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RESUMO 
 

Marti LC. A influência do fator de crescimento endotelial vascular na maturação “in 
vitro” de células dendríticas derivadas de monócitos [Tese]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 

 
Células dendríticas (DCs) são as responsáveis por orquestrar a resposta imunológica 

adaptativa através da estimulação de células T. Por isso, a maturação anormal destas pode 

interferir no resultado final da resposta imune. Neste estudo, analisaram-se os efeitos 

causados pelo fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) na maturação de DCs. 

Nas DCs maturadas em presença de VEGF, por citoquímica, constatou-se alterações 

morfológicas, como número reduzido de dendritos e citoplasma basofílico; a análise de 

expressão gênica global por microarranjos de DNA mostrou grande variação da 

expressão de genes relacionados com adesão celular e citoesqueleto. Na avaliação 

funcional verificou-se redução da capacidade das DCs de ativar linfócitos. Juntos esses 

resultados sugerem que células expostas ao VEGF seriam menos especializadas. A 

compreensão do impacto do VEGF em mecanismos de maturação celular contribui para o 

entendimento da supressão imunológica nos tumores que secretam VEGF. 

 
Palavras-chave: Células dendríticas; Resposta imunológica; VEGF; Maturação; 
Supressão. 
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ABSTRACT 

Marti LC. The influence of vascular endothelial growth factor in monocyte derived 
dendritic cell maturation “in vitro” [Tese]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas 
da Universidade de São Paulo; 2008. 

 

Dendritic cells (DCs) are in charge of orchestrating the adaptive immune response 

through T cells activation. Thus, DCs inadequate maturation interferes in the outcome of 

the immune response. In this study, were analyzed the effects of vascular endothelial 

growth factor (VEGF) on DCs maturation. DCs matured in the presence of VEGF, 

showed morphologic alterations such as reduced number of dendrites and basophilic 

cytoplasm by cytochemistry. Global gene expression assessed by DNA microarrays 

demonstrated broad variation in the expression of cell adhesion and cytoskeleton 

regulation-related genes. Functional studies detected the reduced capacity of VEGF-

exposed DCs in the activation of lymphocytes. All together these results suggest that cells 

exposed to VEGF are less differentiated, a possible mechanism involved in the immune 

suppression caused by VEGF secreting tumors. 

 

Key words: Dendritic cells; Immune response; VEGF; Maturation; Suppression. 
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 Células dendríticas (DCs) são as células responsáveis por orquestrar a resposta 

imunológica por meio da apresentação de antígenos e início da resposta adaptativa 

através da estimulação de células T.   O sistema imunológico tem o potencial de eliminar 

células neoplásicas naturalmente, fato já evidenciado na remissão espontânea do câncer 

renal e de melanomas (Bell D et al., 1999). Esta capacidade do sistema imunológico em 

identificar e destruir células tumorais é conhecida como vigilância imunológica (Burnet, 

1971).  

 A imunidade contra tumores pode ser iniciada por células efetoras da imunidade 

inata seguida pela ativação da imunidade adaptativa, na qual as células dendríticas (DCs) 

desempenham papel fundamental.   

 Vários passos estão envolvidos na vigilância imunológica, incluindo 

reconhecimento de moléculas tumorais por DCs, captura e apresentação dos antígenos 

associados a tumores (AAT) pelas DCs, seleção e ativação de células T AAT-específicas 

e também de células efetoras não específicas como macrófagos e eosinófilos, além da 

migração das células T AAT-específicas para os sítios tumorais (Paluka et al., 1999).   

Entretanto, os tumores escapam da imunidade específica devido a alterações nestes 

passos. Um dos possíveis mecanismos é a supressão da função de DCs por moléculas 

como a interleucina 10 (IL10) e fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), as 

quais são largamente secretadas por tumores (Zou, 2005). 

 Uma vez que as DCs maduras são responsáveis pela apresentação de antígenos e 

estimulação de células T, a diferenciação e/ou maturação anormal das DCs pode levar à 

imunotolerância.  

Na resposta imunológica às células tumorais, bem como na imunoterapia do 

câncer, as células dendríticas são um dos principais alvos de estimulação. Muitos 

métodos de imunoterapia têm sido propostos aproveitando esta capacidade das DCs em 

processar antígenos, transformá-los em peptídeos e apresentá-los às células efetoras do 

sistema imunológico (Lesimple et al., 2006; Liu et al., 2006).  

Neste estudo, analisaram-se os efeitos causados pelo VEGF no desenvolvimento e 

maturação de células dendríticas de origem mielóide obtidas de voluntários saudáveis. 
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1.1 Células dendríticas 

As DCs foram identificadas em 1868 na epiderme e denominadas células de 

Langerhans (Langerhans, 1868), entretanto a presença das DCs em outros tecidos só foi 

identificada um século depois em 1973 por Steinman e Cohn.  

As DCs são consideradas parte do sistema linfohematopoético e para iniciar uma 

resposta imunológica as DCs devem capturar antígenos de maneira eficiente, processá-los 

e apresentá-los para as células T antígeno-específicas iniciando sua maturação e expansão 

(Figura 1).  

Antígenos solúveis ou particulados que invadem os tecidos são capturados pelas 

DCs, após a captura as DCs iniciam sua maturação e migram para órgãos linfóides 

secundários (Bell et al., 1999). As DCs têm a capacidade de ativar não apenas as células 

T de memória, mas as células T virgens, capacidade que nenhuma outra célula 

apresentadora de antígeno (APC) possui (Steinman et al., 2003). 

