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RESUMO  

As células dendríticas (DCs) são as principais células apresentadoras de antígenos 

e realizam a ativação de linfócitos T. Foi demonstrado que DCs de pacientes com 

câncer têm seu fenótipo alterado, tornando-se células com reduzida capacidade de 

apresentação de antígenos, tendência em induzir a diferenciação de células T em 

reguladoras (Tregs) e, portanto, redução da ativação do sistema imune. Diferentes 

tipos de células neoplásicas são capazes de secretar exossomos, nanovesículas 

que podem mediar a comunicação intercelular. O presente trabalho, buscou avaliar 

se exossomos, isolado de sobrenadante da linhagem MDA-MB-231, negativa para 

os receptores HER2, estrogênio e progesterona e consideradas de maior 

agressividade, podem induzir alterações fenotípicas e funcionais em DCs diferencias 

in vitro,  bem como elucidar de que modo os exossomos derivados de câncer de 

mama contribuem para a evasão tumoral. Os exossomos foram isolados por 

ultracentrifugação  e posteriormente caracterizados por Western Blot, microscopia 

eletrônica de transmissão e Nanosight. Alterações fenotípicas e funcionais em Mo-

DCs foram avaliadas através de citometria de fluxo e ensaios de co-cultura de 

proliferação de linfócitos. A viabilidade celular e indução de apoptose das Mo-DCs 

expostas aos exossomos foi avaliada por citometria de fluxo e sistema de 

observação de cultura celular (BioStation). Foi avaliada por fim a expressão de 

alguns microRNAs pelos exossomos obtidos. Os resultados mostram que exossmos 

derivados de MDA-MB-231 alteram fenotipicamente Mo-DCs, reduzindo a expressão 

de CD80, CD86 e CD11c. Tais DCs com perfil tolerogênico apresentaram reduzida 

capacidade de estimulação de proliferação de linfócitos T CD4+ e TCD8 + e 

induziram a proliferação de Tregs. Além disso, foi observado que os exossomos 

reduziram a viabilidade celular das Mo-DCs e linfócitos em co-cultura, induziram 

apoptose e expressão gênica do mRNA caspase 9.Foi encontrada superexpressão 

de miRNAs relacionados à apoptose e diferenciação de DCs em exossomos 

derivados de câncer de mama quando comparados com controles, sugerindo que 

esses microRNAs podem estar envolvidos no mecanismo de modulação da resposta 

imune antitumoral. 

Palavras-chave: câncer de mama, exossomos, células dendríticas, apoptose, 

microRNA, resposta imune antitumoral.  



ABSTRACT 

Dendritic cells (DCs) are the major antigen presenting cells and perform the 

activation of T lymphocytes. In recent years, it has been demonstrated that DCs from 

cancer patients have their phenotype modified, becoming cells with reduced hability 

of antigen presentation, tendency to induce regulatory T cells (Treg) and, therefore, 

low capacity to activate immune system. Different types of neoplasic cells are able to 

secrete exosomes, membrane-derived nanovesicules measuring between 30-100 

µm, that can mediate intercellular communication. The present work aimed to 

evaluate whether exosomes isolated from supernatant of the MDA-MB-231 lineage, 

negative for HER2, estrogen and progesterone receptors and considered or greater 

aggressiveness, can induce phonotypic and functional alterations in DCs 

diferentiated in vitro as well as elucidate if exosome from breast cancer may 

contribute to tumor evasion. The exosomes were isolated by ultracentrifugation and  

after characterized by western blot, transmission electron microscopy e Nanosigth. 

Phenotypic and functional changes in Mo-DCs were assessed by flow cytometry and 

proliferation co-culture assays. Cell viability and induction of Mo-DCs apoptosis 

exposed to the exosomes were evaluated by flow cytometry and cell culture 

observation system (BioStation). The expression of some exosomes microRNAs was 

also evaluated. The results shown that MDA-MB-231 derived exosomes induced 

phenotypic alterations in Mo-DCs, reducing the expression of CD80, CD86 and 

CD11c. These DCs with a tolerogenic profile had a reduced ability to stimulate 

proliferation of CD4+ and TCD8+ T lymphocytes and induced Treg proliferation.  In 

addition, it was observed that exosomes reduced the Mo-DCs and lymphocytes cell 

viability, induced apoptosis and gene expression of mRNA caspase 9. 

Overexpression of some microRNAs refered to apoptosis and DC diferentiation was 

also found in breast cancer-derived exosomes when compared to non-tumor cells, 

suggesting that these microRNAs may be involved in mechanisms of antitumor 

immune response modulation. 

Keywords: breast cancer, exosomes, dendritic cells,  ,

apoptosis, microRNA, antitumoral immune response.  
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

1.1. Câncer  

O câncer constitui um problema de saúde pública mundial que afeta 

principalmente países em desenvolvimento. É a segunda principal causa de morte 

em todo o mundo, sendo relatado pela WHO cerca de 9,6 milhões de mortes em  

2018. No Brasil, ocorreram cerca de 243.588 mil óbitos por câncer em 2014 (WHO, 

2018).  

As terminologias câncer ou tumor maligno, referem-se a um conjunto de 

doenças que possuem em comum o crescimento desordenado de células anormais 

com potencial invasivo de tecidos próximos e/ou distantes. Este crescimento persiste 

de forma excessiva mesmo após a ausência de estímulos que provocaram 

inicialmente aquela alteração (Kumar et al., 2008; INCA, 2017). 

Segundo Hanahan & Weinberg (2011), há dez características distintas e 

complementares que permitem o crescimento, sobrevivência e propagação do 

tumor, as quais são adquiridas por diferentes mecanismos e em vários momentos 

durante a tumorigênese, processo este que envolve múltiplas etapas. Estas 

características são denominadas marcadores do câncer, sendo elas: capacidade de 

sustentação da sinalização, proliferação, instabilidade genômica, reprogramação do 

metabolismo energético celular, ativação, invasão e metástase, indução de 

angiogênese, resistência à morte celular, microambiente de inflamação e evasão do 

sistema imunológico (Onuchic & Chammas, 2010).



 

Figura 1. Marcadores do câncer (Hanahan & Weinberg,2011) 

1.1.1. Câncer de mama 

Dentre os tumores malignos, o câncer de mama representa o segundo tipo de 

câncer mais comum entre as mulheres, depois do de pele não melanoma, além de 

ser o segundo tipo de câncer com maior índice de mortalidade, ficando atrás 

somente do câncer de pulmão. No ano de 2018, aproximadamente 627.000 mil 

pessoas morreram por essa doença no mundo, enquanto no Brasil ocorreram cerca 

de 18.442 óbitos de mulheres por câncer de mama neste mesmo ano (Longo et al., 

2011; Leidy et al., 2014; Who, 2018). 

A classificação do câncer de mama é extensa e pode ser realizada 

considerando-se a capacidade de invasão, localização anatômica, análises 

morfológicas e moleculares (Perou et al., 2000; Brenton et al., 2005, Polyak, 2007; 

Tomaskovic-Crook et al., 2009,  Wu et al., 2016, American Cancer Society, 2017). 

 A maioria das neoplasias de mama pertencem aos adenocarcinomas, tendo 

sua origem a partir de células que compõem as glândulas. A palavra carcinoma é 

empregada pra descrever um tipo de tumor que se origina de células epiteliais que 

revestem órgãos e tecidos por todo o corpo. Carcinoma de mama não invasivo é 



caracterizado pela presença de camada mioepitelial enquanto carcinomas invasivos 

conseguem invadir o tecido adjacente e não são revestidos por essa camada. Em 

relação à localização anatômica, os carcinomas de mama podem ser classificados 

em ductal, quando iniciam em células que compõem os ductos de leite e lobular 

quando acometem células que compõem os lóbulos, células produtoras do leite. 

Esses ainda são classificados em relação ao grau de invasividade como carcinomas 

ductais in situ (DCIS), carcinomas ductais invasivos (IDC), carcinomas lobulares in 

situ (CLIS) e carcinomas lobulares invasivos (ILC) (Polyak, 2007; Tomaskovic-Crook 

et al., 2009; Wu et al., 2016; American Cancer Society, 2017). 

A classificação molecular busca analisar perfis de expressão gênica, dividindo 

o câncer de mama em subgrupos distintos de acordo com a determinação 

histopatológica de três principais marcadores celulares comuns: receptor de 

estrógeno (ER), receptor de progesterona (PR) e receptor tipo 2 do fator de 

crescimento epidérmico (Her2) (Perou et al., 2000; Brenton et al., 2005). 

Considerando-se a expressão desses marcadores propostos, o câncer de mama 

pode ser classificado em 5 subtipos distintos : luminal A, luminal B, luminal híbrido, 

Her2 e basal-like como demonstrado na Tabela 1.0. 

Essa classificação, além de complementar a classificação morfológica, 

proporciona uma melhor compreensão da heterogeneidade do câncer de mama, 

bem como, permite uma melhor avaliação de estratégias terapêuticas que podem 

ser adotas mediante ao padrão molecular estabelecido, garantindo uma melhor 

eficácia do tratamento (Langlands et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Classificação molecular dos tipos de câncer de mama 

Subtipo ER PR Her2 Representa

-tividade 

dos Casos 

Observações 

Luminal  A 

B 

Híbrido 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

- 

- 

- 

60%  Alta taxa de proliferação 

celular.  

 

Her2 - - +++ 15% Expressão de Her2, perfil 

metastático, agressivo.  

 

Basal-like - - - 15% Maior proliferação celular 

e grau histológico. Parte 

desses tumores são 

expressam nenhum dos 

marcadores de 

prognóstico (ER, RP e 

Her2).  

 

ER: Receptor de estrógeno; PR: receptor de progesterona; Her2: receptor tipo 2 do 

fator de crescimento epidérmico. Fonte: Sociedade Brasileira de Mastologia, 2011. 

A linhagem tumoral analisada neste trabalho, a MDA-MB-231, consiste em 

uma linhagem de câncer de mama estabelecida na década de 1970, triplo negativa e 

metastática, sendo descrita como Basal B, subgrupo da classificação molecular 

basal like, que apresenta características mesenquimais, incluindo a expressão de 

vimentina (Chavez et al., 2010). Essas células demonstram ser altamente invasivas 

em comparação com células basais A e luminal (Neve et al.,2006).  

O câncer de mama classificado como basal-like é considerado extremamente 

agressivo e de pior prognóstico devido ao fato de não responder a tratamentos 

hormonais a base de estrógeno e progesterona, ou medicamentos que visam o 



receptor da proteína Her2. Deste modo, o tratamento deste tipo de cancer 

atualmente consiste de uma combinação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia 

(Breastcancerorg, 2018). 

