção de IL-6 por 
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fibroblastos tendo relação com o reparo tecidual da lesão formada no dorso dos 

animais, além de facilitar a cicatrização da lesão (XING et al., 1998).  

A inflamação causada pela lesão formada pelo DMBA gera um influxo de 

neutrófilos e macrófagos que secretam citocinas como IL-1β, TNF-α e IL-6 (CHEN; 

NUÑEZ, 2010). Além de IFN-γ, que aparece com expressão gênica maior entre os 

animais Low. Esta citocina é produzida em resposta inflamatória, propiciando um 

recrutamento de leucócitos e ativação de outras como os macrófagos, e polarização 

de linfócitos para Th1 (atividades anti-tumorais) (BALKWILL; MANTOVANI, 2001; 

McLOUGHLIN et al., 2003). 

Quando há um aumento de citocinas do perfil Th1, os macrófagos infiltrantes 

de tumor (TAM) também polarizam a resposta para o tipo M1. Essa polarização para 

uma resposta Th1/ M1 propicia uma resistência tumoral, uma vez que animais 

deficientes de IFN-γ são mais sensíveis ao desenvolvimento de tumores cutâneos 

(DRANOFF, 2004; SHANKARAN et al., 2001; SICA; MANTOVANI, 2012; WONG et 

al., 2010).  

As quimiocinas são produzidas principalmente em resposta aos estímulos 

inflamatórios gerados pelas células recrutadas no foco inflamatório, cuja principal 

função é a quimiotaxia de neutrófilos, macrófagos e linfócitos para o local. A Cxcl-2 

(MIP-2) é uma importante quimiocina que participa das respostas inflamatórias 

agudas neutrofílicas (ARMSTRONG et al., 2004).  Ambas as linhagens 

apresentaram altos níveis desta citocina presente no tecido e menores 

concentrações no soro.  

Porém, os animais da linhagem High apresentaram uma expressão gênica 

significativamente maior neste período avaliado, o que poderia justificar o maior 

influxo celular observado através dos indícios de inflamação aguda que as lesões 

apresentaram.  

Em períodos iniciais após o tratamento com o DMBA (48 horas), o TGF-β é 

secretado no soro em grandes quantidades por ambas as linhagens, porém, com 

120 dias os animais High aumentaram significativamente sua quantidade e 

diminuindo com 240 dias. A linhagem Low não apresentou variações significativas 

entre os períodos.  

O TGF-β em estágios iniciais de neoplasias pode atuar como um supressor 

tumoral, enquanto em estágios mais tardios, atuaria como um promotor da 

progressão tumoral, contribuindo para a formação de um estroma tumoral, 
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angiogênese, imunossupressão e metástase (IKUSHIMA; MIYAZONO, 2010; 

PRUD’HOMME, 2007). 

Em um microambiente tumoral é comum encontrar altas concentrações de 

TGF-β e IL-10. Estas citocinas agem em conjunto, diferenciando linfócitos T em 

Treg, que são recrutados e se acumulam nos tumores. Os macrófagos associados 

ao tumor em presença destas citocinas de perfil Th2 se tornam M2 que também 

produzem IL-10. Essas células são imunossupressoras e acabam agindo na 

diminuição local, das respostas imunes anti-tumorais, favorecendo o 

desenvolvimento neoplásico (BERGAMANN et al., 2008; NOEL et al., 2004; 

WHITESIDE, 2012; WONG et al., 2010). 

Apesar de todo o contexto celular, o DMBA por ser um hidrocarboneto 

policíclico aromático (HPA), necessita de ativação metabólica para desempenhar 

seu efeito tóxico, para isso se liga ao receptor intracelular Ahr capaz de se translocar 

para o núcleo onde a sua forma metabolicamente ativa pode se ligar a regiões 

específicas do DNA causando mutações (ANDERSON et al., 1995; DE SOUZA et 

al., 2009; YUSUF et al., 2007). 

Animais homozigotos para o alelo b metabolizam HPA, possuindo receptor de 

alta afinidade para estes agentes, como os animais C57Bl/6, que confere maior 

sensibilidade, pois podem desenvolver mutações, tumores e reações de 

hipersensibilidade na pele, do que os animais homozigotos para o alelo d que 

possuem receptores de menor afinidade e ineficientes em metabolizar HPA como os 

animais DBA/2 (YUSUF et al., 2007).  

Camundongos que possuem uma alta resposta inflamatória e são resistentes 

à ação do DMBA/TPA na pele (AIRmax) possuem homozigose para o alelo d, bem 

como uma reação de hipersensibilidade menor. A outra linhagem que é o oposto, 

por possuir uma baixa resposta inflamatória (AIRmin) são sensíveis ao tratamento 

com DMBA/TPA na pele, e possuem homozigose para o alelo b do Ahr , além de 

uma intensa reação de hipersensibilidade na pele (DE SOUZA et al., 2009). 

