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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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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.   

 
 
 

 

71 



 

 

17

 
REFERÊNCIAS* 

 

ABEL, E. L.; ANGEL, J. M.; KIGUCHI, K.; DIGIOVANNI, J. Multi-stage chemical 
carcinogenesis in mouse skin: Fundamentals and applications. Nature Protocols, 
v. 4, n. 9, p. 1350-1362, 2009. 
 
AGUERA, J. J. Esquitossomose mansônica em camundongos bons e maus 
respondedores, selecionados geneticamente, quanto a resposta de 
anticorpos contra antígenos flagelares de Salmonellae. 1982. 47 f. Tese 
(Mestrado) - Escola Paulista de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1982. 
 
AHMAD, T.; AHMED, A.; MUGHAL, M. S.; AZIZ, U.; KHAN, N. M.; KHALID, A.; 
AHMED, F. Histo-pathological study: skin cancer varieties due to a compaund of 
coal tar & of vinegar. Annals, v. 14, n. 4, p. 138-142, 2008. 
 
ALIAS, L. M.; MANOHARAN, S. VELLAICHAMY, L.; BALAKRISHNAN, S.; 
RAMACHANDRAN, C. R. Protective effect of ferulic acid on 7, 12-
dimethylbenz[a]anthracene-induced skin carcinogenesis in Swiss albino mice. 
Experimental and Toxicologic Pathology, v. 61, p. 205-214, 2009. 
 
ANDERSON, C.; HEHR, A.; ROBBINS, R.; HASAN, R.; ATHAR, M.; MUKHTAR, H.; 
ELMETS, C. A. Metabolic Requirements for induction of contact hypersensitivity to 
immunotoxic polyaromatic hydrocarbons.  The Journal of Immunology, v. 155, n. 7, 
p. 3530-3537, 1995. 
 
ANDERSON, G. M.; NAKADA, M. T.; DEWITTE, M. Tumor necrosis factor-alpha in 
the pathogenesis and treatment of cancer. Current. Opinion in Pharmacology, v. 4, 
p. 314-320, 2004. 
 
ANDREU, P.; JOHANSSON, M.; AFFARA, N. I.; PUCCI, F.; TAN, T.; JUNANKAR, 
S.; KORETS, L.; LAM, J.; TAWFIK, D.; DENARDO, D. G.; NALDINI, L.; DE VISSER, 
K.; PALMA, M.; COUSSENS, L. M. FcRγ activation regulates inflammation-
associated squamous carcinogenesis. Cancer Cell, v. 17, p. 121-134, 2010. 
 
APTE, R. N.; DOTAN, S.; ELKABETS, M.; WHITE, M. R.; REICH, E.; CARMI, Y.; 
SONG, X.; DVOZKIN, T.; KRELIN, Y.; VORONOV, E. The involvement of IL-1 in 
tumorigenesis, tumor invasiveness, metastasis and tumor-host interactions. Cancer 
Metastasis Rev., v. 25, p. 387-408, 2006.  
 
ARMSTRONG, D. A.; MAJOR, J. A.; CHUDYK, A.; HAMILTON, T. A. Neutrophil 
chemoattractant genes KC and MIP-2 are expressed in different cell populations at 
sites of surgical injury. J. Leukoc. Biol., v. 75, p. 641-648, 2004.  
 
 
 
*De acordo com: 
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e   
  documentação: referência: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

 

72 



 

 

18

ARWERT, E. N.; HOSTE, E.; WATT, F. M. Epithelial stem cells, wound healing and 
cancer. Nature, v. 12, p. 170-180, 2012. 
 
BALKWILL, F. TNF-α in promotion and progression of cancer. Cancer Metastasis 
Rev., v. 25, p. 409-416, 2006. 
 
BALKWILL, F.; MANTOVANI, A. Inflammation and cancer: back to Virchow? Lancet, 
v. 357, p. 539–545, 2001. 
 