1.2. Sistema Imune  

 O sistema imune é caracterizado por células, moléculas e mecanismos que 

tem como função a proteção do organismo contra antígenos, bem como manutenção 

da homeostasia através da eliminação de células mortas, rejeição de enxertos e 

geração de memória imunológica. Ele é dividido em dois tipos de respostas, a 

resposta imune inata e resposta imune adaptativa. A resposta imune inata envolve 

células, moléculas e barreiras, as quais constituem a primeira linha de defesa contra 

o antígeno. A resposta imune adaptativa, por sua vez, é constituída de células e 

moléculas que respondem ao antígeno, sendo capaz de gerar memória imunológica 

que garante uma resposta imunológica mais rápida e de maior magnitude contra o 

mesmo patógeno em um segundo contato. A resposta imune adaptativa é dividida 

ainda em humoral, mediada por linfócitos B, células produtoras de anticorpos. e 

celular, caracterizada pela resposta gerada pelos Linfócitos T ao antígeno após seu 

reconhecimento e processamento por células apresentadoras de antígeno (APCs) 

do sistema imune inato via interação TCR-MHC (Abbas & Janeway, 2000; Jain & 

Pasare, 2018). 

1.2.1 Células dendríticas 

As células dentríticas (DCs) constituem uma população rara de células 

caracterizadas pela morfologia estrelada e prolongamentos. Foram identificadas 

primeiramente por Steinman e Cohn em 1973 no baço de ratos sendo células 

extremamente importantes na eliminação do tumor (Steinman & Cohn, 1973; 

Gottfried et al., 2008). Steinman foi agraciado em 2011 com o prêmio Nobel de 

Fisiologia ou Medicina, pela "descoberta da célula dendrítica e o seu papel na 

imunidade adaptativa". 

As DCs são células imunes acessórias derivadas da medula óssea e 

encontradas em tecidos epiteliais e linfóides (Gottfried et al. 2008). São as principais 

células apresentadoras de antígenos e realizam também a ativação de linfócitos T 

naive, ou linfócitos T virgens, que não tiveram contato com antígenos.  DCs 



reconhecem o antígeno por meio dos padrões moleculares associados a antígeno 

(PAMPS) e padrões moleculares associados a danos (DAMPS), capturam esse 

antígeno através de seus receptores de reconhecimento (PRRs), processam o 

antígeno e apresentam através das moléculas do Complexo de Histocompatibilidade 

Principal (MHC) classe I ou II aos linfócitos T CD8+ ou T CD4+ respectivamente, 

ativando desta maneira a resposta imune adaptativa (Steinman & Witmer, 1978, 

Nussenzweig & Steinman, 1980; Takeuchi & Akira, 2010). 

Após entrarem em contato com o antígeno, por meio do seu reconhecimento 

por PRRs, ocorre ativação de vias de transdução de sinais que culminam com a 

indução da maturação das DCs (Steinman, 2003; Gottfried et al. 2008). Nesse 

processo ocorre o aumento da expressão gênica e expressão de moléculas como 

MHC de classe I ou II, (Hopkins, et al., 1989; Carbone & Bevan, 1990; Pierre et al., 

1997; Cella et al., 1997, Cella et al., 1999) CD40 (Caux et al., 1994; Cella et al., 

1996), moléculas co-estimulatórias de linfócitos T CD80 e CD86, (Caux et al., 1994, 

Cella et al., 1996) aumento e/ou diminuição da expressão de certas citocinas e 

quimiocinas com consequente  direcionamento e migração das DCs para os 

gânglios linfáticos onde farão à  apresentação de antígenos aos LT naive (Caux et 

al., 1994; Cella et al., 1996; Dieu et al., 1998; Abbas et al., 2012). A consequência do 

controle da expressão dessas moléculas, em conjunto, é a resposta inflamatória 

eficaz (Steinman, 2003). Moléculas como CD80, CD86 e CD40 favorecem a 

apresentação de antígeno efetiva ao LT naive para que esse possa se diferenciar 

em LT efetor (Zhu & Chen, 2009) como demonstrado na Figura 2.  

 Além disso, essas moléculas representam marcadores de superfície celular 

relacionados com a diferenciação da DC, comumente utilizados em estudos de 

fenotipagem, listadas na Tabela 2.0.  

 



 

Figura 2. Interações entre  célula dentrítica e línfócitos  T. São necessários a presença de 
três sinais que levam à ativaçao e expansão de  linfócitos T , sendo o sinal 1  a 
apresentaçao de antígeno por interação entre a molécula de MHC e o TCR; o segundo sinal 
a ligação de moléculas co-estimulatórias CD80 e CD86 ao receptor CD28 do linfócito e o  
terceiro sinal, a liberação de citocinas essenciais para a expansão e diferenciação de células 
T. Pode ocorrer também uma inibição da ação co-estimulatoria das moléculas CD80 e CD86 
atraves de sua ligação ao receptores CTL-4, bem como ligação da mólecula PD-L1 ao seu 
receptor PD-1 (Wang et al., 2017) . 

 

Tabela 2. Marcadores de superfície celular comumente usados em estudos de 

fenotipagem de DCs 

 Marcador  Função  

CD 11c  Integrina de adesão  

CD 14  Forma complexo de detecção de LPS, resposta imune inata 

CD 80  Molécula co-estimulatória para ativação de linfócitos T 

Ligante para CD28 e CD152 (CTLA-4)  

CD 86  Molécula co-estimulatória para ativação de linfócitos T 

Ligante para CD28 e CD152 (CTLA-4)  

HLA-DR  Molécula de MHC de classe II responsável pela apresentação 

dos antígenos peptídicos aos linfócitos T  



 A classificação das DCs pode ser realizada de acordo com a sua 

heterogeneidade e localização em diferentes regiões anatômicas. DCs ativadas e 

imaturas podem ser encontradas em pequeno número na circulação, representando 

menos de 1% das células mononucleares do sangue periférico (PMBCs). As células 

de Langherans (LCs) são DCs que estão presentes em células epidérmicas e 

tecidos não linfoides, enquanto DCs Foliculares são encontradas em centros 

germinativos, microambiente onde ocorre produção de Linfócito B de memória. As 

DCs plasmocitóides (pDCs) estão em recirculação contínua em órgãos linfóides. 

Esse tipo de DC possui um tempo de vida útil maior em comparação com as outras 

DCs e representam o único tipo de DC com origem linfóide em humanos (Steiman, 

2003; Sato & Fujita, 2007). 

1.3. Resposta Imune Antitumoral  

A primeira concepção sobre a ação de proteção do sistema imune contra 

tumores foi proposto em 1909 por Paul Erlich. No entanto, essa ideia foi formalmente 

Burnet (Dunn et al., 2004). 

Burnet acreditava que o impacto do meio ambiente poderia levar a um 

acúmulo de células mutantes, algumas das quais no processo natural de divisão 

celular poderiam gerar células descendentes potencialmente 

1957). Essas células expressam antígenos relacionados a tumores que são capazes 

de serem reconhecidas pelo sistema imunológico desencadeando uma resposta 

imune antitumoral (Dunn et al., 2002), fato este comprovado experimentalmente pela 

maior incidência de tumores em ratos e e indivíduos com imunodeficiência. 

Entretanto, tumores malignos támbem podem se desenvolver em indivíduos com o 

sistema imune funcional, o que levou, ao longo dos últimos 15 anos, à modificação e 

A imunoedição 

envolve a prevenção do tumor, bem como a imunogenicidade dos tumores em 

desenvolvimento. Remete a três etapas distintas onde ocorre a eliminação do tumor 

pelo o sistema imune, equilíbrio entre o tumor e o sistema imune ou evasã do 

sistema imune desencadeada pelo tumor (Muenst et al., 2016). 

      Os antígenos tumorais são processados por APCs e reconhecidos por 

células T citotóxicas CD8 (CTLs), mecanismo denominado apresentação cruzada, 



cross-priming, onde o antígeno exógeno pode ser transferido para células APCs 

(Bevan, 1976; Heath & Carbone, 2001; Wolkers et al., 2001; Zinkernagel, 2002). 

Nesse processo, as APCs expressam co-estimuladores necessários para a ativação 

das CTLs em células efetoras antitumorais. As CTLs efetoras conseguem 

reconhecer e destruir por citotoxicidade células tumorais sem a necessidade de co-

estimuladores, como CD80, CD83 e CD86 (Chen et al., 1992; Baskar et al., 1993; 

Heath & Carbone, 2001; Abbas et al., 2012). Células T helper CD4 (Th) também 

podem participar do processo de ativação dos CTLs (Bevan, 1976, Bennett, et al., 

1997) através da secreção de citocinas e aumento da expressão de antígenos via 

MHC I por APCs (Abbas et al., 2015), bem como por sinalização CD40 (Toes et al., 

1998) Dentre as APCs, as DCs in vivo são as principais responsáveis pela resposta 

imune antitumoral (Jung et al., 2002) (Figura 2. e Figura 3.). 

 

Figura 3. Indução de respostas de células T a tumores (Abbas et al., 2015). 

 As células tumorais possuem mecanismos que promovem a evasão do 

sistema imune garantindo assim a sua sobrevivência (Hanahan & Weinberg., 2011). 

Células tumorais podem diminuir a infiltração de CTLs no microambiente tumoral 

pela secreção de citocinas anti-inflamatórias como TGF-  (Shields et al., 2010, Yang 

et al., 2010). Essas células também podem gerar sinais que levam a uma baixa 

expressão de MHC de classe I e classe II, (Kageshita et al., 1999, Campoli & 

Ferrone, 2008), de moléculas co-estimulatórias e ausência ou baixa de produção de 

citocinas pró-inflamatórias por APCs, levando assim a uma apresentação de 

antígeno ineficaz. Algumas células tumorais podem expressar receptores de FasL 

induzindo a apoptose de CTLs efetoras e demais células do sistema imune (Abbas 

et al., 2012). Células tumorais podem também deixar de expressar antígenos 



tumorais (Chen et al., 1994; Campoli & Ferrone, 2008). Além disso, sua capacidade 

progressão e proliferação muitas vezes supera a capacidade do sistema imune de 

produção de uma resposta efetivamente eficaz  (Campoli & Ferrone, 2008). 

A resposta imune antitumoral efetiva necessita de uma apresentação de 

antígeno eficaz realizada principalmente por DCs maduras (Muenst et al., 2016). 

Contudo, diversos autores têem demonstrado que DCs provenientes de pacientes 

com câncer possuem seu fenótipo alterado com reduzida produção de citocinas, 

pouca capacidade de apresentação de antígenos e ativação de LT alogênicos. 

Desse modo, a geração de uma resposta imunológica antitumoral eficaz é 

comprometida (Gabrilovich et al., 1997; Charry et al., 2005; Gervais et al., 2005; 

Hirooka et al., 2011). 

As células tumorais podem escapar da resposta imune através da inibição da 

maturação das DCs e da chegada de células DC imaturas(iDCs) nos gânglios 

linfáticos.  DCs cujo fenótipo esteja alterado passam a exibir um perfil tolerogênico e 

portanto não funcionais (Gottfried et al., 2008).  LT quando estimulados por DCs 

tolerogênicas podem tornar-se anérgicos, resultando na indução da tolerância dos 

linfócitos T. DCs com perfil tolerogênico possuem menor expressão de CD40 e 

aumento de expressão de marcadores de monócitos (Torres-Aguilar et al., 2010). 