Nos órgãos linfóides as DCs ativam as células T antígenos-específicas que se 

diferenciam não apenas em células T auxiliares (CD4+) secretoras de linfocinas, mas 

também em T citotóxicas (CD8+) efetoras, as quais migram para o tecido danificado para 

eliminar células infectadas por vírus ou para eliminar células tumorais (Figura 1) (Bell et 

al., 1999). 



 

 

24 

 

 
Figura 1 – Captura e apresentação de antígenos por células dendríticas  Fonte: Bell et al., (1999). 

 
 

O conhecimento sobre a fisiologia das DCs evoluiu bastante com a descoberta das 

técnicas de cultura no início dos anos 90, que possibilitou o cultivo in vitro de um grande 

número de DCs derivadas de progenitores hematopoéticos.  

As DCs compreendem três subtipos (Figura 2), dois são derivados da linhagem 

mielóide: células de Langerhans (LCs) e DCs intersticiais (DCs); o terceiro subtipo é 

derivado da linhagem linfóide e conhecido como DCs de origem linfóide (Steinman, 

2003). Os precursores de origem mielóide circulam no sangue e foram caracterizados de 

acordo com a expressão das proteínas de membrana CD14 e CD11c compatível com o 

fenótipo dos monócitos, ou apenas pela expressão da molécula CD11c (Olweus et al., 

1997). Os precursores de origem linfóide são descritos como células que não expressam 

medula óssea DCs  progenitoras proliferando 

DCs  progenitoras sangue 

ANTÍGENO 

SÍTIO DE DEPOSIÇÃO  
DE ANTÍGENO 

tecidos  
periféricos 

DCs IMATURAS 
(capturando antígeno) 

maturação e migração via vasos  
linfáticos e sanguíneos 

DCs MADURA 
(área de células T) ativação de  

linfócitos 

T B 

B 

T 

B 

B 

B 

B 

B 

órgão linfóide secundário 

T T T 
T 

T 

tecido linfóide,  
medula óssea,  

mucosa 

células T ativadas  
nos vasos linfáticos 

T 
T T 

T 
T sangue 

T 
T T 

T 
T vasos  

inflamados 

T T 
T 

T 
células T  
citotóxicas e auxiliares 

NK 



 

 

25 

 

na membrana o marcador de linhagem (Linneg), CD14 ou CD11c, mas expressam CD123 

(receptor de interleucina 3) (Grouard et al., 1997). 

 

 
Figura 2 - Esquema que representa a hematopoese.  Fonte: Bell D et al. (1999). 

 

Existem três estágios de desenvolvimento: Células precursoras (pré-DC) que 

circulam pelos vasos sanguíneos e linfáticos; DCs imaturas (iDC) que residem nos 

diversos tecidos capturando antígenos e as DCs maduras (mDC) residentes temporárias 

dos órgãos linfóides secundários.  

Além de estarem envolvidas no início da resposta imunológica, as DCs também 

têm importante papel na indução da tolerância imunológica. Em particular as DCs 
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presentes no timo apresentam auto-peptídeos para os timócitos recém-gerados, 

permitindo assim a destruição dos linfócitos auto-reativos (Banchereau et al., 2000).  

Existem também evidências do envolvimento das DCs na tolerância periférica, 

modulando diretamente a função dos linfócitos B e das células natural killer (NK). 

Estudos em genética molecular também atribuem às DCs novas moléculas que talvez 

participem na regulação da tolerância periférica como as quimiocinas e receptores de 

quimiocinas, proteases e anti-proteases, receptores lecitina-like e novos membros da 

família TNF (Banchereau et al., 2000). 

 

1.1.1 Morfologia 

In situ, como na pele e em órgãos linfóides as DCs maduras apresentam formato 

de estrela (Figura 3), pois derivam do centro das DCs muitas projeções em várias 

direções, estas projeções são finas, medem cerca de 10µm e apresentam raros filamentos 

de actina (Winzler et al., 1997). Existem evidências de que o formato e a motilidade das 

DCs estão relacionados com sua função, ou seja, após maturação o formato propicia a 

seleção e interação das DCs com os raros linfócitos antígeno-específicos (Winzler et al., 

1997). 
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Figura 3 – Morfologia e moléculas expressas pela célula dendrítica. Fonte: Bell D et al. (1999). 

 

1.1.2 População precursora, DCs imaturas e maduras 

As imDCs estão presentes na maioria dos tecidos e são capazes de capturar 

antígenos mas não de processar o painel de moléculas acessórias necessárias para uma 

potente estimulação de células T. Os antígenos capazes de estimular a resposta 

imunológica são os que iniciam de forma eficiente a maturação das DCs. Os estímulos 

imunológicos mais potentes para maturação de DCs são os transplantes in vivo (Larsen et 

al., 1990 e 1994) e contatos com alérgenos (Enk et al., 1993). 

As imDCs mais estudadas são certamente as células de Langerhans (LCs), as 

quais derivam de células-tronco hematopoéticas (Katz et al., 1979). As LCs foram 

identificadas pela expressão do antígeno CD1a e à presença dos grânulos de Birbeck 

(estruturas citoplasmáticas formadas por junção de membrana), o que as difere da outra 

subpopulação de DCs de origem mielóide,  pois estas perdem a expressão dos grânulos 

de Biberck e nem sempre expressam os antígenos CD1 (Davis et al., 1988).  
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Após exposição a antígenos ou estímulos inflamatórios, as imDCs migram via 

vasos linfáticos aferentes, durante a migração se tornam mDCs e se direcionam para as 

áreas ricas em células T nos linfonodos, as mDCs também estão presentes nos órgãos 

linfóides secundários como o baço (Steinman, 1991). 