BANGRAZI, C.; MOUTON, D.; NEVEU, T.; SARAN, A.; COVELLI, V.; DORIA, G.; 
BIOZZI, G. Genetics of chemical carcinogenesis. I. Bidirectional selective breeding of 
susceptible and resistant lines of mice to two-stage skin carcinogenesis. 
Carcinogenesis, v. 11, n. 10, p. 1711-1719, 1990. 
 
BERGAMANN, C.; STRAUSS, L.; WANG, Y.; SZCZEPANSKI, M. J.; LANG, S.; 
JOHNSON, J. T.; WHITESIDE, T. L. T regulatory type 1 cells in squamous cell 
carcinoma of the head and neck: mechanisms of suppression and expansion in 
advanced disease. Clin. Cancer Res., v. 14, n. 12, p. 3706-3715, 2008. 
 
BIOZZI, G.; MOUTON, D.; SANTA’ANNA, O. A.; PASSOS, H.; GENNARI, M.; REIS, 
M. H.; FERREIRA, V. C. A.; HEUMANN, A. M.; BOUTHILLIER, Y.; IBÃNEZ, O. M.; 
STIFFEL, C.; SIQUEIRA, M. Genetics of Immunoresponsiveness to Natural 
Antigens in the mouse. Curr. Top. Microbiol. Immunol., v. 85, p. 31-98, 1979. 
 
BIOZZI, G.; RIBEIRO, O. G.; SARAN, A.; ARAUJO, M. L.; MARIA, D. A.; DE 
FRANCO, M.; CABRERA, W. K.; SANTÁNNA, O. A.; MASSA, S.; COVELLI, V.; 
MOUTON, D.; NEVEU, T.; SIQUEIRA, M.; IBANEZ, O. M. Effect of genetic 
modification of acute inflammatory responsiveness on tumorigenesis in the mouse. 
Carcinogenesis, v. 19, n. 2, p. 337-346, 1998. 
 
BOLONTRADE, M. F.; STERN, M. C.; BINDER, R. L.; ZENKLUSEN, J. C.; 
GIMENEZ-CONTI, I. B.; CONTI, C. J. Angiogenesis is an early event in the 
development of chemically induced skin tumors. Carcinogenesis, v. 19, n. 12, p. 
2107-2113, 1998. 
 
BOTTCHER-HABERZETH, S.; BIEDERMANN, T.; REICHMANN, E. Tissue 
engineering of skin. Burns, v. 36, n. 4, p. 450-460, 2010. 
 
BRANDLEY, L. M.; HARBETSON, J.; BIEDERMAN, E.; ZHANG, Y.; BRANDLEY, S. 
M.; LINTON, P. J. Availability of antigen-presenting cells can determine the extent of 
CD4 effector expansion and priming for secretion of Th2 cytokines in vivo. Eur. J. 
Immunol., v. 32, p. 2338-2346, 2002. 
 
CAVALHAES, M. S.; SILVA, W. D.; BIRMAN, E. G.; SANT’ANNA, O. A.; 
ABRAHAMSOHN, P.; KIPNIS, T. L. Experimental paracoccidiodomycosis in high and 
low antibody-responder mice. I. Evolution of the disease, its correlation with the 
humoral immune response and the patterns of tissue lesions. Ann. Inst. Pasteur 
Immunol., v. 137, p. 127-141, 1986. 
 

 

73 



 

 

19

CHEN, G. Y.; NUÑEZ, G. Sterile inflammation: sensing and reacting to damage. Nat. 
Rev. Immunol., v. 10, p. 827-837, 2010. 
 
COUSSENS, L. M.; RAYMOND, W. W.; BERGERS, G.; LAIG-WEBSTER, M.; 
BEHRENDTSEN, O.; WERB, Z.; CAUGHEY, G. H.; HANAHAN, D. Inflammatory 
mast cells up-regulate angiogenesis during squamous epithelial carcinogenesis. 
Genes & Development, v. 13, p. 1382-1397, 1999.  
 
COUSSENS, L. M.; WERB, Z. Inflammation and cancer. Nature, v. 420, p. 860-867, 
2002. 
 