DCs com fenótipo alterado pelo câncer para iDcs, secretam TGF-  envolvido na 

proliferação de linfócitos T reguladores (Tregs) (Ghiringhelli,et al., 2005). Tumores 

associados a DCs podem ainda, produzir fatores pro-angiogênicos aumentando a 

migração endotelial e promovendo o crescimento tumoral (Muenst et al., 2016).  

Alguns trabalhos da literatura demonstraram aumento de células Tregs em 

pacientes com câncer de mama, quadro associado a um perfil tolerogênico das DCs 

induzido pelas células tumorais, culminando com uma maior progressão da doença 

(Bates et al., 2006). 

Tregs representam uma subpopulação de células T que atuam na tolerância 

imunológica através da supressão de células autorreativas. Elas constituem cerca de 

1% das células T CD4+ em humanos, expressam as moléculas de superfície CD25, 

CD45Rblow, CD62L, CD103, CTLA4 e o fator de transcrição Foxp3. Essas células, 

em casos de neoplasias, acumulam-se em órgãos linfóides, a proliferação tem 

origem natural, sendo necessário sinalização por TGF-  secretado por iDCs 



(Ghiringhelli,et al., 2005). Resultados semelhantes também foram encontrados por 

Ramos et al. (2012) em Mo-DCs de pacientes com câncer de mama. As Mo-DCs 

desses pacientes exibem um fenótipo alterado que induzem de Tregs independente 

da estimulação de maturação de DCs (Ramos et al.,2012) Os mecanismos pelos 

quais as Tregs suprimem a resposta imune permanecem incertos, existindo relatos 

que poderia ser tanto através da inibição direta via contato celular com APCs e LTs 

ou indiretamente através da secreção de mediadores, como citocinas anti-

inflamatórias (Watanabe et al., 2010).

O microambiente tumoral é complexo e dinâmico contendo células estromais 

não malignas, como células endoteliais associadas a tumores, pericitos e células 

imunes. Foi demonstrado nos últimos anos que células tumorais podem secretar 

grandes quantidades de exossomos, nanovesículas que mediam a intercomunicação 

celular, e que podem, dependendo do seu conteúdo, alterar o fenótipo e função da 

célula alvo, contribuindo dessa maneira para diversos hallmarks do câncer  (Peinado 

et al., 2012; Muenst et al., 2016). 

1.4. Exossomos 

Os exossomos, demonstrados primeiramente por Johnstone et al em 1987, 

são nanovesículas que medem entre de 30 a 100 m e podem ser secretadas por 

diversos tipos de células, incluindo DCs, linfócitos B, linfócitos T, mastócitos, 

plaquetas, neurônios, células epiteliais, células endoteliais, adipócitos, células 

tumorais e fibroblastos associados a células neoplásicas (Hao et al., 2006; 

Donnarumma et al., 2017; Rashed et al., 2017; Klinge, 2018). 

Podem ser encontrados em diferentes fluídos corporais, como plasma, urina, 

saliva, líquido sinovial, leite, lavado bronco alveolar e líquido epididimal, indicando 

sua importância in vivo e vêm sendo estudados nos últimos anos devido sua 

possível implicação como biomarcador em diferentes patologias (Thery et al., 2006; 

Yao et al., 2013). 

Exossomos são derivados de corpos multivesiculares (MVBs), originados de 

endossoma tardio que se funde com a membrana plasmática e então são 

secretados para o meio extracelular (Théry et al., 2002; Record et al., 2011; Brinton 

et al., 2015; Rashed et al., 2017). Os endossomos são organelas localizadas entre o 



Complexo de Golgi e a membrana plasmática, sendo classificadas em endossamo 

primário ou inicial e endossomo secundário ou tardio (Alberts et al., 2010). 

Resumidamente, na biogênese dos exossomos, o endossoma primário é formado 

através da endocitose de vacúolos originados em porções ativas da membrana 

plasmática da célula, ricas em clatrina. O endossoma primário migra em direção ao 

interior da célula e passa por um processo de maturação até a formação de MVBs 

(Figura 4.0) (Briton et al., 2015). 

 

Figura 4. Biogênese dos exossomos(Briton et al., 2014). 

Nesse processo, o endossoma pode capturar conteúdo citoplasmático da 

célula como proteínas, RNAs, miRNAs e DNA genômico (Kahlert et al., 2014). Ao 

final da maturação os MVBs podem ser degradados por lisossomos ou as 

nanovesículas formadas do conteúdo celular capturado podem ser secretadas para 

o meio extracelular, originando os exossomos (Figura 5.0) (Raposo & Stroovogel, 

2013; Brinton et al., 2015). 

 

Figura 5. Secreção de microvesículas e exossomos (Raposo & Stroovogel, 2013). 



A composição dessas vesículas (Figura 6) varia mediante o tipo de célula 

secretora, podendo conter colesterol, ceramidas, esfingomielina e marcadores de 

superfície de proteínas como CD63, CD9, CD81 e HSP70, DICER, AGO2, DNA, 

RNAm, MHC classe I, MHC de classe II, RNAs não codificantes como lncRNA, 

miRNA e circRNAs (Mathivanan et al., 2010; Zha et al., 2017, Klinge, 2018).  Os 

exossomos podem ainda realizar o processameto de pré-miRNAs e maturação a 

miRNA (Melo et al., 2015; Klinge, 2018). 

De acordo com dados recentes do Database Exocarta, os exossomos contém 

cerca de 4563 proteínas, 194 lipídeos e 1639 mRNAs e 764 miRNAs (Mathivana et 

al., 2012). 

 

Figura 6. Representação esquemática da estrutura e conteúdo do exossomo (Whiteside, 
2016) 

A biogênese e secreção dos exossomos são processos ainda não totalmente 

esclarecidos (Briton et al., 2015; Rajagopal & Harikumar, 2018).  A formação dos 

exossomos parece ser regulada por duas vias, uma dependende do complexo 

endossômico de triagem necessário para transporte (ESCRT) e outra independente 

de ESCRT. A via dependente do ESCRT utiliza um conjunto de proteínas que 

participam da formação dos MVBs e endossomas tardios, sendo elas o ESCRT 0, I, 

II, e III e várias tetraspaninas como CD9, 63, 81, 82. A via independente de ESCRT 

requer, por sua vez, a presença de certos microdomínios de membrana rica em 

certos lipídios como colesterol e ceramidas, que formam uma curvatura na 

membrana, culminando na formação do endossoma (Rajagopal & Harikumar, 2018). 



Estudos recentes têm demostrado que as GTPases Rab27a e Rab 27b, que 

controlam as vias secretoras, estão envolvidas com a liberação de exossomos, 

regulando seu tráfego para a membrana plasmática e ajudando na fusão  com a 

mesma. A Rab 27a está envolvida na regulação do tamanho de MVB e também na 

transferência dessas vesículas para o córtex celular rico em actina. Outras proteínas 

Rab, especialmente Rab27b, parecem ser capazes de atuar como vias 

compensatórias para a secreção de exossomos quando a proteína Rab 27a não 

esta presente (Briton et al., 2015; Rajagopal & Harikumar,  2018). 

O estímulo para  secreção de exossomos e microvesículas parece ser 

diferente para cada tipo celular, havendo estudos que demonstram que a liberação 

de MVs e exossomos por plaquetas ocorre em resposta à ativação do receptor de 

trombina (Heijnen et al., 1998; Raposo & Stroovogel, 2013). DCs por sua vez são 

estimuladas a aumentar a liberação de MV em resposta à ativação por 

lipopolissacarídeos, enquanto iDCs  secretam maior quantidade de exossomos em 

resposta à interação do do seu MHCII com LTs (Obregon et al., 2006; Nolte-Hoen et 

al., 2012; Raposo & Stroovogel, 2013). 

Dados da literatura demonstram que o processo de internalização dos 

exossomos pelas células alvo pode ocorrer de várias formas, como através da 

interação entre proteínas de membranas presentes em exossomos e receptores da 

célula-alvo, através da fusão direta dos exossomos à membrana da células alvo,  

ligação de fragmentos liberados de exossomos ou através da fagocitose (Silva & 

Melo, 2015). 

Células tumorais podem produzir e secretar exossomos (TEX) em grandes 

quantidades. As primeiras evidências de que células tumorais liberam vesículas 

extracelulares surgiram em 1978, a partir de estudos de pacientes com Linfoma de 

Hodgkin, em que Friend e colaboradores descreveram-nas como "partículas raras, 

pleomórficas, alinhadas à membrana, com tamanho variando entre 400 e 1200 A° 

(Peinado et al., 2012). A acidez característica do microambiente tumoral pode auxilar 

nà modulação para liberação e captação de exossomos por estimular alterações na 

composição dos lipídios de membrana da célula envolvidos nestes mecanismos 

(Chulpanova, et al., 2018). 



Estudos recentes têm demonstrado que TEXs estão diretamente relacionados 

à quatro dos hallmarks do câncer originalmente descrito por Hanahan, entre eles 

capacidade proliferativa, resistência à morte celular, indução da angiogênes, invasão 

e metástase, além de apresentarem forte correlação com dois dos novos hallmarks, 

inibição do sistema imune e promoção da inflamação, o que contribui para evasão 

da resposta imune antitumoral levando assim à progressão do tumor ( Yu  et al., 

2007; Shi et al., 2015; Meehan & Vella 2016; Schillaci et al., 2017). 

1.4.1. Papel dos exossomos no Sistema Imune 

  Os TEXs apresentam ação importante na comunicação intercelular no sistema 

imune, como ilustrado na Figura 7.0, possuindo a capacidade de reprogramação e 

regulação da função de células imunes efetoras da resposta antitumoral, incluindo 

CD8+, CD4+, Natural Killer e DCs (Wieckowski et al., 2009; Yang et al., 2011; 

Whiteside et al., 2013; Briton et al., 2015), indução de Tregs (Kim et al., 2005; 

Wieckowski et al., 2009; Szajnik et al., 2010), ativação de células supressoras 

mieloides (MDSCs), reprogramação e regulação de fibroblastos de modo a facilitar o 

crescimento tumoral e evasão do sistema imune (Chulpanova, et al., 2018; Jella et 

al., 2018).  

 

Figura 7. Representação esquemática do efeito dos exossomos em diferentes células 
imunes (Jella et al., 2018) 



Contudo, a função dos Tex em relação à resposta imune tumoral ainda é 

controversa, sendo que sua ação biológica pode variar de acordo com o tipo de 

tumor e a célula alvo (Chulpanova, et al., 2018), havendo estudos indicando que os 

exossomos transportam moléculas importantes para regulação das respostas 

imunológicas (André et al., 2002; Yao et al., 2013). Exossomos provenientes de 

diversos tumores humanos, podem transportar antígenos tumorais que podem ser 

englobados por DCs (André et al., 2002; Yao et al., 2013).  Essas DCs são capazes 

de gerar diferenciação e expansão de LT CD8+ para células efetoras na resposta 

imune anti-tumoral (André et al., 2002). Etudos tê demontrado que esses Texs, pela 

sua capacidade de estimular a resposta imune antitumoral, podem ser empregados 

como carreadores de antígenos em imunoterapias e usados como candidatos a 

vacinas anti-tumorais - (Chulpanova et al., 2018). 