1.1.3 Processo de maturação 

As DCs evoluem de célula imatura para o estado maduro onde convertem 

antígenos em imunógenos, secretam moléculas como citocinas, quimiocinas e proteases, 

expressam moléculas co-estimulatórias na membrana e iniciam a resposta imunológica 

(Banchereau et al., 1998).  

A habilidade das DCs em regular a resposta imunológica é dependente da sua 

maturação. A maturação é um processo complexo, levando as células a grandes 

mudanças no fenótipo e função (Figura 4), é acompanhada por reorganização de 

citoesqueleto (Verdijk et al., 2004), redução da capacidade fagocítica (Apostolopoulos et 

al., 2001), aquisição de motilidade celular (Benhamron et al., 2006), aumento do 

potencial de ativação das células T (Forster et al., 1999) e desenvolvimento das 

expansões citoplasmáticas características denominadas “dendritos” (Averbeck et al., 

2004). 

 

Figura 4 – Estágios de maturação das células dendríticas. Fonte: Reinhard et al. (2002); Bell et al. (1999). 
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destas moléculas é normalmente utilizada para distinguí-las das imDCs (Figura 4), como 

o CD83 (Zhou e Tedder, 1995a), uma glicoproteína transmembrana que participa na 

apresentação de antígenos e também está envolvida na interação célula-célula.  

Outras moléculas têm suas expressões aumentadas após a maturação das DCs 

como, por exemplo, as moléculas co-estimulatórias CD80, CD86, CD40, as moléculas de 

MHC II envolvidas na apresentação de antígeno e a molécula CCR7 envolvida na 

migração celular (Cella et al., 1997).  

A maturação das DCs é induzida por estímulos, também conhecidos como “sinais 

de perigo” que ativam as imDCs para a presença de patógenos, inflamação ou dano 

tecidual.  

1.1.4 Captura de antígeno 

 As imDCs internalizam de forma eficiente uma grande variedade de antígenos, os 

quais são processados e ligados à moléculas de MHC.  A captura de antígenos pelas 

imDCs pode ocorrer por mecanismos distintos: (a) macropinocitose (Sallusto et al., 

1995), (b) endocitose mediada por receptores como Fcγ e Fcε (Sallusto e Lanzavecchia, 

1994), (c) endocitose mediada por receptor de manose (Sallusto et al., 1995) ou receptor 

de lecitina tipo-C (DEC205) (Bonifaz et al., 2002) e (d) fagocitose de corpos apoptóticos 

através dos receptor de vitronectina α(v)β3 (Rubartelli et al., 1997). 

 (a) Macropinocitose – é a endocitose de substâncias líquidas dependente do 

citoesqueleto e mediadas pela formação de grandes vesículas na membrana celular. Nas 

DCs, a micropinocitose é constitutiva e permite que uma célula englobe grande 

quantidade de líquidos (Sallusto et al., 1995) 

 (b) Receptores Fcε e Fcγ - Nas DCs os receptores FcεRI são receptores 

multiméricos compostos de cadeias α e γ e inicialmente foram identificadas em basófilos; 

estas células também expressam o FcεRII (CD23) que provavelmente atua na síntese de 

IgE. Em resposta a estímulos de maturação, as imDCs diminuem a expressão dos 

receptores Fc para IgGs: FcγRI (CD64) e FcRII (CD32), por reduzirem sua capacidade de 

captura de antígeno por este mecanismo (Sallusto e Lanzavecchia, 1994). 
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 (c) Receptor de manose e receptor de lecitina tipo-C (DEC-205). As DCs 

expressam altos níveis de receptores de manose, os quais contêm múltiplos domínios de 

ligação de carboidrato e estão envolvidos na internalizarão de uma variedade de 

glicoproteínas. Enquanto os receptores Fc são degradados juntamente com seus ligantes, 

o receptor de manose libera seu ligante no endossomo e é reciclado. Os receptores de 

manose têm papel importante na fagocitose de partículas e micróbios. Outro receptor 

endocítico é o DEC-205 (CD205), uma proteína integral de membrana homóloga ao 

receptor de manose. O DEC-205 e seu ligante são rapidamente internalizados por 

vesículas, transportados para compartimento endossomais multivesiculares que se 

assemelham com as vesículas contendo MHC classe II implicadas na apresentação de 

antígeno (Bonifaz et al., 2002). 

(d) Fagocitose de corpos apoptóticos – As DCs são capazes tanto in vivo como in 

vitro de capturar e fagocitar células apoptóticas. ImDCs parecem ser mais eficientes do 

que células dendríticas maduras  na captura de corpos apoptóticos e embora macrófagos 

fagocitem corpos apoptóticos utilizando uma variedade de moléculas de superfície 

(CD14, CD36, receptores de fosfatidilserina) as DCs usam preferencialmente os 

receptores de vibronectina αvβ3 e o CD36. A fagocitose de corpos apoptóticos induz o 

aumento de cálcio intracelular [Ca2+], o que é essencial para que a fagocitose ocorra. As 

DCs carregadas de corpos apoptóticos derivados de macrófagos infectados com vírus 

influenza podem estimular a proliferação de células T influenza-específicas e gerar 

células T CD8+ influenza-específicas restritas ao MHC classe I (CTLs). Esta via de 

sinalização é a via considerada para o fenômeno in vivo do cross-priming, onde antígenos 

derivados de tumores ou transplantes são apresentados pelas DCs (Rubartelli et al., 

1997). 