CURIEL-LEWANDROWSKI, C.; NIJSTEN, T.; GOMEZ, M. L.; HOLLESTEIN, L. M.; 
ATKINS, M. B.; STERN, R. S. Long-term use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
decreases the risk of cutaneous melanoma: results of a united states case-control 
study. Journal of Investigative Dermatology, v. 131, p. 1460-1468, 2011. 
 
DALGLEISH, A. G.; O’BYRNE, K. J. Chronic immune activation and inflammation in 
pathogenesis of aids and cancer. Advanced in Cancer Research, v. 84, p. 231-276, 
2002. 
 
DAWLATY, M. M.; MALUREANU, L.; JEGANATHAN, K. B.; KAO, E.; SUSTMANN, 
C.; TAHK, S.; SHUAI, K. E.; GROSSCHEDL, R.; DEURSEN, J. M. V. Resolution of 
sister centromeres requires RanBP2-mediated  stimulation of topoisomerase IIα. 
Cell, v. 133, n. 4, p. 103-115, 2008. 
 
DE FRANCO, M.; MASSA, S.; VASSÃO, R. C.; SIQUEIRA, M.; SANT’ANNA, O. A. 
Polygenic control of antibody production and correlation with vaccine induced 
resistance to rabies virus in high and low antibody responder mice. Archives of 
Virology, v. 141, p. 1397-1406, 1996. 
 
DENARDO, D. G.; ANDREU, P.; COUSSENS, L. M. Interactions between 
lymphocytes and myeloid cells regulate pro- versus anti- tumor Immunity. Cancer 
Metastasis Review, v. 29, p. 309-316, 2010. 
 
DE SOUZA, V. R. C.; CABRERA, W. K.; GALVAN, A.; RIBEIRO, O. G.; DE 
FRANCO, M.; VORRARO, F.; STAROBINAS, N.; MASSA, S.; DRAGANI, T. A.; 
IBAÑEZ, O. M. Aryl hydrocarbon receptor polymorphism modulates DMBA-induced 
inflammation and carcinogenesis in phenotypically selected mice. Int. J. Cancer, v. 
124, p. 1478-1482, 2009. 
 
DE VISSER, K. E.; KORETS, L. V.; COUSSENS, L. M. De novo carcinogenesis 
promoted by chronic inflammation is B lymphocyte dependent. Cancer Cell, v. 7, p. 
411-423, 2005.  
 
DE VISSER, K. E.; EICHTEN, A.; COUSSENS, L. M. Paradoxical roles of the 
immune system during cancer development. Nature Review Cancer, v. 6, n. 1, p. 
24-37, 2006. 
 
DRANOFF, G. Cytokines in cancer pathogenesis and cancer therapy. Nature 
Reviews Cancer, v. 4, p. 11-22, 2004. 

 

74 



 

 

20

ELIAS, P. M. The skin barrier as an innate immune element. Semin, 
Immunophatol, v. 29, p. 3-14, 2007. 
 
GALVAN, N.; JASKULA-SZTUL, R.; MACWILLIAMS, P.S.; CZUPRYNSKI, C. J.; 
JECOATE, C. R. Bone marrow cytotoxicity of benzo[a]pyrene is dependent on 
CYP1B1 but is diminished by Ah receptor-mediated induction of CYP1A1 in liver. 
Toxicology and Applied Pharmacology, v. 193, p. 84-96, 2003. 
 
GATENBY, R. A.; GAWLINSKI, E. T.; GMITRO, A. F.; KAYLOR, B.; GILLIES, R. J. 
Acid-mediated tumor invasion: a multidisciplinary study. Cancer Research, v. 66, p. 
5216-5223, 2006. 
 
GRIVENNIKOV, S. I.; GRETEN, F. R.; KARIN, M. Immunity, Inflammation, and 
Cancer. Cell, v. 140, p. 883-899, 2010. 
 
GUO, Y.; XU, F.; LU, T.; DUAN, Z.; ZHANG, Z. Interleukin – 6 signaling pathway in 
targeted therapy for câncer. Cancer Treatment Reviews, v. 38, p. 904-910, 2012. 
 