1.5. Apoptose 

A apoptose refere-se ao processo de morte celular programada e difere de 

outro mecanismo de morte celular, a necrose, no qual ocorre a fragmentação 

aleatória do DNA e inchaço celular, com consequente lise, liberação do conteúdo 

celular e indução de resposta inflamatória (Kerr et al.,1972; Searle et al., 1975; 

Nagarkatti et al., 2010; Bhan et al., 2013). 

Na apotose ocorre encolhimento celular, condensação do citoplasma e núcleo 

com fragmentação de DNA em tamanhos oligonucleossômico, os corpos 

apoptóticos, e perda da atividade mitocôndrial.  Este processo ocorre normalmente 

durante o desenvolvimento e envelhecimento celular com objetivo de manutenção 

da homeostasia (Kerr et al., 1972; Searle et al., 1975 Nagarkatti et al., 2014). Após a 

fragmentação de uma célula no processo de apoptose, seus vestígios são 

fagocitados por macrofágos e rapidamente eliminados por células adjacentes, não 

ocorrendo, portanto, processo inflamatório (Kerr et al., 1972; Searle et al., 1975, 

Duvall et al., 1985). O processo de fagocitose ocorre após a translocação de um 

fosfolipídeo da membrana interna, a fosfatidilserina, para a membrana externa. Esse 

lipídio atua como sinalizador para o engolfamento das células apoptóticas 

(Nagarkatti et al., 2014).  A apoptose também pode ocorrer como forma de defesa 

em reações imunes ou por danos celulares causados por doenças e agentes tóxicos 

(Suciuet et al.,1983; Columbano et al., 1984; Nagarkatti et al., 2010). 



Como representado na Figua 8.0, os mecanismos que envolvem a apoptose 

são complexos e coordenados englobando uma cascata de eventos que incluem a 

ativação de  proteases chamadas caspases. Existem duas vias apoptóticas 

principais, a via extrínseca e a via intrínseca, havendo também uma via adicional 

mediada por linfócitos T, sendo que todas as vias convergem na mesma via de 

execução (Elmore, 2007; Parrish et al., 2013). 

  

 

Figura 8. Representação das vias extrínsecas, intrínsecas e mediadas por linfócitos T da 
apoptose (Elmore, 2007). 

As caspases (cysteine-dependent aspartate-specific proteases) fazem parte 

família de cisteínas proteases e têm a capacidade de clivar substratos com resíduos 

de aspartato. Essas proteases são sintetizadas na forma de precursores inativos, 

zimogênios, e durante a cascata de eventos apoptóticos esses precursores são 

clivados e ativados. Elas interagem com receptores de membrana ou moléculas 

adaptadoras que contenham o domínio de morte (death domain (DD). Podem ser 

classificadas em iniciadoras, efetoras e inflamatórias (Grivicich et al., 2007; Parrish 

et al., 2013). O interesse de estudo e descoberta que essas proteases atuavam no 

processo de apoptose se deu após a identificação que enzima conversora de 

interleucina 1B (ICE) em humanos possuía homologia a proteína Ced-3, necessária 



para a apoptose em Caenorhabditis elegans (Black et al., em 1988.; Miller et al., 

1993; Nicholson et al., 1995; Cohen, 1997). 

A via intríseca é ativada por uma variedade de estímulos que levam ao 

estresse intracelular ou extracelular da célula que induzem alterações na 

permeabilidade da membrana mitocondrial interna. Ocorre liberação do citocromo c 

da cadeia transportadora de elétrons, o que leva à perda do potencial 

transmembrana das mitocôndrias e, consequentemente, da sua capacidade de 

produção de ATP, aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

(Kripner et al., 1996 ; Adachi et al., 1997; Scaffidi et al., 1998), e liberação de 

proteínas pró-apoptóticas (Smac / DIABLO).  As proteínas Smac / DIABLO ligam-se 

à IAPs (inibidores de proteínas de apoptose) desativando-os e impedindo que estes 

interrompam o processo apoptótico, permitindo a progressão da apoptose (Du et al., 

2000; Chai et al., 2000; Wu et al., 2000). Os ROS gerados oxidam os lipídios, 

além de 

induzirem a ativação das caspases 9 e 3 (Elmore 2007; Indran et al., 2011). O 

citocromo c liberado da membrana interna no citosol forma um complexo com a 

APAF-1(Liu et al., 1996; Zhou et al., 1997) e a caspase 9, formando o apoptossomo, 

complexo este que ativa a caspase 9 liberando-a (Rodriguez & Lazebnik, 1999; 

Stennicke et al., 1999; Pop et al., 2006). A caspase 9 ativada então cliva e ativa a 

pró-caspase 3 e 7 levando a apoptose e degradação da célula através da 

fragmentação do núcleo, como observado na Figura 9.0 (Elmore 2007; Parrish et al., 

2013). 

A via extrínseca é iniciada pela ligação de ligantes específicos indutores de 

apoptose relacionados com TNF, incluindo TNF, ligante de Fas (CD95) e ligante 

APO2 (TRAIL) a um grupo de receptores de membrana da superfamília dos 

receptores de TNF, de CD95 (Fas) e de APO2, com consequente ativação da 

cascata das caspases (Itoh & Nagata, 1992; Hsu et al., 1995; Pitti et al., 1996). A 

ativação desses receptores pode levar ao seu agrupamento e recrutamento 

intracelular de proteínas adaptadoras que formam um complexo de sinalização 

indutor de morte (DICS) (Kischkel et al., 1995; Grivicich et al., 2007; Indran et al., 

2011  com consequente recrutamento, clivagem e ativação das caspases 

iniciadoras procaspases 8 e 10.  Após a ativação da caspase 8 ocorre a fase de 



execução da apoptose por ativação da caspase efetora 3, como pode ser obsevado 

na Figura 9 (Grivicich et al., 2007; Indran et al., 2011). 

A apoptose mediada por Linfócitos T envolve a ação de porfirinas e granzimas 

B liberadas por CTLS. As porfirinas produzidas por CTLs são secretadas por 

exocitose para o meio extracelular e digerem-se à membrana da célula alvo, 

formando poros na membrana que permitem a entrada de granzymas B, (Henkart, 

1985; Fan, 2005) que pode então ativar diretamente as caspases iniciando a cascata 

de sinalização (Fan, 2005 ; Elmore, 2007). 

Os eventos apoptóticos são regulados por uma família de proteínas 

homólogas à proteína Bcl-2 (Bcl-2 e Bcl-X), que atuam evitando que proteínas da 

família Bcl-2 pró-apoptóticas Bax, Bak, Bid, Bim e Puma perturbem a integridade da 

membrana  intracelular por ligarem a esta  (Adachi et al., 1997; Sun et al., 2002, 

Indra et al., 2011). Essas proteínas são reguladas transcricionalmente em resposta a 

estímulos como fatores de crescimento e vias de sinalização como Akt, que inibem 

as proteínas pro-apoptóticas como consequencia de sua fosforilação (Parrish et al., 

2013), bem como por IAPs, proteínas descobertas em vertebrados em 1995 que se 

ligam caspases ativadas, inibindo-as (Rothe et al., 1995; Verhagen et al., 2001). Os 

IAPS são regulados por via de sinalização NFK  que ativam sua expressão (Parrish 

et al., 2013). 

Nos últimos anos, têm sido demonstrado que microRNAs podem atuar na 

regulação dos eventos apoptóticos como consequência da regulação da expressão 

gênica de proteínas anti-apotóticas, pró-apotóticas e proteínas relacionadas ao 

controle do ciclo celular (Mott et al., 2007; Zhang et al., 2013). 



 

Figura 9. Ativação das caspases iniciadoras (Parrish et al., 2013). 

1.6. MicroRNAs 

Com o advento do sequenciamento humano, descobriu-se que os RNAs não 

codificantes (ncRNAs) correspondem a 98% do genoma humano.  Relatos 

demostraram que a proporção de regiões não codificantes no genoma aumenta 

mediante a complexidade do organismo, sugerindo que essas regiões podem ter um 

papel importante no organismo (Mattick, 2003). Nas duas últimas décadas, foi 

demonstrado que  99% do conteúdo total de RNA celular de células humanas 



consistem em ncRNAs que são classificados de acordo com seu tamanho e função. 

RNA de transferência (tRNA)  (89%)  e RNA ribossômico (rRNA) (8,9%) constituem a 

maioria dos ncRNAs, seguido em abundância pelos RNAs mensageiros (mRNA) 

(0,9%). Os ncRNAs restantes, incluindo RNA circular (circRNA), RNA nuclear 

pequeno (snRNA), RNA nucleolar pequeno (snoRNA), miRNA e lncRNA juntos 

representam  aproximadamente 1% do total de ncRNA. Apesar de sua baixa 

abundância, esses ncRNAs exercem papéis críticos na transcrição, processamento 

pós-transcrição e tradução , além de poderem ser encontrados em exossomos 

transferindo miRNA e lncRNA para células receptoras e mediando assim a 

comunicação intercelular (Qu S et al., 2015). 

Os microRNAs são definidos como pequenos RNAs não codificantes de fita 

simples, contendo em média 19 a 25 nucleotídeos, encontrados em todos os 

eucariotos superiores (Zeng et al., Cullen, 2003; Lai, 2002; Kim et al., 2009; Kavitha 

et al., 2014). Eles podem regular a tradução de diversos genes atraves da ligação 

por complementaridade a sequências específicas dos RNAs mensageiros (mRNAs). 

Essa ligação pode levar à inibição da tradução ou degradação do RNAm.  Em 

células animais é estimado que os miRNAs controlem a atividade de mais de 60% 

de genes que codificam proteínas (Melo & Esteller, 2011). 

O primeiro miRNA, lin-4, foi descoberto por Lee e colaboradores em 1993. Os 

mesmos observaram que este pequeno RNA era capaz de controlar o 

desenvolvimento larval em Caenorhabditis elegans. Eles também observaram que 

lin-4 não codificava uma proteína, e continha sequências anti-senso parcialmente 

complementares a uma sequência -UTR) do 

RNAm do gene que codifica lin-14, sendo que a formação deste complexo entre o 

RNAm de lin-14 e lin-4 resultava na inibição da tradução do RNAm de lin-14 (Lee et 

al., 1993; Bartel, 2009; Melo & Esteller, 2011). No entanto, o interesse nos miRNAs 

somente ocorreu  após a descoberta da homologia do let-7 em diversas espécies, 

incluindo seres humanos (Kavitha et al., 2014).  

A biogênese de microRNAs é um processo complexo e coordenado em que 

diferentes grupos de enzimas e proteínas associadas, localizadas no núcleo e no 

citoplasma, realizam múltiplos passos de maturação desses RNAs. Como 

demonstrado na figura 10 , os miRNAs são inicialmente sintetizados no núcleo pela 



polimerase II como longos precursores, chamados miRNAs primários (pri-miRNA). 