1.1.5 Apresentação de antígeno  

(a) MHC classe II - Além da eficiente captura de antígeno as DCs necessitam 

sintetizar e expressar altos níveis de MHC classe II para que a apresentação de antígeno 

às células T virgens (CD4+) ocorra, causando proliferação de células T (CD4+) 

específicas (Kleijmeer et al., 1995). Algumas evidências mostram que os endossomos 
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tardios e seus derivados lisossomais têm papel crucial na apresentação de antígeno 

mediada por MHC de Classe II (Pierre e Mellman, 1998). 

Durante a maturação das DCs, três estágios seqüenciais são identificados: estágio 

inicial onde os antígenos do MHC classe II estão localizados nos compartimentos 

lisossomais; estágio intermediário onde os antígenos do MHC classe II estão localizados 

em vesículas não lisossomais e estágio final de maturação das DCs onde os complexos 

peptídeos - MHC classe II estão presentes na membrana celular por longos períodos, 

permitindo a seleção de raras células T antígeno-específicas (Inaba K et al., 2000; Chow 

et al., 2002). 

(b) MHC classe I – As células apresentadoras de antígeno podem capturar 

antígenos exógenos e apresentá-los via MHC classe I às células T virgens (CD8+), 

gerando células T CD8+ citotóxicas efetoras. Experimentos in vitro sugerem 2 vias de 

sinalização diferentes na apresentação de antígenos exógenos: (a) uma envolvendo a 

ligação do peptídeo ao MHC classe I pós-Golgi (Harding e Song, 1994) (b) outra 

envolvendo a via clássica dependente do transportador associado ao processamento de 

antígeno (TAP) (Rock et al., 1986). Os peptídeos apresentados pelo MHC classe I, 

podem ser peptídeos derivados de micróbios não replicantes (Norbury et al.,1997), 

proteínas solúveis (Svenson et al., 1997) ou células apoptóticas (Norbury et al., 1997). 

1.1.6 Moléculas de adesão 

 Durante a migração e interação com as células T, as DCs são envolvidas em uma 

série de eventos de adesão. A expressão do antígeno linfocítico cutâneo (CLA) talvez 

faça com que a DC possa migrar para a derme interagindo com E-selectina (CD62E) das 

células endoteliais ativadas (Strunk et al., 1997). 

As células de Lagerhans (LCs) se aderem aos queratinócitos através de interações 

envolvendo E-caderina. Após a captura de antígeno, as LCs diminuem a expressão de E-

cadherina, perdendo assim as interações adesivas com os queratinócitos  possibilitando 

sua migração (Tang et al., 1993).  

Após estímulos cutâneos com haptenos, observa-se que as LCs produzem 

colagenase tipo IV (MMP-9) o que provavelmente facilita sua passagem através da 

membrana basal (Kobayashi, 1997).  
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Integrinas e moléculas de adesão intercelular contribuem para a adesão e 

migração das DCs através da parede de vasos (Jakob et al., 1997). ImDCs podem podem 

entrar em órgãos linfóides através de vênulas endoteliais de altas vias CD49d β-integrina 

(Brown et al., 1997). ICAM-1 (CD54) juntamente com ICAM-2 (CD102) têm sua 

expressão aumentada nas DCs ativadas e talvez também contribuam para sua migração 

(Starling et al., 1995). 

1.1.7 Migração 

 Apesar das vias de sinalização para migração das DCs serem relativamente bem 

caracterizadas, os mecanismos moleculares que controlam o recrutamento e migração das 

DCs são bem menos conhecidos. Fatores quimiotáticos liberados por tecidos e adesinas 

de superfície estão envolvidos neste processo (Cumberbatch et al., 2001). Várias 

abordagens mostraram que IL-1 e TNFα estão envolvidas na ativação e mobilização das 

LCs, estas citocinas agem diminuindo a expressão de E-caderina na superfície das LCs 

causando a perda de interação com o queratinócitos (Cumberbatch et al., 2001). 

As DCs podem tanto responder às quimiocinas como produzí-las: IL-8 (Zhou e 

Tedder, 1995b), MIP-1α, MIP-1β e RANTES (Sozzani et al., 1995) e MIP-1γ 

(Mohamadzadeh et al., 1996).  Em particular as DCs expressam altos níveis de mRNA 

para CCR1 (receptor de RANTES), CCR2 (receptor compartilhado de MCP-1 e MCP-3), 

CCR3 (receptor de eotaxina), CCR5 (Receptor de de MIP-1α, MIP1β e RANTES) e 

CCR6 (receptor de MIP-3α) (Sozzani et al., 1997) 

CCR1, CCR5 e CCR6 que são expressos por imDCs e sua expressão diminui 

durante a maturação (Sozzani et al., 1998). De modo inverso, CCR7, um receptor de 

MIP-3β não é expresso nas imDCs porém é induzido após a ativação e é presente na DCs 

maduras (Sozzani et al., 1998). 

1.1.8 Função 

As DCs imaturas têm alta capacidade endocítica e fagocítica, o que permite a 

captura de antígenos (Ag) e seu processamento. As DCs maduras expressam altos níveis 

de moléculas co-estimulatórias tendo como principal função a apresentação de Ag. As 
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subpopulações de DCs apresentam funções distintas, mas há também evidências de que a 

função das DCs pode ser alterada por citocinas do meio.  

As DCs apresentam considerável variabilidade na capacidade de induzir respostas 

de células T auxiliares (CD4+) ou Th e parecem decidir que tipo de resposta Th será 

ativada. As DCs de origem mielóide secretam IL12 que vai favorecer a diferenciação de 

células Th0 para Th1, enquanto as DCs de origem linfóide, através de produção de 

citocinas como IL10 e IL4, favorecem a diferenciação em Th2 (Grouard et al., 1997). 