HANKINSON, O. The aryl hydrocarbon receptor complex. Annu. Rev. Pharmacol. 
Toxicol, v. 35, p. 307-340, 1995. 
 
HARRIS, C. C. Chemical and physical carcinogenesis: advances and perspectives 
for 1990s. Cancer Res., v. 15, p. 5023-5044, 1991. 
 
HE, B.; ZHANG, V.; PAN, Y.; XU, Y.; GU, L.; CHEN, L.; WANG, S. Interleukin 1 beta 
(IL1β) promoter polymorphism and cancer risk: evidence from 47 published studies. 
Mutagenesis, v. 26, n. 5, p. 637-642, 2011. 
 
HEALTH, W. R.; CARBONE, F. R. The skin-resident and migratory immune system 
in steady state and memory: innate lymphocytes, dendritic cells and T cells. Nature 
Immunology, v. 14, n. 10, p. 978-985, 2013. 
 
HODGE, D. R.; HURT, E. M.; FARRAR, W. L. The role of IL-6 and STAT3 in 
inflammation and cancer. European Journal of Cancer, v. 41, p. 2502-2512, 2005. 
 
IBAÑEZ, O. M.; MOUTON, D.; RIBEIRO, O. G.; BOUTHILLIER, Y.; DE FRANCO, M.; 
CABRERA, W. H. K.; SIQUEIRA, M.; BIOZZI, G. Low antibody responsiveness is 
found to be associated with resistance to chemical skin tumorigenesis in several lines 
of Biozzi mice. Cancer Letters, v. 136, p. 153-158, 1999. 
 
INOUE, S.; LEITNER, W. W.; GOLDING, B.; SCOTT, D. Inhibitory effects of B cells 
on antitumor immunity. Cancer Research, v. 66, n. 15, p. 7741-7747, 2006. 
 
IKUSHIMA, H.; MIYAZONO, K. Cellular context-dependent “colors”of transforming 
growth factor-β signaling. Cancer Science, v. 101, n. 2, p. 306-312, 2010. 
 
JENSEN, J. R.; PETERS, L. C.; BORREGO, A.; RIBEIRO, O. G.; CABRERA, W. H. 
K.; STAROBINAS, N.; SIQUEIRA, M.; IBAÑEZ, O.C.; DE FRANCO, M. Involvement 
of antibody production quantitative trati loci in the susceptibility to pristane –induced 
arthritis in the mouse. Genes Immun., v. 7, p. 44-50, 2006. 

 

75 



 

 

21

KATZ, I. S. S.; ALBUQUERQUE, L. L.; SUPPA, A. P.; SIQUEIRA, D. M.; ROSSATO, 
C.; SILVA, G. B.; JENSEN, J. R.; STAROBINAS, N.; CABRERA, W. H. K.; DE 
FRANCO, M.; BORELLI, P.; IBAÑEZ, O. M.; RIBEIRO, O. G. 7, 12-
Dimethylbenz(a)anthracene-induced mielotoxicity differs in mice selected for High or 
Low acute inflammatory response: relationship with aryl hydrocarbon receptor 
polymorphism. International Journal of Toxicology, v. 33, n. 2, p.130-142, 2014. 
 
KUNDU, J. K.; SURH, Y.J. Emerging avenues linking inflammation and cancer. 
Free Radical Biology & Medicine, v. 52, p. 2013-2037, 2012. 
 
LEE, J.; KIM, S. S. Current implications of cyclophilins in human cancers. J. Exp. 
Clin. Cancer Res., v. 19, p. 29-97, 2010. 
 
LI, X.; ECKARD, J.; SHAH, R.; MALLUCK, C.; FRENKEL, K. Interleukin-1α up-
regulation in vivo by a potent carcinogen 7, 12-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) 
and control of DMBA-induced inflammatory responses. Cancer Research, v. 62, p. 
417-423, 2002. 
 