Esses RNAs de aproximadamente 80 nucleotídeos possuem uma estrutura de dupla 

hélice do tipo hairpin, apresentam o capacete e a cauda poly(A) semelhante aos 

RNAs mensageiros (Lee et al., 2002; Cai, et al., 2004; Lee, et al., 2004). MiRNAs 

primários são processados em pré-miRNA, com aproximadamente 65 nucleotídeos 

ainda no núcleo por um complexo enzimático RNAse III, Drosha e seu cofator 

DGCR8 (DiGeorge syndrome critical region gene 8) em humanos.  A DGCR8 é uma 

proteína que contém dois domínios de ligação de cadeia dupla de RNA (dsRNA) e 

seu gene foi identificado primeiramente na Síndrome Cromossômica DiGeorge (Lee 

et al., 2003; Gegory et al., 2004; Han et al., 2004). A enzima Drosha cliva a cauda 

poli (A) 3 e o capacete 5 enquanto a proteína DGCR8 a estabiliza e auxilia no 

posicionamento da estrutura de hairpin (Kavhita et al., 2014). Os pré-miRNAs 

formados são exportados para o citoplasma pela Exportina 5 com gasto da hidrólise 

de um GTP (Yi et al., 2003). No citoplasma são processados pela enzima 

multidomínio RNAse III, Dicer, originando um RNA duplex com aproximadamente 20-

22 nucletoídeos (miRNA:miRNA*) que contém tanto a fita do miRNA maduro quanto 

a sua fita anti-senso (Bernstein et al., 2001; Lee et al., 2002; Provost et al., 2002). O 

RNA duplex é então incorporado a um complexo RNA proteína, o complexo indutor 

de silenciamento de RNA (RISC) que inclui a proteína Argonauta como componente 

principal. Somente uma das fitas do duplex de miRNA permanecerá no complexo 

RISC para controlar a expressão pós-transcricional de genes alvos (Kavitha et al., 

2014). 



 

Figura 10. Biogênese de microRNA (Smyth et al., 2014) 

A fita de miRNA matura pode guiar o RISC por complementaridade total  ao 

seus mRNAs alvos levando à degradação destes (Zeng et al., 2003) ou através do 

pareamento parcial entre as posições 2 a 8 da região 5 'miRNA com a região não 



traduzí ,  levando assim ao bloqueio da tradução da 

proteína (Lai, 2002; Kim et al., 2009; Kavitha et al., 2014).  Cada miRNA pode ter 

como alvo diversos mRNAs, enquanto um mRNA pode ser alvo de vários miRNAs 

diferentes (Melo & Esteller, 2011).  

Foi demonstrado que o miR-10a foi  

regiões codificantes em mRNAs (Orom et al., 2008; Melo & Esteller, 2011). 

Adicionalmente, foi reportado que miRNAs também podem ter o próprio DNA e 

proteínas como alvos. O miR-373 tem como alvo sequências promotoras e induz 

expressão gênica, enquanto o miR-328 pode interagir com uma ribonucleoproteína 

heteróloga, a hnRNP-E2, regulando sua função de proteína de ligação ao RNA 

(Place et al., 2008; Eiring et al., 2010; Melo & Esteller, 2011). 

Estudos têm demonstrado que miRNAs podem atuar como repressores 

tumorais ou oncogenes dependendo dos alvos que regulam. Alterações na 

expressão de miRNAs têm sido relatadas em vários tipos de câncer, sendo 

relacionada com a promoção do crescimento, proliferação, metástase, viabilidade 

celular  (Mott et al., 2008; Huffaker et al., 2012; Zhang et al., 2013) e mecanismos 

que induzema evasão tumoral (Eichmuller et al., 2017). MiRNAs podem  regular 

negativamente a função e ciclo de vida de Mo-DCs  (Lu et al., 2011; Pyffereon et al., 

2014), reduzir a proliferação de LTs e induzir diferenciação de LTs em Tregs 

(Eichmuller et al., 2017). 

 Iorio et al. (2005) foram os primeiros a identificarem miRNA desregulados 

em câncer de mama. No câncer de mama,  miRNAs regulam genes envolvidos na 

apoptose, vias de sinalização celular, transformação epitelial-mesenquimal (EMT), 

nucleares bem como regulação do microambiente tumoral atráves de exossomos 

(Klinge, 2018). 

 

  Estudos relatam que miRNAs, lncRAs e circRNAs podem também estar 

presentes em exossomos secretados por células tumorais (Jenjaroepun et al., 2013, 

Hannafon et al., 2016; Klinge, 2018). Os miRNAs e lncRNAs presentes nesses 

exossomos podem ser transferidos para células receptoras (Figura 11), onde são 

funcionais (Singh et al., 2014; Ye et al., 2014; Ding et al., 2015; Klinge, 2018). 



miRNAs presentes em exossomos podem promover maior capacidade de  invasão 

no câncer de mama (Singh et al., 2014), regulação de LTs e indução de Tregs (Ye et 

al., 2014), bem como regulação de DCs  (Ding et al., 2015). Ademais, Wang et al., 

(2018) identificaram circRNAs desregulados em exossomos de pacientes com 

câncer de mama in situ e metastático e nas linhagens de câncer de mama de MDA-

MB-231 e MCF-7, bem como predição da interação desses com miRs. Durante o 

splicing de exons e remoção de introns do RNA nuclear heterogêneo (hnRNA) para 

gerar mRNA pode haver geração de  RNAs circulares (circRNAs) que são 

normalmente exportados para o citoplasma. Os circRNAs são considerados 

estáveis, embora sejam expressos em <10% de seus transcritos lineares de mRNA 

e são evolutivamente conservados, sugerindo que eles são críticos para atividades 

celulares. Os circRNAs podem competir com os microRNAs por muitas vezes 

possuirem como alvo o mesmo RNA endógeno que estes e interferindo assim com 

sua ação, sendo por isso (Qu et al., 2005). 

Neste contexto a identificação de miRs com expressão alterada, bem como a 

interação de circRNAs e lncRNAs com miRs, em exossomos secretados por câncer 

de mama pode ser útil  como biomarcador para prognóstico da doença (Wang et al., 

2018; Meng et al., 2019)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Transferência de exossomos contendo miRNAs e lncRNAs no câncer de mama 
(Klinge et al, 2018). 
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2.0 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito de exossomos derivados de câncer de mama na diferenciação 

de células dendríticas a partir de monócitos de doadores saudáveis.  

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o fenótipo de células dendríticas diferenciadas in vitro a partir de 

monócitos expostos ou não a exossomos isolados de sobrenadante de cultura 

de células MDA-MB-231, plasma de pacientes com câncer de mama, 

linhagens não tumorais e doadores saudáveis devidamente caracterizados  

por western blot, nanosight e microscopia eletrônica de transmissão; 

 Avaliar a capacidade funcional de células dendríticas diferenciadas in vitro a 

partir de monócitos expostos ou não aos exossomos; 

 Avaliar a viabilidade celular de monócitos cultivados na presença de 

exossomos tumorais; 

 Avaliar a expressão de microRNAs de exossomos derivados e câncer de 

mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.0 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1. Culturas de linhagens celulares 

A linhagem celular MDA-MB-231 gentilmente cedida pelo Hospital do Câncer 

de Barretos (HCB) foi cultivada em meio RPMI completo contendo 10% de soro fetal 

bovino, 1% antibióticos (penicilina/estreptomicina) e incubada em estufa a 37ºC e 

5% de CO2. O crescimento celular foi observado diariamente em microscópio 

invertido. Quando as células atingiram 60% de confluência, o meio RPMI completo 

foi trocado por um meio contendo RPMI, 1% antibiótico e 10% de soro fetal bovino 

ultracentrifugado a 100000g por 4horas a 4 C. O sobrenadante da cultura celular foi 

coletado após 48h, quando estas atingiram 95 a 100% de confluência para posterior 

isolamento de exossomos por ultracentrifugação. 

Foram também cultivadas as linhagens celulares não tumorais HEK-293, 

células epiteliais embrionárias de rim, e WI-38, células de fibroblasto de pulmão, a 

fim de se isolar exossomos a serem usados como controles nos ensaios realizados. 

As células foram cultivadas nas mesmas condições da linhagem MDA-MB-231. 

3.2. Doadoras saudáveis 

Para realização do projeto foram coletados 30mL de sangue total periférico, 

com anticoagulante heparina de voluntárias saudáveis, maiores de 18 anos, que 

não foram diagnosticadas com câncer ou qualquer outra doença crônica e que não 

estavam fazendo uso de medicamentos como antibióticos, analgésicos, 

antiinflamatórios e/ou antigripais. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de São João del Rei, 

Campus Centro Oeste Dona Lindu (CEPES CCO)com o parecer 538.451 (ANEXO 

1). Todas as doadoras foram devidamente esclarecidas sobre o objetivo do trabalho 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As amostras foram 

usadas para obtenção de monócitos e exossomos. 

3.3. Pacientes com câncer 

Amostras de sangue total periférico de três pacientes diagnosticadas com 

carcinoma de mama ductal invasivo foram obtidas no Hospital do Câncer de 



Divinópolis-MG para isolamento de exossomos. Após explanação dos objetivos do 

projeto e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram 

coletados cerca de 30 mL de sangue periférico com anticoagulante heparina das 

pacientes, as quais não passaram por nenhum tipo de tratamento, seja este 

cirúrgico, radioterápico, quimioterápico ou hormonal. Pacientes que já se 

encontravam em tratamento, com recidiva ou câncer metastático foram excluídas 

da pesquisa. A coleta das amostras foi realizada nos consultórios médicos 

localizados no terceiro andar do Hospital do Câncer de Divinópolis.  

3.4. Isolamento de exossomos  

Para obtenção de exossomos dos sobrenadantes de cultura celulares, foi 

utilizada a metodologia descrita por Abusamra et al., 2005 com algumas 

modificações. De modo geral, cerca de 50 mL de sobrenadantes das culturas foram 

submetidos à três diferentes e sucessivas centrifugações, 300 g por 5 minutos, para 

remoção das células, 1.200 g por 20 minutos e 10.000 g por 30 minutos para 

remo

100.000 g por 70 minutos/4º C em rotor de ângulo fixo (Backman) e posteriormente 

lavado com fosfato (PBS) [137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 8,1 mM Na2HPO4 e 1,5 mM 

KH2PO4] 1x e novamente ultracentrifugado a 100.000 g por 70 minutos/4º C. 

Para obtenção de exossomos a partir de sangue periférico foi utilizada 

diferentes centrifugações de acordo com Théry et al., 2006. Basicamente, o sangue 

periférico coletado foi submetido a uma primeira centrifugação de 1200 g para 

obtenção do plasma por 10 minutos/4ºC e, posteriormente, a 17.000 g por 45 

minutos/4ºC (Termo Scientifc). Em seguida, o plasma foi submetido a 

ultracentrifugação a 100.000 g por 70 minutos/4ºC em rotor de ângulo fixo 

(Beckman). O pellet obtido dessa primeira ultracentrifugação foi ressuspendido em 

solução salina tamponada com PBS e novamente ultracentrifugado a 100.000 g por 

70 minutos/4ºC para obtenção do pellet contendo exossomos.   