As linhagens High e Low, divergiram do que foi descrito na literatura com 

relação ao polimorfismo gênico e fenótipo de resistência ou susceptibilidade ao 

carcinógeno, pois todos os animais da linhagem High possuem homozigose para o 

alelo d, tal como o DBA/2 e o AIRmax. No entanto, apesar de possuírem o alelo que 

codifica resistência a na metabolização do HPA, é justamente a linhagem mais 

sensível ao DMBA.  
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E os camundongos Low (resistentes ao tratamento), não possuem o gene 

fixado em homozigose, pois foram encontrados três genótipos diferentes. 

Homozigotos para o alelo b (sensibilidade) e alelo d (resistência), e heterozigotos 

para ambos os alelos. Tentamos verificar se haviam diferenças quanto a expressão 

gênica das enzimas do citocromo P450 relacionado a metabolização dos HPAs 

(CYP1A1 e CYP1B1), porém não foi possível obter dados significativos nos períodos 

avaliados (48 horas e 240 dias). 

Portanto, nestas linhagens o polimorfismo do gene Ahr não explica o fenótipo 

de tumorigênese de pele observado, indicando que podem utilizar outras vias de 

metabolização além de outros fatores que podem estar envolvidos. 

Tomando em conjunto nossos resultados poderíamos levantar uma hipótese 

sobre o que poderia estar ocorrendo nestes animais após a aplicação tópica de 

DMBA, as células da imunidade inata estariam sendo recrutadas para o foco da 

lesão, propiciando um ambiente inflamatório, com o intuito de reparar o tecido 

lesionado.  

Nos animais Low, o perfil de resposta deve ser polarizada para linfócitos Th1 

(citocinas pró-inflamatórias como IFN-γ, IL-12, TNF-α), com a polarização de 

macrófagos com perfil M1, e ativação de linfócitos TCD8, gerando uma resposta 

anti-tumoral. 

Contudo, nos animais High, ocorreria uma cronificação da resposta 

inflamatória desencadeada pela maior capacidade que os linfócitos B desta 

linhagem possui em se ativar e apresentar antígenos aos linfócitos T, juntamente 

com as citocinas presentes no ambiente que iriam polarizar a resposta para linfócitos 

Th2 produtores de IL-4, IL-10 e IL-5.  

A maior produção de anticorpos podem formar imunocomplexos, que se 

depositam no tecido, ativando a cascata do sistema complemento, os mastócitos e 

macrófagos com perfil M2, suprimindo as respostas celulares anti-tumorais e 

sustentando o desenvolvimento de papilomas na pele (DENARDO; ANDREU; 

COUSSENS, 2010; MANTOVANI et al., 2008; TAN; COUSSENS, 2007). 

Nosso modelo experimental simula populações naturais e poderá contribuir no 

estudo da resistência e sensibilidade a tumorigênese. Estas linhagens 

geneticamente selecionadas que diferem quanto à capacidade de secreção de 

anticorpos representam uma nova ferramenta para o estudo de fatores genéticos 

que influenciam o microambiente na predisposição ao câncer. 



 

 

71

6  CONCLUSÃO  

 

� Os animais selecionados geneticamente para produzirem maiores 

quantidades de anticorpos (High) foram mais sensíveis às ações do DMBA na 

pele, com formação de lesões que progrediram para o desenvolvimento de 

papilomas, apresentando incidência e multiplicidade tumoral maiores que os 

animais Low; 

 

� Além da formação de papilomas, os machos da linhagem High também 

desenvolveram tumores nos pulmões em decorrência do tratamento com o 

DMBA na pele;  

 

� Em ambas as linhagens, a análise histopatológica confirmou um intenso 

infiltrado de células inflamatórias no tecido, principalmente de mastócitos; 

 

� O tratamento utilizando apenas o DMBA como agente iniciador e promotor 

não conferiu nos animais mais sensíveis (linhagem High) o desenvolvimento de 

carcinomas espino-celulares, mas principalmente de tumores benignos; 

 

� O perfil de citocinas avaliado mostrou que os animais Low tem maior 

expressão gênica de IFN-γ, IL-6 do que os animais High com 48 horas e Cxcl2 

com 240 dias após o tratamento. Os animais High possuíram maior expressão 

de IL-1β, Cxcl2 que os animais Low com 48 horas após o tratamento; 

 

� A secreção de IL-6 também foi maior nos animais Low com 48 horas, sendo 

que a secreção de TGF-β foi maior nos animais High aos 120 dias após o 

tratamento; 

 

� O polimorfismo gênico do receptor Ahr parece não exercer influências nos 

fenótipos observados entre as linhagens quanto a resistência ou sensibilidade 

ao tratamento com o DMBA.   
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