LIND, M. H.; ROZELL, B.; WALLIN, R. P. A.; HOGERLINDEN, M. V.; LJUNGGREN, 
H. G.; TOFTGARD, R.; SUR, I. Tumor necrosis factor receptor 1-mediated signaling 
is required for skin cancer development induced by NF-κB inhibition. PNAS, v. 101, 
n. 14, p. 4972-4977, 2004. 
 
LOWENGRUB, J. S.; FRIEBOES, H. B.; JIN, F.; CHUANG, Y. L.; LI, X.; MACKLIN, 
P.; WISE, S. M.; CRISTINI, V. Nonlinear modeling of cancer: bridging the gap 
between cells and tumours. Nonlinearity, v. 23, n. 1, p. 1-107, 2010. 
 
LU, H.; GOODELL, V.; DISIS, M. L. Humoral immunity directed against tumor-
associated antigens as potential biomarkers for the early diagnosis of cancer. J. 
Proteome Res., v. 7, n. 4, p. 1388-1394, 2008. 
 
MANOHARAN, S.; SELVAN, M. V. Chemopreventive potential of geraniol in 7, 12-
dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) induced skin carcinogenesis in Swiss albino 
mice. Journal of Environmental Biology, v. 33, p. 255-260, 2012. 
 
MALLIRI, A.; VAN DER KAMMEN, R. A.; CLARK, K.; VAN DER VALK, M.; 
MICHIELS, F.; COLLARD, J. G. Mice deficient in the Rac activator Tiam 1 are 
resistant to Ras-induced skin tumors. Nature, v. 417, p. 867-871, 2002. 
 
MANTOVANI, A. Cancer: inflammation by remote control. Nature, v. 435, p. 752-753, 
2005. 
 
MANTOVANI, A.; ROMERO, P.; PALUCKA, A. K.; MARINCOLA, F. M. Tumor 
immunity: effector response to tumor and role of the microenvironment. Lancet, v. 
371, p. 771-783, 2008. 
 
MARTIN, F.CHAN, A. C. B cell immunobiology in disease: involving concepts from 
the clinic. Annual Review Immunology, v. 24, p. 467-496, 2006. 
 

 

76 



 

 

22

MATSUOKA, A.; MATSURA, K.; SAKAMOTO, H.; HAYASHI, M.; SOFUNI, T. 
Spindle disturbances induced by benzo[a]pyrene and 7, 12- dimethyl[a]anthacene in 
Chinese hamster cell line (V79-MZ) and the stability of the numerical chromosome 
aberrations that follow. Mutation Research, v. 419, p. 1-12, 1998. 
 
McLAFFERTY, E.; HENDRY, C.; FARLEY, A. The integumentary system: anatomy, 
physiology and function of skin. Nurs Stand, v. 27, n. 3, p. 35-42, 2012. 
 
McLOUGHLIN, R. M.; WITOWSKI, J.; ROBSON, R. L.; WILKINSON, T. S.; HURTS, 
S. M.; WILLIAMS, A. S.; WILLIAMS, J. D.; ROSE-JOHN, S.; JONES, S. A.; TOPLEY, 
N. Interplay between IFN-γ and IL-6 signaling governs neutrophil trafficking and 
apoptosis during acute inflammation, J. Clin. Invest., v. 112, p. 598–607, 2003.  
 
MILLER, E. C.; MILLER, J. A. Mechanisms of chemical carcinogenesis. Cancer, v. 
47, p. 1055-1064, 1981. 
 
MOCELLIN, S.; MARINCOLA, F. M.; YOUNG, H. A. Interleukn-10 and the immune 
response against cancer: a counterpart. Journal of Leukocyte Biology, v. 78, p. 
1043-1051, 2005. 
 
MUELLER, M. M. Inflammation in epithelial skin tumors: Old stories and new ideas. 
European Journal of Cancer, v. 42, n. 6, p. 735-744, 2006. 
 
MURPHY, J. E.; MORALES, R. E.; SCOTT, J.; KUPPER, T. S. IL-1α, innate 
immunity, and skin carcinogenesis: the effect of constitutive expression of IL-1α in 
epidermis on chemical carcinogenesis. The Journal of Immunology, v. 170, p. 
5697-5703, 2003. 
 