 Ao final da ultracentrifugação, o pellet contendo exossomos foi ressuspendido 

em 3 e submetido à filtração com filtro de seringa com , para 

esterilização do material que foi empregado nas culturas celulares com monócitos. 

 



3.5. Quantificação de proteína  

Após o isolamento dos exossomos foi realizada a quantificação da proteína 

total pelo BCATM Protein Assay Kit (Pierce # 23225) de acordo com o manual do 

fabricante. 

3.6. Caracterização de exossomos 

3.6.1. Caracterização de exossomos por Western Blot 

A caracterização dos exossomos existentes nas amostras foi realizada 

através da identificação da tetraspanina CD63, CD9 e CD81 presentes na 

membrana dos exossomos, utilizando anticorpos monoclonais anti-CD63, anti-CD9 e 

anti-CD81 (BD-Biosciences) e anticorpo secundário anti-IgG2a de camundongo, 

kappa (Abcam). Foi realizada lise dos exossomos com Tampão Ripa 1X (Sigma) na 

presença de inibidores de protease (Sigma) na diluição de 1:10. Neste processo, 30 

µL da amostra foram adicionados à 30 µL de Tampão Ripa (diluição 1:1) e 

submetidas a 3 ciclos vórtex/gelo, de 10 segundos cada, para lise dos exossomos. A 

quantificação de proteína dos lisados foi realizada pelo kit BCATM Protein Assay Kit 

(Pierce), de acordo com as instruções do fabricante.  

Quinze microgramas de proteínas totais foram separadas por eletroforese em 

gel de acrilamida com 10% de docecil sulfato de sódio (SDS) em tampão de corrida 

(25 mM de Tris, 192 mM de glicina e 0,1% de SDS). A transferência das amostras 

para membranas de nitrocelulose (Termo Scientic) foi realizada utilizando-se o 

sistema de transferência (Loccus Biotecnologia) com corrente de 300 mA por 2 

horas a 4º C em tampão de transferência (25 mM Tris, 192 mM glicina e 20% 

metanol). A transferência de proteínas à membrana foi evidenciada pela coloração 

da membrana com Vermelho de Ponceau (50mg de ponceau, 2,5 mL de ácido 

acético em volume final de 50 mL completado com água destilada). Após a 

transferência, foi realizado o bloqueio dos sítios inespecíficos da membrana de 

nitrocelulose através da incubação da mesma com 3% BSA em TBST (Tris-HCl, pH 

7,5 100 mM, NaCl 100 mM, Tween 20 0,1%) por 1 hora, 4°C, sob suave agitação. 

Posteriormente, as membranas foram incubadas a 4º C com o anticorpos 

monoclonais anti-CD63 (1:1000) (BD-Biosciences), anti-CD9 (1:2000) (BD-

Biosciences), anti-CD81 (1:2000) (BD-Biosciences), anti-GAPDH (1:3000) 

(eBioscience) por 1 hora e 30 min. Posteriormente foi realizada a lavagem da 



membrana por  3 vezes com tTBS, 10 min cada, e incubação com anticorpo 

secundário anti-IgG2a de camundongo (Abcam) na diluição de 1:7500, por 1 hora. 

Seguidamente, a membrana foi lavada três vezes por 5 min cada com tTBS, 2 

vezes com PBS e revelada por método de quimioluminescente. Nesta ultima etapa, 

foi utilizado duas soluções nas mesmas proporções (Solução 1: Tris 100 mM [pH 

8,5], Luminol 2,5 mM e ácido p-cumárico 0,396 mM; Solução 2: Tris 100 mM [ph 

8,5], e H2O2 0,06%). A identificação de reação positiva pôde ser visualizada após 10 

min de exposição à mistura e a captura sinais de quimionescência foi realizada 

através de câmera de captura de imagens. 

3.6.2. Caracterização de exossomos por microscopia eletrônica de 

transmissão 

A análise por microscopia eletrônica de transmissão foi realizada de acordo 

com Lasser et al., 2012, utilizando-se o pellet de resultante do isolamento fixado com 

2% PBS - glutaraldeído. Cerca de foram 

depositados em parafilme com grade de níquel revestida de carbono e deixada em 

contato por 60 minutos. Posteriormente as as grades foram  com as amostras foram 

lavadas por 3 vezes com PBS. Adicionou-se 2% formaldeído por 10 minutos no 

parafilme a fim de fixar a amostra. Adicionou-se 2,5% glutaraldeído no parafilme, 

incubou-se por 10 minutos e, posteriormente, lavou-se com PBS. O contraste foi 

realizado utilizando-se 2% uranila com tempo de incubação de 15 minutos. Uma 

gota de 0,13% metilcelulose e 0,4% acetato de uranila foi então adicionada à grade 

e incubada por 10 minutos. A análise foi realizada no Microscópio Eletrônico Tecnai 

Spirit  FEI Company no Centro de Microscopia Eletrônica da UNESP/Botucatu. 

3.6.3. Caracterização de exossomos obtidos por Nanosight  

O Nanosight realiza o rastreamento de nanopartpiculas (NTA) permitindo a 

observação e caracterização de tamanho e concentração através de vídeos gerados 

em tempo real. Essas partículas seguem o movimento Browniano em um líquido 

quando são incididas por luz fluorescente (Mehdiani et al., 2015).   

Foi utilizado o Nanosight LM10 (Malvern Panalytical), equipado com uma 

câmara de amostra com um laser fluorescente verde e software NTA 3.2 Dev Build 

3.2.16 no Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 



As amostras foram injetadas na câmara da amostra (1mL de amostra diluída 1:100 

em PBS) com seringas estéreis até o líquido atingir a ponta do bocal. A análise foi 

realizada em temperatura ambiente. 

3.7. Diferenciação de DCs a partir de monócitos de sangue periférico in vitro 

Monócitos foram obtidos a partir de 30mL de sangue periférico de doadores 

saudáveis que concordarem em participar da pesquisa e assinar o TCLE. Às 

amostras foram adicionados gentilmente 12 mL de Ficoll-Paque Plus (GE Healthcare 

# 17-1440-02) e posteriormente submetidas à centrifugação a 900g por 30 minutos, 

a 18º C, utilizando a taxa de desaceleração da centrífuga em zero,  para obtenção 

de células mononucleares.  A camada de células mononucleares foi transferida para 

outro tubo, estéril com emprego de pipeta pasteur,  lavada com 40mL de RPMI-

1640, e centrifugada a 600g por 10 min. Após lavagem por mais duas vezes, o pellet 

foi coletado, as células quantificadas e ressuspendidas em meio RPMI 

suplementado com 10% de soro fetal bovino ultracentrifugado (uSFB). 

Cerca de 2x106 células/mL/well, foram plaqueadas em placas de 24 wells. As 

PBMCs foram mantidas em estufa de CO2 (5%) por 2h a 37° C, para aderência nas 

placas de 24 wells. Após esse período, o sobrenadante com as células não 

aderentes foi retirado. Foi realizado a adição do meio RPMI suplementado com 10% 

de uSFB juntamente com 50 g/mL de GM-CSF e 50 n g/mL de IL-4 (PeproTech 

Inc.) e  30 µg de exossomos obtidos do sobrenadante da cultura de MDA-MB-231. 

As células foram mantidas em estufa de CO2 (5%) a 37° C por 5 dias. No quinto dia 

de cultura, as células foram estimuladas para maturação com TNF-

concentração de 50 g/mL (PeproTech Inc.). No sétimo dia, estas foram removidas 

utilizando-se PBS gelado, lavadas e sua viabilidade testada por exclusão com Azul 

de Trypan 0,4% (Sigma-Aldrich). 

3.8. Análise fenotípica e avaliação da viabilidade celular por citometria de fluxo  

Para determinação do fenótipo de monócitos e células dendríticas maduras 

(mDCs), essas células foram marcadas com anticorpos monoclonais para as 

moléculas de membrana: CD11c, CD80, CD83, CD86 e HLA-DR e Live/Dead. Após 

contagem, alíquotas de 1 a 2 x 105 células obtidas das culturas foram distribuídas 

em tubos plásticos de 1,5 mL e lavadas três vezes por centrifugação a 13000 rpm a 



4 ºC por 1minuto  

0,5% de soroalbumina bovina e 0,02% de azida sódica).  Ao pellet obtido foram 

adicionados os anticorpos específicos para os marcadores de interesse. Para 

avaliação da viabilidade e exclusão de células mortas na avaliação da expressão 

dos marcadores, foi adicionado a solução de calceína-AM (4 mM) e etídio 

homodímero (2 mM) do kit LIVE/DEAD Viability /Cytotoxicity (Thermo Fisher # 

L3224). As células foram incubadas ao abrigo da luz por 20 minutos a 4 ºC, e, após 

sendo posteriormente 

as amostras lavadas mais uma vez nas mesmas condições. Posteriormente, o 

material foi ressuspendido em 

formaldeído para a fixação das células. Em seguida, as amostras foram analisadas 

em citômetro de fluxo  FACSCanto II com o software FACSDiva (BD Biosciences). 

Os dados obtidos foram analisados com o software FlowJo 10.0 (Tree Stars Inc.). 

3.9. Separação de linfócitos T alogênicos

Linfócitos T alogênicos de doadores saudáveis foram obtidos por sorteamento 

de células CD4+ e CD8+  empregando-se o citômetro FACSAria II (BD) localizado na 

Plataforma de Citometria do Instituto René Rachou, Belo-Horizonte. PBMCs obtidas 

de acordo com o item 3.7 foram marcadas extracelularmente com anticorpos anti-

CD4 PercP-Cy5.5 conjugado (ImmunoTools, #21278045) e anti-CD8 APC-conjugado 

(eBioscience, #17-0087-

buffer e as células foram então centrifugadas à 300g por 10 min. O sobrenadante foi 

-CD4 e 

anti-CD8 em cada tubo a ser marcado para a separação de células .Os tubos foram 

incubados por 20 min à temperatura ambiente, protegidos da luz. Após o tempo de 

incubação foi realizada a lavagem das células duas vezes com FACS buffer, sendo 

as mesmas centrifugadas a 300g por 10 min. As células foram resuspendidas em 

FACS buffer, filtradas em cell scarter 

positividade para CD4+ e CD8+ no citômetro FACSAria II (BD). Após o sorteamento, 

as células CD4+ e CD8+ foram unidas, lavadas com PBS a 300g por 10 min, 

contadas e marcadas com Carboxifluoresceína Diacetato Succinimidil (CFSE) para 

ensaio de proliferação celular. 



3.10. Avaliação da proliferação celular 

Linfócitos T alogênicos, ao entrarem em contato com o antígeno processado 

via MHC II por APCs juntamente com moléculas co-estimulatórias e certas citocinas 

desenvolvem sua expansão clonal, ou proliferação. Linfócitos proliferativos são 

negativos para o marcador CFSE. O CFSE é um reagente incolor, não fluorescente, 

que ao reagir com aminas intracelulares forma conjugados fluorescentes. Essa 

fluorescência formada nas células marcadas é mantida e passadas para as células 

através de mitoses, ocorrendo uma diminuição da intensidade de fluorescência 

CFSE durante o processo proliferativo. 