Porém este padrão de diferenciação pode ser alterado por citocinas presentes no meio, 

tais como citocinas anti-inflamatórias secretadas por células T regulatórias (Treg ou Th3). 

Entre estas citocinas tem-se o fator de crescimento de transformação beta (TGFβ) e a 

interleucina 10 (IL10), também se encontram esteróides e prostaglandinas. (Manome et 

al., 2000; Zhu et al., 2005).  

1.1.9 Terapia celular 

Tratamentos alternativos utilizando imunoterapia com DCs vêm mostrando 

resultados promissores no estímulo de respostas efetoras contra certos tumores (Aydin, 

2006; Steinman e Banchereau, 2007).  

A regressão de tumores ocorre quando linfócitos citotóxicos (CTLs) reconhecem 

o complexo peptídeo - MHC classe I na superfície do tumor. Para que isto ocorra, as 

células apresentadoras de antígeno, especificamente DCs, precisam migrar até o tumor, 

capturar antígenos relacionados ao tumor, migrar aos órgãos linfóides secundários para 

iniciar as resposta de células T contra antígenos associados ao tumor (TAAg).  

Nos tratamentos que utilizam imunoterapia, as DCs dos pacientes são cultivadas 

in vitro, expostas à  TAAg específicos  e injetadas nos pacientes. 

Têm sido estudadas e desenvolvidas várias formas de se colocar DCs em contato 

com TAAg in vitro. Muitos autores descrevem a cultura de DCs com peptídeos tumorais 

específicos (Banchereau et al., 2001). Alguns autores descrevem a exposição das DCs ao 

RNA total derivado de células tumorais (Boczkowski et al., 2000). Existem também 

relatos de modificação genética nas DCs utilizando vetores retrovirais que codificam 

cDNA para um antígeno específico (Specht, 1997; Song et al., 1997). Outros estudos 

utilizam fusão de DCs e células tumorais para provocar respostas anti-tumorais (Koido et 
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al., 2007), entretanto, alguns autores acreditam que apenas o contato entre DCs e células 

tumorais apoptóticas seja o suficiente para a indução de potente resposta anti-tumoral 

(D’Hooghe et al., 2007). 

Entretanto o sucesso clínico relacionado a estes experimentos são bastante 

variáveis, embora se tenha comprovado uma forte atividade anti-tumoral das CTLs após 

imunizações com DCs, ainda existem pontos obscuros que necessitam ser esclarecidos 

para que o sucesso destas terapias seja definitivo. Principalmente no tangente aos 

mecanismos que os tumores utilizam para escapar do sistema imunológico e a 

variabilidade biológica entre indivíduos. 

1.1.10 Células dendríticas e escape de vigilância imunológica por tumores 

Acredita-se que um dos aspectos fundamentais das doenças malignas seja o 

“escape” da vigilância imunológica, o qual contribui para o crescimento tumoral 

descontrolado, levando o hospedeiro à morte (Chaux et al., 1997).  

Entretanto, a chave na indução de resposta imunológica anti-câncer é a 

apresentação dos TAAg aos linfócitos T em pacientes portadores de tumores.  As células 

apresentadoras de antígenos têm um papel importante na apresentação de TAAg, função 

que previamente tinha sido designada predominantemente às próprias células tumorais 

(Huang et al., 1994).  

No entanto, foi demonstrado que DCs isoladas de pacientes com câncer de mama 

tinham sua capacidade de estimular células T alogênicas bastante reduzida, o que sugere 

forte relação entre as DCs e imunidade celular deficiente em câncer de mama 

(Gabriolovich et al., 1997). Outros autores mostraram que as DCs presentes em sangue 

periférico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço são significantemente 

imunossuprimidas (Almand et al., 2000).  

A presença de DCs imaturas e maduras em adenocarcinoma foi documentada por 

imunohistoquímica, mostrando heterogeneidade na distribuição destas células. As DCs 

imaturas foram encontradas infiltrando o tumor e DC maduras foram apenas encontradas 

nas áreas peri-tumorais (Bell et al., 1999). 

Disfunção nas DCs está sendo documentada em vários tumores sólidos em 

humanos, porém os mecanismos biológicos que levam a está disfunção são pouco 
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definidos (Zou et al., 2001; Iwamoto et al., 2003; Troy et al., 1998a; Troy et al., 1998b). 

Sabe-se que a maturação inadequada destas células pode prejudicar não apenas a 

apresentação de antígeno como a resposta imunológica sistêmica. 

A maturação de DCs pode ser inibida pela presença de moléculas como IL10, 

MCS-F e VEGF, as quais são amplamente secretadas por células tumorais (Zou, 2005).  

Embora o VEGF tenha sido associado com ausência de células T ou DCs maduras em 

câncer de ovário, sua forma de atuação na maturação das DCs é pouco descrita (Zhang et 

al., 2003). 