NARAYANAN, D. L.; SALADI, R. N.; FOX, J. L. Ultraviolet radiation and skin cancer, 
International Journal of Dermatology, v. 49, p. 978-986, 2010. 
 
NOEL, W.; RAES, G.; HASSANZADEH GHASSABEH, G.; DE BAETSELIER, P.; 
BESCHIN, A. Alternatively activated macrophages during parasite infections. Trends 
in Parasitology, v. 20, p. 126–133, 2004. 
 
PASCUSSI, J. M.; GERBAL-CHALOIN, S.; DURET, C.; DAUJAT-CHAVANIEU, M.; 
VILAREM, M. J.; MAUREL, P. The tangle of nuclear receptors that controls 
xenobiotic metabolism and transport: Crosstalk and consequences. Annu. Rev. 
Pharmacol. Toxicology, v. 48, p. 1-32, 2008. 
 
PIOLI, C.; SARAN, A.; MOUTON, D.; TROIANI, C.; DORIA, G.; COVELLI, V.; 
NEVEU, T.; BIOZZI, G. Genetics of chemical carcinogenesis – II. Papilloma induction 
and malignant conversion in susceptible (Car-S) and resistant (Car-R) lines of mice 
produced by bidirectional selective breeding and in their (Car-SxCar-R) F1 hybrids. 
Carcinogenesis, v. 15, n. 11, p. 2629-2635, 1994. 
 
PRUD’HOMME, G. J. Pathobiology of transforming growth factor β in cancer, fibrosis 
and immunologic disease, and therapeutic considerations. Laboratory 
Investigation, v. 87, p. 1077-1091, 2007. 
 

 

77 



 

 

23

QUIGLEY, D. A.; TO, M. D.; KIM, I. J.; LIN, K. K.; ALBERTSON, D. G.; SJOLUND, J.; 
PÉREZ-LOSADA, J.; BALMAIN, A. Network analysis of skin tumor progression 
identifies a rewired genetic architecture affecting inflammation and tumor 
susceptibility. Genome Biology, v. 12, p. 1-11, 2011. 
 
RASTOGI, S.; SHUKLA, Y.; PAUL, B. N.; CHOWDHURI, D. K.; KHANNA, S. K.; 
DAS, M. Protective effect of Ocimum sanctum on 3-methylcholanthrene, 7, 12-
dimethylbenz(a)anthracene and aflatoxin B1 induced skin tumorigenesis in mice. 
Toxicology and Applied Pharmacology, v. 224, p. 228-240, 2007.  
 
REIS, M. H.; IBANEZ, O. M.; CABRERA, W. H. K.; RIBEIRO, O.  G.; MOUTON, D.; 
SIQUEIRA, M.; COUDERC, J. T-helper functions in mice selected for high and low 
antibody production (Selection III): modulation by anti-CD4+ monoclonal antibody. 
Immunology, v. 75, p. 80-85, 1992.     
  
REIS, M. H.; PIATTI, R.; IBAÑEZ, O. M.; CABRERA, W. H. K.; SIQUEIRA, M. 
Atividade dos linfócitos T auxiliares em linhagens de camundongos bons e maus 
produtores de anticorpos: Efeito do tratamento com anticorpo monoclonal anti L3TA. 
Anais da VI Reunião Anual das Sociedades de Biologia Experimental, p. 402, 
1989. 
 
RODRIGUEZ, L. A. G.; HUERTA-ALVAREZ, C. Reduced risk of colorectal cancer 
among long-term users aspirin and nonaspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 
Epidemiology, v. 12, n. 1, p. 88-93, 2001. 
 
ROSSATO, C. Caracterização da fase inicial da artrite induzida pelo pristane em 
camundongos selecionados para a alta ou baixa produção de anticorpos: 
envolvimento celular e molecular. 2011, 81f. Tese (Mestrado) – Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
  
SANT’ANNA, A. O.; FERREIRA, V. C.; REIS, M. H.; GENARRI, M.; IBANEZ, O. M.; 
ESTEVES, M. B.; MOUTON, D.; BIOZZI, G. Genetic parameters of the polygenic 
regulation of antibody responsiveness to flagellar and somatic antigens of 
Salmonellae. Journal of Immunology, v. 9, p. 191-205, 1982.  
 