Para avaliação de proliferação celular, os linfócitos foram incubados em 

tampão PBS- diacetato 

succinimidil éster (CFSE). A incubação foi realizada a 37ºC, no escuro, por 20 

minutos (Lyons & Parish., 1994). Após esse período, as células foram lavadas duas 

vezes em meio RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino.  

Os linfócitos marcados com CFSE (1x105 células) foram, então, co-cultivados 

com 1x 104 Mo-DCs na proporção de 10:1 de cada condição experimental, 

separadamente, em triplicata. Ao término da cultura de cinco dias, as células foram 

marcados com anticorpos anti-CD3 BV650-conjugado (Biolegend, #317324); anti-

CD8 APC-conjugado (eBioscience, #17-0087-42) anti-CD25 Alexa Fluor 700-

conjugado (Biolegend, #356118), anti CD4 eFluor 450-conjugado (eBioscience, # 48-

0048-42), anti-CD127 APC eFluor780-conjugado (eBioscience, # 47-1278-42) e anti-

Foxp3 PE-Dazzle-conjugado (Biolegend, #320126) para avaliar a capacidade 

estimuladora das células geradas, Mo-DCs diferenciada na ausência (controle) e 

presença de exossomos de doadores saudáveis, pacientes com câncer de mama e 

de MDA-MB-231. 

3.11. Avaliação da viabilidade celular em tempo real 

  A viabilidade celular foi avaliada utilizando-se o kit LIVE/DEAD através 

sistema de observação de cultura celular, Biostation IM-Q da Nikon. Este 

equipamento  permite a incubação das células em condições de temperatura e 

concentração de CO2 ideais por um tempo previamente estipulado. Durante este 

tempo é possível a visualização das células presentes em tempo real, além do 



registrode fotos por intervalos prévios estipulados. Neste trabalho, 2x106 de Mo-DCs 

de doadores saudáveis tratadas com citocinas de diferenciação, presença ou 

ausência de 30 µg de exossomos de MDA-MB-231, juntamente com a solução do kit 

LIVE/DEAD Viability /Cytotoxicity, foram plaqueadas e incubadas por um período de 

75 horas. 

3.12. Avaliação da da avidade apoptótica por Anexina V e 7-AAD  

Foi realizada a avaliação da apoptose inicial e tardia de Mo-DCs diferenciadas de 

acordo com o item 3.7 e tratadas com presença ou ausência de exossomos isolados 

de cultura de MDA-MB-231e HEK-293 por 12 horas em estuda a 37ºC e CO2 

utilizando Anexina V e 7-AAD. A Anexina V é uma substância capaz de identificar 

ascélulas em processo de apoptose por sua capacidade de ligação à fofatidilserina, 

lipídio presente na membrana interna da célula que é translocado para a membrana 

externa nos estágios finais da apoptose. Esse lipídio atua como sinalizador para o 

engolfamento das células apoptóticas por fagócitos, enquanto o 7-AAD (7-amino-

actinomicina D) liga-se ao DNA, permitindo a identificação de  células necróticas ou 

células apoptóticas (mortas) caso o corante consiga chegar ao núcleo das células 

nesse estágio. Essa substância quando excitada por um feixe de luz pode ter sua 

fluorescência detectável.  

Foi utilizado a Anexina V (# 88-8007) e 7-AAD (# 6993), a marcação com os 

reagentes foi realizada de acordo com protocolo estabelecido pelo Kit da Thermo 

Fisher. Cerca de 2 x 105 células obtidas das culturas foram colocadas em tubos 

plásticos de 1,5 mL e lavadas três vezes por centrifugação a 13000 rpm a 4 ºC por 

10 segundos com 1

de soroalbumina bovina e 0,02% de azida sódica).  Obteve-se um pellet, ao qual foi 

adicionada a Anexina V e o 7-AAD. As células foram homogeneizadas e incubadas 

no escuro por 15 minutos à temperatura ambiente. Decorrido o tempo, foi adicionado 

o tampão de ligação de Anexina V e as células foram analisadas no citômetro de 

fluxo.  

 

 



3.13. Avaliação da expressão de genes relacionados às vias extrínseca 

e intrínseca da apoptose 

     A expressão de genes relacionados às vias extrínseca e intrínseca da 

apoptose foi avaliada por PCR quantitativo em tempo real (qPCR) utilizando-se o 

agente flurescente de ligação de DNA SYBR Green. Sangue venoso obtido de 

doadores saudáveis foi coletado em tubos contendo anticoagulante heparina. O 

processamento de células para obtenção de PBMCs e diferenciação em Mo-DCs 

foram realizados de acordo com o item 3.7. As células foram mantidas em estufa de 

CO2 (5%) a 37° por até 24 horas, sendo realizada a retirada das Mo-DCs para 

avaliação da expressão gênica por qPCR em 2 diferentes tempos.  Foi realizado um 

experimento de padronização utilizando os tempos de 12 hs e 24 hs. Após a análise 

dos dados desse experimento foi definida a realização de mais um experimento 

independente utilizando-se os mesmos tempos.  A extração do RNA total das Mo-

DCs estimuladas na presença ou ausência de exossomos de MDA-231 e HEK-293 

foi realizada por TRizolTM, 

desse RNA em cDNA utilizando o First Strand cDNA Synthesis Kit, para posterior 

amplificação por qPCR. 

3.13.1. Extração de RNA total por TRizolTM 

Foi realizada a extração de RNA total seguindo as orientações do reagente  

TRizol TM da  Invitrogen , com algumas modificações proporcionais ao volume da 

suspensão de células usado. Foi extraído o RNA de 2x105 de células, as células 

foram homogeneizadas em 400 µl de Trizol e centrifugadas à 130000g por 1 minuto. 

A seguir, foi adicionado água tratada com DEPC (ProLab # 13-12100-01) , agitado 

vigorosamente por 15 segundos e incubado por 3 minutos à temperatura ambiente. 

Ao término da incubação as células foram centrifugadas à 12000g por 15 minutos a 

4ºC. O sobrenadante incolor formado foi removido evitando-se pertubações à 

interface formada, rica em proteínas. À fase incolor coletada contendo o RNA foi 

transferida para outro eppendorf, livre de RNAses, juntamente com 0,5 mL de 

isopropanol. O tubo foi homogeneizado por inversão e deixado à temperatura 

ambiente por 15 minutos, para que ocorresse a precipitação do RNA. Decorrido o 

tempo, o sobrenadante obtido após centrifugação foi removido e o pellet de RNA 

formado foi lavado em 1 mL de etanol 75% previamente preparado com água DEPC. 

Depois de secas, as amostras de RNA foram ressuspendidas em 1 mL de água 



tratada com DEPC. A concentração do RNA da amostra foi determinada com 

emprego do Nanodrop.  

3.13.2. Conversão de RNA em cDNA e Amplificação por qPCR 

  RNA foi convertido em cDNA de acordo com o protocolo estabelecido pelo Kit 

First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher # K1612). Basicamente, foi 

adicionado a um microtubo de RT-PCR 500 g de RNA, 4 µL de buffer 5x, 1 µL de 

RNA riboblock, 2 µL de dNTP 10mM, 1 uµL de oligodT 0,5 µg/mL, 1 µL de água 

DEPC e 1 µL de MULV. Os tubos foram levados ao termociclador de RT-PCR da 

Thermo Fisher e incubados por 60 minutos a 37ºC. O cDNA obtido foi então utilizado 

para amplificação por qPCR. Cerca de 0,600 a 100 g de cDNA foi pipetado em 

placa de 96 poços para qPCR juntamente com 5µl de água DEPC, 3 µL dos primers 

forward e reverse para cada gene (Tabela 3) a ser analisado em diferentes poços, 

onde o GAPDH foi utilizado como controle endógeno para análise comparativa(2-

) e por fim foi adicionado 15 µL do corante de ligação SYBR GREEN, do kit 

er Mix (Thermo Fisher # 4309155) . A placa foi 

homogenizada com a pipeta multicanal e então levada ao aparelho de ciclagem 

qPCR. A incubação consistiu em 37ºC por 60minutos, 60ºC por 1 minuto durante 45 

ciclos.  

Tabela 3. Primers empregados na avaliação da expressão de genes relacionados às 

vias extrínseca e intrínseca da apoptose 

Gene Primer forward Primer Reverse 

BAX GATGCGTCCACCAAGAAGC CCAGTTGAAGTTGCCGTCAG 

BCL2 GGTGGAGGAGCTCTTCAGG CAGCCCAGACTCACATCAC 

Caspase 3 GACTGTGGCATTGAGACAGAC TTTCGGTTAACCCGGGTAAG 

Caspase 8 ACACAGTCGAGTAGACTCTCAAA AGGAAGTGATGCTCGTTCAGA 

Caspase 9 CATTGTGGGATGTTCAGCAC ACTCTAGTAGGCCCCGGTTT 

 

 

 

 



3.14. Avaliação da expressão de microRNAs 

 A expressão de microRNAs em exossomos obtidos do sobrenadante de 

cultura de MDA-MB-231 e possivelmente associados à regulação de DCs e vias de 

sinalização da apoptose foi avaliadapor qPCR utilizando-se o agente flurescente de 

ligação de DNA SYBR do Kit -PCR. Foi 

inicialmente realizada a extração do miRNA pelo Kit miRNeasy Serum/Plasma da 

Qiagen e posteriormente foi realizada a conversão desse miRNA em cDNA 

utilizando-se  para posterior 

amplificação em qPCR. 

3.14.1. Extração de miRNA  

A extração de miRNA foi realizada mediante ao protocolo estabelecido pelo kit 

miRNeasy Serum/Plasma (Qiagen # 217184). 

3.14.2. Conversão em cDNA e Amplificação por qPCR 

O MicroRNA foi convertido em cDNA de acordo com o protocolo estabelecido 

 (Thermo Fisher #A11169   

Basicamente foi adiciondo  em um microtubo de RT-PCR 400 g de MiRNA, 4 µL de 

tampão e 2 µL da enzima TAQ polimerase. Os tubos foram levados ao termociclador 

de RT-PCR da Thermo Fisher e incubados por 60 minutos a 37ºC e 5 minutos a 

95ºC. O cDNA obtido foi então utilizado para amplificação por qPCR. Foi realizada a 

diluição do cDNA (1:20) e 4µL dessa diluição foi pipetada em placa de 96 poços para 

qPCR juntamente com 9.8 µL de água DEPC, 0.6 µL dos primers de uso direto e 

primer reverso universal para cada miRNA a ser analisado em diferentes poços, 

sendo utilizado o gene U6 como controle endógeno para analise comparativa (2-

)  e por fim foi adicionado 15 µL do corante de ligação SYBR GREEN. A placa foi 

homogenizada com a pipeta multicanal e então levada ao aparelho de ciclagem 

qPCR. A incubação consistiu em: 95ºC por 10:15 minutos, 55ºC por 1 minuto 

durante 45 ciclos.  