1.2 Fatores importantes na regulação de células dendríticas. 

1.2.1 Fator de crescimento endotelial vascular 

1.2.1.1 Membros da família VEGF 

Existem vários membros na família de proteínas VEGF, são glicoproteínas 

mitogênicas de 34 a 43-kDa (Ferrara et al., 1989), específicas para células endoteliais 

vasculares (Leung et al., 1989) e estão estruturalmente relacionados ao fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF do inglês “platelet derived growth factor”) 

(Dvorak, 2005). Pelo menos 6 membros desta família já foram identificados: VEGF-

A/fator de permeabilidade vascular (VPF, do inglês “vascular permeability factor”) 

(Dvorak et al., 1991), VEGF-B/ fator relacionado ao VEGF (VRF, do inglês “VEGF 

related factor”) (Olofsson et al., 1996), VEGF-C/ proteína relacionada ao VEGF (VPR, 

do inglês “VEGF related protein”) (Joukov et al., 1997), VEGF-D/ Fator de crescimento 

induzido c-fos (FIGF do inglês “c-fos induced growth factor”), VEGF-E/em verdade 

proteína similar ao VEGF, mas codificada por vírus “parapox” (Lyttle et al., 1994) e fator 

de crescimento placentário (PlGF do inglês “plascenta derived growth factor”) (Achen, 

1998). 

Destes membros, o VEGF-A é o que tem sido mais estudado, por sua importância 

singular tanto na vasculogênese quanto na angiogênese. Sobre o VEGF-B pouco se sabe, 

além de seu papel no desenvolvimento da artéria coronária. Os VEGFs C e D são 

essenciais para o desenvolvimento do sistema linfático. O PlGF foi originalmente 
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descoberto na placenta e não é altamente expresso em tecido embrionário ou adulto 

normal (Cao et al., 2004). 

O VEGF-A foi a isoforma escolhida para este estudo, pois é a isoforma envolvida 

na angiogênese tumoral. O VEGF-A é uma glicoproteína dimérica ligada por pontes 

dissulfeto de ~45kD, altamente conservada e codificado por um único gene. A ausência 

de uma das cópias de VEGF-A em embriões de camundongos é letal (Ferrara et al., 

2003). A expressão de VEGF-A é regulada em diferentes tecidos e circunstâncias por 

vários fatores incluindo hipóxia (ex: via HIF-1), citocinas e fatores de crescimento (ex: 

TGFβ) e vários hormônios (ex: estrógeno e progesterona) (Dvorak, 2002). 

O gene do VEGF-A possui 8 éxons que transcrevem 5 ácidos ribonucléicos 

mensageiros (mRNA) distintos que codificam diferentes tipos de VEGF-A como 

resultado de um splicing alternativo (Cohen et al., 1995). As isoformas diferem em 

tamanho: 121, 145, 165, 189 e 206 aminoácidos (Nakamura et al., 2002).  

São consideradas as principais isoformas: 121, 165 e 189, estas isoformas 

apresentam. Apesar destas diferenças físicas, as diferentes isoformas de VEGF-A têm 

atividades biológicas semelhantes quando em solução, de forma geral, aumentam a 

permeabilidade vascular, estimulam a sobrevivência, proliferação e migração endotelial 

(Benjamin e Keshet, 1997).  

VEGF165 é a isoforma mais estudada e a que mais tem sido associada à 

angiogênese patológica (Senger et al., 1990). Por este motivo selecionamos esta isoforma 

para avaliar sua influência na maturação das células dendríticas. 

1.2.1.2 VEGF e receptores específicos 

As moléculas de VEGF se ligam a receptores celulares específicos através dos 

quais vão iniciar várias sinalizações. O VEGF-A se liga aos receptores VEGFR1 e 

VEGFR2, o VEGF-B e PlGF se ligam apenas ao VEGFR1 (Terman et al., 1992), VEGF-

C e VEGF-D são ligantes específicos do VEGFR3 e regulam a linfoangiogênese (Shen et 

al., 1993) (Figura 5). O VEGF-E se liga e ativa apenas o VEGFR2 (Ogawa et al., 1998).   



 

 

37 

 

 

Figura 5 - Esquema que representa o VEGF e seus receptores (Shibuya e Claesson-Welsh, 2006). 

A sinalização via VEGFR1 transduz sinais fracos para o crescimento e 

sobrevivência de células endoteliais e pericitos (células mesenquimais encontradas 

circundando capilares), bem como para a migração de macrófagos (Sawano et al., 2001).  

Várias abordagens identificaram resíduos de tirosina nos domínios intracelulares 

do VEGFR1 (Y1169, Y1213, Y1242, Y1327, Y1333) como sítios de autofosforilação 

(Ito et al., 2001).  A fosforilação de Y1169 (Figura 6) permite a ligação e ativação de 

fosfolipase C (PLCγ1 do inglês “phospholipase C”) regulando a proliferação de células 

endoteliais via proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK do inglês “mitogen 

activeted protein kinase) (Sawano et al., 2001).  

A ativação dos VEGFRs está implicada em uma variedade de patologias 

incluindo angiogênese tumoral, metástase, doenças inflamatórias como a artrite 

reumatóide, psoríase, hipertiróidismo e aterosclerose (Alitalo e Carmeliet, 2004).  

O VEGFR1 é expresso em monócitos e macrófagos e parece promover a 

progressão de certas patalogias pelo estímulo da migração de células inflamatórias em 

doenças como artrite e ateroesclerose (Zhao et al., 2002). Monócitos e macrófagos são 
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conhecidos por secretar vários fatores de crescimento pró-angigênicos e 

linfoangiogênicos, como também proteases. VEGFR1 tem sido relacionado com o 

aumento de metástase tumoral no pulmão via indução de matriz de metaloproteinase 9 

(MMP-9) neste tecido  (Hiratsuka et al., 2002).  

 

 

Figura 6 – VEGFR1 e a via de sinalização da PLCγ (fosfolipase C) em células endoteliais (Shibuya e 
Claesson-Welsh, 2006). 