SANT’ANNA, O. A.; BOUTHILLIER, Y.; SIQUEIRA, M.; BIOZZI, G. Differences in 
the genetic control of primary and secondary responses. Immunology, v. 37, p. 
849-856, 1979. 
 
SANT’ANNA, O. A.; MASSA, S.; MOUTON, D.; BOUTHILLIER, Y.; MEVEL, J. C.; 
IBANEZ, O. M.; VASSAO, R.; DE FRANCO, M.; BELLINATI, R.; SIQUEIRA, M.; 
BIOZZI, G. Salmonella Typhimurium infection in high and low antibody responder 
mice: inverse correlation between antibody responsiveness and resistance to 
infection. FEMS Microbiology Letters, v. 47, n. 8-9, p. 465-471, 1989. 
 
SANT’ANNA, O. A.; BOUTHILLIER, Y.; MEVEL, J. C.; DE FRANCO, M.; MOUTON, 
D. Isotypic distribution of antibody responses in lines of mice selected for high or low 
immunoresponsiveness. Braz. J. Med. Biol. Res., v. 24, p. 407-416, 1991. 
 

 

78 



 

 

24

SAKAMOTO, T.; SAITO, H.; TATEBE, S.; TSUJITANI, S.; OZAKI, M.; ITO, H.; 
IKEGUCHI, M. Interleukin – 10 expression significantly correlates with minor CD8+ T-
cell infiltration and high microvessel density in patients with gastric cancer. Ins. J. 
Cancer, v. 118, p. 1909-1914, 2006. 
 
SCHIOPPA, T.; MOORE, R.; THOMPSON, R. G.; ROOSER, E. C.; KULBE, H.; 
NEDOSPASOV, S.; MAURI, C.; COUSSENS, L. M.; BALKWILL, F. R. B regulatory 
cells and tumor-promoting actions of TNF-α during squamous cell carcinogenesis. 
PNAS, v. 108, n. 26, p. 10662-10667, 2011. 
 
SCHWARTSBURD, P. M.; Chronic inflammation as inductor of pro-cancer 
microenvironment: Pathogenesis of dysregulated feedback control. Cancer and 
Metastasis Reviews, v. 22, p. 95-102, 2003. 
 
SHARMA, S. D.; MEERAN, S. M.; KATIYAR, N.; TISDALE, G. B.; YUSUF, N.; XU, 
H.; ELMETS, C. A.; KATIYAR, S. K. IL-12 deficiency suppresses 12-O-
tetradecanoylphorbol-13-acetate-induced skin tumor development in 7, 12-
dimethylbenz(a)anthracene-initiated mouse skin through inhibition of inflammation. 
Carcinogenesis, v. 30, p. 1970–1977, 2009. 
  
SICA, A.; MANTOVANI, A. Macrophage plasticity and polarization: in vivo veritas. J. 
Clin. Invest., v. 122, p. 787–795, 2012. 
 
SIQUEIRA, M.; BANDIERI, A.; REIS, M. H.; SANT’ANNA, O. A.; BIOZZI, G. 
Selective  breeding of mice for antibody responsiveness to flagellar and somatic 
antigens of Salmonellae. Eur J Immunol, v. 6, p. 241, 1976. 
 
SIQUEIRA, M.; ESTEVES, M.; IBAÑEZ, O. M.; FERREIRA, V. C. A.; SANT’ANNA, 
O. A.; REIS, M. H.; BIOZZI, G. Non specific regulation of antibody responsiveness in 
the mouse. Eur. J. Immunol., v. 7, p. 195-203, 1977. 
 
SIQUEIRA, M.; DRUMOND, L. S.; GENNARI, M.; FERREIRA, V. C. A.; REIS, M. H.; 
BIOZZI, G. Effect of genetic modification on resistance to Toxoplasma gondii 
infection. Infect. Immun., v. 48, p. 298-302, 1985. 
 