O VEGFR2 é um potente regulador das células endoteliais vasculares e está 

diretamente relacionado à angiogênese tumoral e metástase dependente de veias 

sanguíneas.  O VEGFR1 parece contribuir para vascularização patológica diretamente 

pelo estímulo das células endoteliais e indiretamente pelo recrutamento de células 

progenitoras de medula óssea (Carmeliet et al., 2001).  

Embora as vias de sinalização específicas em monócitos e macrófagos ou a ação 

nas vias de diferenciação e maturação de células dendríticas ainda não tenham sido 

descritas, sabe-se que a exposição das DCs ao VEGF-A inibe sua maturação (Marti et al., 

2005). A influência do VEGF-A na maturação das células dendríticas sugere que esta 

molécula pode estar relacionada com os mecanismos de imunidade e tolerância.  
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1.2.1.3- Atividade biológica do VEGF-A 

 De fato, VEGF-A é um dos mais potentes agentes de permebilidade vascular 

conhecidos, agindo em concentração inferior 1nmol/L e com potência muito maior que a 

histamina (Dvorak et al., 1999). 

 O aumento da permeabilidade microvascular é a principal atividade biológica do 

VEGF-A “in vivo” tornando-se evidente 1 minuto após sua injeção. A indução da 

permeabilidade vascular é essencial e o primeiro passo para angiogênese normal ou 

fisiológica e angiogênese patológica (Dvorak, 1986). A angiogênese fisiológica tem 

início no desenvolvimento do feto e continua após o nascimento formando novos vasos 

sanguíneos normais.  Vasos sanguíneos normais são distribuídos em pequenos intervalos 

regulares e organizados por hierarquia muscular e elástica: artérias, arteríolas, capilares, 

vênulas pós-capilares, pequenas e grandes veias (Ferrara, 2005). Ao contrário, os vasos 

sanguíneos novos induzidos por angiogênese em condições patológicas (câncer, doenças 

cardiovasculares isquêmicas e inflamação crônica), são altamente anormais, ou seja, não 

estão distribuídos de maneira uniforme, não obedecem a hierarquia arterial-venosa, são 

funcionalmente heterogêneos e frequentemente são hiperpermeáveis ao plasma e 

proteínas plasmáticas (Ferrara, 2005).  

 O aumento da permeabilidade microvascular pela ação do VEGF-A resulta em 

extravazamento de proteínas plasmáticas, incluindo fibrinogênio e outras proteínas 

relacionadas à coagulação. O sistema de coagulação é rapidamente ativado resultando em 

depósito extravascular de fibrina. A fibrina é um gel, o qual depositado em tecidos tem 

pelo menos duas grandes conseqüências: 1) a fibrina transforma temporariamente o 

estroma anti-angiogênico do tecido normal em altamente angiogênico, 2) conjugado com 

a aparente perda linfática em tumores, a fibrina faz com que o edema persista, resultando 

no aumento da pressão intersticial, característica da maioria dos tumores sólidos 

(Boucher e Jain, 1992). 

 O VEGF-A secretado por tumores causa permeabilidade vascular e 

extravazamento de plasma na cavidade peritoneal e outras cavidades do corpo levando ao 
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acúmulo de líquido ascítico em proporções massivas (vários litros). Este acúmulo de 

líquidos não é incomum em pacientes com câncer de ovário ou câncer de mama 

metastático. A imunoreatividade e a bioatividade desta proteína (VEGF-A) é comumente 

encontrada nestes acúmulos de fluídos relacionados a carcinomas (Olson et al., 1994). 

 A quantidade de VEGF-A expressa por células tumorais está sendo 

correlacionada com o prognóstico em muitos tipos de tumores, incluindo câncer de 

mama, rim, cólon, ovário, cérvix, tireóide, esofago, próstata e tumores de pâncreas 

(Slaton et al., 2001; Adams et al., 2000; Tabone et al., 2001; Toi et al., 1994). Em todos 

estes casos, a quantidade de VEGF-A, medida em diferentes estudos por várias técnicas 

(ex: imunohistoquímica, hibridização “in situ”, “western blotting” e PCR) foi 

correlacionada com um ou mais prognósticos como tamanho do tumor, metástase e 

sobrevivência em geral (Abdulrauf et al., 1998).   

Os níveis de VEGF-A em pacientes com câncer pode ser medido de modo mais 

conveniente nos fluídos corporais do que em macerados tumorais, o que também é bem 

documentado. Pacientes com grandes massas tumorais ou metástase apresentam aumento 

dos níveis de VEGF-A circulante mensurados por ELISA (do inglês “ enzyme-linked 

immunosorbent assay or other assays”) ou outros ensaios (Salven et al., 1999).  

1.2.2  Indolamina 2,3-deoxigenase (IDO) 

As células apresentadoras de antígeno como as DCs podem induzir tolerância ou 

imunidade. Braun et al. (2005) descreveram a presença de IDO durante a maturação de 

DCs derivadas de monócitos. 

A expressão da IDO nas DCs parece estar relacionada a atividade supressora das 

mesmas tanto nas DCs de origem linfóide como mielóide. As DCs IDO+ podem ser 

detectadas in vivo e talvez representem um subtipo regulatório das células apresentadoras 

de antígeno humano.   

A ligação entre a molécula CD28 dos linfócitos T e as moléculas co-

estimulatórias CD80/CD86 da célula dendrítica induz ativação do linfócito, enquanto que 

o engajamento da molécula CTLA-4 que se liga com maior avidez às moléculas 
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CD80/CD86, tem efeito inibitório. Grohmann et al. (2002) demonstraram que a molécula 

híbrida de CTLA-4-imunoglobulina ativa DCs via CD80/CD86 e induz a expressão da 

IDO. 