SHURIN, M. R.; LU, L.; KALINSKI, P.; STEWART-AKERS, A. M.; LOTZE, M. T. 
Th1/Th2 balance in cancer, transplantation and pregnancy. Springer Semin. 
Immunopathol., v. 21, p. 339-359, 1999. 
 
SLAGA, T. J. SENCAR mouse skin tumorigenesis model versus other strains and 
stocks of mice. Environmental Health Perspectives, v. 68, p. 27-32, 1986. 
 
SUARÉZ, B.; LÓPEZ-ABENTE, G.; MARTÍNEZ, C.; NAVARRO, C.; TORMO, M. J.; 
ROSSO, S.; SCHRAUB, S.; GAFA, L.; SANCHO-GARNIER, H.; WECHSLER, J.; 
ZANETTI, R. Occupation na skin cancer: the results of the HELIOS-I multicenter 
case-control study. BMC Public Health, v. 7, n. 180, p. 1-11, 2007. 
 
TAN, T. T.; COUSSENS, L. M. Humoral immunity, inflammation and cancer. Current. 
Opinion in Immunology, v. 19, p. 209-216, 2007. 
 

 

79 



 

 

25

TREZENA, A. G.; SOUZA, C. M.; BORREGO, A.; MASSA, S.; SIQUEIRA, M.; DE 
FRANCO, M.; SANT’ANNA, O. A. Co-localization of quantitative trait loci regulating 
resistance to Salmonella typhimurium infection and specific antibody production 
phenotypes. Microbe and Infection, v. 4, p. 1409-1415, 2002.  
 
TRINCHIERI, G. Cancer and Inflammation: An Old Intuition with Rapidly Evolving 
New Concepts*.Annu. Rev. Immunol., v. 30, p. 677-706, 2012. 
 
VAN DER WEYDEN, L.; ADAMS, D. J. Using mice to unveil the genetics of caner 
resistance. Biochemical et Biophysical Acta, v. 1826, n. 2, p. 312-330, 2012. 
 
VICENT, T. L.; GATENBY, R. A. An evolutionary model for initiation, promotion, and 
progression in carcinogenesis. International Journal of Oncology, v. 32, n. 4, p. 
729-737, 2008. 
 
VRZAL, R.; ULRICHOVÁ, J.; DVORÁK, Z. Aromatic hydrocarbon receptor status in 
the metabolism of xenobiotics under normal and pathophysiological conditions. 
Biomed. Papers, v. 148, n. 1, p. 3-10, 2004. 
 
XING, Z.; GAULDIE, J.; COX, G.; BAUMANN, H.; JORDANA, M.; LEI, X.F.; 
ACHONG, M. K. IL-6 Is an anti-inflammatory cytokine required for controlling local 
or systemic acute inflammatory responses. The Journal of Clinical Investigation, 
v. 101, p. 311-320, 1998. 
  
WHITESIDE, T. L. What are regulatory T cells (Treg) regulating in cancer and why?. 
Seminars in Cancer Biology, v. 22, p. 327-334, 2012. 
 
WONG, S. C.; PUAUX, A. L.; CHITTEZHATH, M.; SHALOVA, I., KAJIJI, T. S.; 
WANG, X., ABASTADO; LAM, K. P.; BISWAS, S. K. Macrophage polarization to a 
unique phenotype driven by B cells. Eur. J. Immunol., v. 40, p. 2296-2307, 2010. 
 
YUSUF, N.; TIMARES, L.; SEIBERT, M. D.; XU, H.; ELMETS, C. A. Acquired and 
innate immunity to polyaromatic hydrocarbons. Toxicology and Applied 
Pharmacology, v. 224, p. 308-312, 2007. 
 
ZAMARRON, B. F.; CHEN, W. Dual roles of immune cells and their factors in cancer 
development and progression. International Journal of Biological Sciences, v. 7, 
n. 5, p. 651-658, 2011. 
 

 

 

 

 

80 