A forte relação da IDO com a imunidade sugere que esta enzima tem um papel 

tanto na auto-tolerância como na tolerância a novos antígenos. Modulações da expressão 

de IDO pode também ser um importante mecanismo de “escape” de tumores da 

vigilância imunológica contra o câncer (Munn e Mellor, 2004).  

A enzima IDO foi indentificada pela primeiria vez em 1963, no intestino de 

coelho, em um trabalho que descreve pela primeira vez os mecanismos de resistência 

antimicrobiana. A IDO possui efeito antimicrobiano ou anti-tumoral atribuído à depleção 

de triptofano que é essencial para a proliferação de patógenos intracelulares ou células. 

Dentro do ambiente metabólico gerado por macrófagos ativados, a probabilidade de um 

microorganismo ou uma célula tumoral sobreviver é mínima (Nathan e Shiloh, 2000).  

Na última década, ficou evidenciado que a IDO é uma enzima presente em vários 

tecidos, mas é encontrada particularmente em órgãos linfóides e placenta, sabe-se que a 

IDO pode ser induzida por IFN-γ e que catabolisa triptofano em quinurenina e outros 

compostos biologicamente ativos (Grohmann et al., 2003). 

Em desacordo com os achados anteriores, Munn et al. (1998) mostraram que a 

tolerância imunológica da gestante em relação ao feto não está relacionada somente à 

barreira placentária, imaturidade antigênica do feto ou inércia imunológica da gestante 

como proposto anteriormente por Billingham e Medawar (1953). Esses autores 

demonstraram que a resposta dos linfócitos maternos contra o feto é inibida pela 

expressão de IDO nas células da interface materno fetal. 

Foi demonstrado experimentalmente que o bloqueio da IDO com 1-metil-

triptofano (1-MT) durante a gestação de camundongos é o suficiente para que as células 

T maternas rejeitem o feto, o que representa uma forte evidência de que a síntese de IDO 

pelas células placentárias protege os fetos de mamíferos contra o ataque de células T 

maternas (Mellor e Munn, 1999).  
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7 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS 
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Células dendríticas têm sido extensamente estudadas nas últimas duas décadas, 

principalmente após início de sua utilização em terapia celular na tentativa de induzir 

resposta imunológica contra tumores. Terapia celular é uma área de grande interesse 

clínico, porém há muitas variáveis envolvidas neste tipo de terapia e muitas questões 

ainda sem respostas. Neste estudo analisou-se a influência do VEGF, molécula 

amplamente secretada por tumores sólidos, na diferenciação e maturação destas células, 

de forma a ampliar o conhecimento da ação deste fator de crescimento no fenótipo, 

morfologia e função destas células. As principais conclusões deste estudo estão 

relacionadas a seguir: 

 

1- Contatou-se a influência do VEGF na maturação das células dendríticas através da 

variação da expressão da molécula de superfície CD83 determinada por citometria de 

fluxo. A expressão desta molécula foi significativamente menor nas células expostas ao 

VEGF. Esta diminuição é um aspecto importante do impacto do VEGF nas DCs, pois o 

CD83 é não apenas um indicador de maturação, mas também está envolvido na ativação 

de células T. 

 

2. Alterações morfológicas foram observadas nas células dendríticas maturadas na 

presença de VEGF, como coloração mais intensa indicando um fenótipo mais basofílico 

que é característico de células menos especializadas e menor evidência de 

prolongamentos citoplasmáticos, também chamados dendritos, quando comparada com as 

células não tratadas. Estas alterações morfológicas mostraram o impacto do VEGF no 

rearranjo do citoesqueleto das células dendríticas durante sua maturação, o que também 

pode influenciar  sua função de apresentação de antígeno, principalmente na interação 

célula-célula. 

 

3. Alterações na expressão gênica foram observadas em células dendríticas maturadas na 

presença de VEGF, embora grande parte dos genes diferencialmente expressos sejam 

distintos entre as amostras biológicas, refletindo a variabilidade biológica entre 

indivíduos, quando esses genes eram agrupados em classes funcionais encontramos 
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resultados semelhantes. As vias relacionadas com adesão celular e/ou citoesqueleto 

estavam super-expressas nas células dendríticas tratadas com VEGF quando comparadas 

com as não tratadas. Corroborando os achados morfológicos a expressão gênica mostra 

que o VEGF pode ter impacto no rearranjo do citoesqueleto das células dendríticas 

durante sua maturação e ainda indica que a super-expressão de integrinas pode interferir 

na capacidade de migração destas células.  

 

4. Detectamos que a enzima IDO (indolamina-2,3-deoxigenase) estava mais expressa nas 

células tratadas com VEGF quando comparadas com as não tratadas. Isso corrobora a 

idéia de que o VEGF não interfere apenas na expressão de moléculas relacionadas com a 

maturação das células dendríticas, mas também com a intensidade de expressão de 

moléculas envolvidas na tolerância imunológica.  

 

5. Utilizando o modelo da reação mista de leucócitos em presença do antígeno de 

Candida albicans, observamos redução de 30% da capacidade apresentação de antígenos  

das células dendríticas tratadas com VEGF.  As alterações morfológicas observadas por 

microscopia, a super-expressão de genes relacionados ao citoesqueleto detectadas em 

células tratadas com VEGF , bem como a menor expressão da molécula CD83 e o 

aumento de expressão da enzima IDO certamente contribuem para essa redução da 

capacidade de apresentação de antígenos e  de proliferação de linfócitos. 
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