Os miRNAs selecionados para análise e seus respectivos primers estão 

listados na Tabela 4. A seleção dos miR para o estudo foi embasada em pesquisas 



na literatura de miRs altamente expressos em cânder de mama e/ou miRs 

relacionados à regulação de DCs.  

Tabela 4. Sequências dos primers empregados para avaliação de expressão 

de miRNAs  

miRNA Primer 
miR Let-7i TGA GGT AGT AGT TTG TGC TGT T 

miR 10a TAC CCT GTA GAT CCG AAT TTG TG 

miR 10b TAC CCT GTA GAA CCG AAT TTG TG 

miR 21 TAG CTT ATC AGA CTG ATG TTG A 

miR 29b TAG CAC CAT TTG AAA TCA GTG TT 

miR 34a TGG CAG TGT CTT AGC TGG TTG T 

miR 126 TCG TAC CGT GAG TAA TAA TGC G 

miR 155 TTA ATG CTA ATC GTG ATA GGG GT 

U6 GGG CAG GAA GAG GGC CTA T 

 

3.15. Análise estatística 

Os resultados foram apresentados como média ou mediana e analisados por 

ANOVA ou Teste de T Student. Valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente 

significante. Os gráficos foram processados no programa Graphpad Prism 5.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.0 RESULTADOS  

4.1. Caracterização dos exossomos 

As linhagens celulares MDA-MB-231, HEK-293 e WI-38 foram cultivadas 

como descrito no item 3.1. O sobrenadante das culturas celulares foram coletados 

após 48h da adição do meio de cultura com soro ultracentrifugado, quando estas 

atingiram confluência, para posterior isolamento de exossomos por  

ultracentrifugação de acordo com o item 3.4.  

Após o isolamento dos exossomos dos sobrenadantes bem como de 

doadores saudáveis e pacientes foi realizada a quantificação de proteína total pelo 

BCATM Protein Assay Kit (Pierce) a fim de se estimar a quantidade de exossomos 

presentes na amostra a serem usados na caracterização e ensaios biológicos.  

4.1.1. Caracterização de exossomos por Western Blot 

Os exossomos obtidos por ultracentrifugação foram submetidos à 

imunodeteccção das tetrapisinas CD9, CD63 e CD81 , proteínas relacionadas à 

biogênese dos exossomo (Brinton et al., 2015).Foi identificada a presença das 

tetrapsinas CD9,CD63 e CD81 em todas as amostras, como demonstrado na Figura 

12 para as amostras de sobrenadante de cultura de MDA-MB-231 e de plasma de 

paciente com câncer de mama. 

  

 
 
Figura 12. Caracterização estrutural de exossomos por Western Blot. Foram aplicados 30 

-MB-231 (A) e plasma de 
pacientes com câncer de mama (B) isoladas por ultracentrigugação. 

 

      A            B 



4.1.2. Caracterização de exossomos por microscopia eletrônica de 

transmissão  

  Para comprovação da existência de nanovesiculas no sobrenadante de 

cultura de MDA-MB-231 e pacientes, os pellets obtidos após centrifugação foram 

analisados por microscopia eletrônica de transmissão (Figura 13).  

 

Figura 13. - 
microscopia eletrônica de transmissão. As nanovesículas foram coradas negativamente com 
2% de acetato de uranila. Imagem representativa de exossomo (A) de Doadores saudáveis 
e (B) de MDA-MB-231. Aumento de 49000 vezes. 

4.1.3. Caracterização de exossomos obtidos por Nanosight 

A comprovação da existência de exossomos presentes nos pellets obtidos 

dos sobrenadantes das culturas foi realizada também pelo Nanosight análise de 

nanopartículas.Verificou-se nanopartículas com um diâmetro modal de 125 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Caracterização estrutural por nanosight de exossomos isolados a partir do  
sobrenadante de cultura de MDA-MB-231 (A) doadores saudáveis (B) pacientes com câncer 
de mama (C) Fotomicrografia representativa da análise (D). 
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4.2. Avaliação da influência de exossomos na  morfologia de Mo-DCs 

Para avaliar o efeito dos exossomos de MDA-MB-231 na morfologia de Mo-

DCs, os exossomos obtidos a partir do sobrenadante de cultura celular foram 

adicionados à cultura de monócitos de doadores saudáveis juntamente com as 

citocinas de diferenciação de monócitos à célula dentrítica (GM-CSF e IL-4, ambos 

na concentração de 50 g/mL) para obtenção de iDCs, e, após cinco dias de 

diferenciação, foi adicionado TNF g/mL)  para estimular a maturação das Mo-

DCs (mDCs). 

As células dentríticas podem ser diferenciadas in vitro a partir de monócitos 

na presença de citocinas IL-4 que inibe a diferenciação de monócitos em 

macrófagos, o fator estimulador do crescimento de granulócitos e macrófagos (GM-

CSF) e o TNF

citocina essa que pode ser produzida por DCs maduras (mDC) em resposta ao 

antígeno (Baleeiro et al., 2008). Na Figura 15 A observa-se as células dentríticas no 

estado maduro (mDC) com prolongamentos e projeções enquanto a Figura 15 B 

representa mDCs diferenciadas na presença de exossomos de MDA-MB-231, 

mostrando células aderentes com poucos prolongamentos, projeções e vários debris 

celulares. 

(A)  (B)  

Figura 15. Fotomicrografias de Mo-DCs obtidas por microscópio invertido. A:mDC e B: 
mDCs tratadas com Exo de MDA. Aumento de 10 x. 

400 µm 



4.3. Avaliação da influência de exossomos na atividade fenotípica de  Mo-

DCs  

Para avaliar o efeito dos exossomos de MDA-MB-231 na diferenciação de 

Mo-DCs, foi feita análise fenotípica das mesmas. Para tanto, os exossomos obtidos 

do sobrenadante de cultura celular foram adicionados aos monócitos de doadores 

saudáveis juntamente com citocinas de diferenciação (GM-CSF e IL-4) e, após cinco 

dias foi adicionado a citocina de maturação, (TNF- ). Como controle foram utilizadas 

Mo-DCs tratadas com as mesmas citocinas, portanto células dendriticas maduras 

(mDCs), mas que não receberam o tratamento com o exossomos. Decorridos sete 

dias de tratamento, realizou-se a marcação de Mo-DC para imunofenotipagem por 

citometria de fluxo. 

A  Figura 16 exibe os gates de análise da fenotipagem de Mo-DCs 

diferenciadas na presença de exossomos de MDA-MB-231. Foram realizadas as 

delimitações abaixo no software Flow Jo 10.3 para cada amostra. 

1. Determinação de singletes; (Figura 16 A); 

2. Determinação da população de DCs através do side scatter (SSC), que delimita a  

granulosidade, tipo de estrutura e complexidade e o forward scatter (FSC), que 

determina o tamanho da célula em relação a sua sombra e tempo de passagem 

(Figura  16 B); 

3. Delimitação de células DCs vivas e células DCs mortas através da análise de 

fluorescência do LIVE/DEAD (Figura  16  C); 

4. Positividade dos marcadores HLA-DR, CD80, CD86, CD14 e CD11c dentro da 

delimitação da subpopulação de DC vivas.  

 

 



     

Figura 16. Imunofenotipagem de Mo-DCs por citometria de fluxo. (A) Análise de tamanho e 
granulosidade para determinação de singlets. (B) Análise de tamanho e granulosidade para 
determinação da população de DCs. (C) Análise da viabilidade celular por positividade 
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Figura 17. Caracterização fenotípica de Mo-DCs por citometria de fluxo. Monócitos foram 
tratados com exossomos isolados de sobrenadante de cultura de MDA-MB-231 na 
concentração de 30 µg juntamente com IL-4 e GM-CSFe após 5 dias de tratamento foi 
adicionado (TNF- para avaliação da influência dos mesmos na diferenciação, e maturação 
das Mo-DCs. Foram avaliados os marcadores (A) CD80; (B) CD86; (C) HLA-DR, (D) CD11c 
e (E) CD14. Os valores foram expressos em MFI de 4 experimentos independentes (n=4). 
Todas as amostras foram adquiridas utilizando a citometria de fluxo e as análises foram 
realizadas utilizando o programa Flow Jo 10.3 software e GraphPad Prism 5. 

(A) (C)(B)



Na Figura 17 A e 17 B  observou-se diminuição significativa na expressão de 

moléculas co-estimulatórias CD80 e CD86, respectivamente, em Mo-DCs tratadas 

com exossomos de MDA-MB-231 quando comparadas à mDCs não tratadas com 

exossomos. Enquanto na figura 17C, houve aumento significativo de HLA-DR nas 

Mo-DCs tratadas com os exossomos tumorais. A integrina de adesão CD11c teve 

sua expressão diminuida como observado na Figura 17D, enquanto o marcador 

CD14 teve sua expressão aumentada, como representado na Figura 17 E. 

  
4.4. Avaliação da influência de exossomos na  atividade funcional de Mo-DCs 

Para avaliar a proliferação celular de linfócitos T alogênicos induzida por Mo-

DCs, os linfócitos obtidos de doadores saudáveis, separados por sorting em CD4+ e 

CD8+ (Figura 18), e marcados com CFSE, foram co-cultivados com Mo-DCs 

diferenciadas na ausência e presença de exossomos de doadores saudáveis, 

pacientes ou MDA-MB-231. Ao término da cultura de 5 dias, os linfócitos foram 

marcados com anticorpos anti-CD4, anti-CD8, anti-CD3, anti-CD25, anti-CD127 e 

anti-FOXP3  e analisados no citômetro de fluxo. O ensaio de proliferação foi 

realizado em parceria com o professor Dr. Helton Santiago da UFMG. 

 

 

Figura 18. Dot plots representativos da separação de linfócitos CD4+ e CD8+ humanos no 
FACSAria II (BD). O padrão da observação das células pré-sort, de acordo com 
granulosidade (SSC-A) e tamanho (FSC-A) e positividade para CD4+ (PercP-Cy5.5) e CD8+ 
(APC). Os gráficos no inferior representam o padrão de observação das células após 
sorteamento das células, demonstrando a acurácia do procedimento. 

 



Primeiramente foi realizada a delimitação dos singlets e posteriormente a 

determinação da população de linfócitos totais através do SSC e FSC. Dos linfócitos 

totais, restringiu-se a análise à população de células vivas e posteriormente a 

separação dos mesmos em CD4+ e CD8+ (Figura 19). 

A análise de positividade de linfócitos proliferativos foi realizada em cada sub-

população de linfócitos, sendo considerados proliferativos os linfócitos CD4/CFSE- e 

CD8/CFSE-. O marcador CD25 expresso por linfócitos proliferativos também pode 

ser expresso pela subpopulação de linfócitos Tregs. Células Tregs representam uma 

subpopulação de células T que atuam na tolerância imunológica através da 

supressão de células autorreativas. São caracterizadas pela expressão de CD25, 

CD45Rblow, CD62L, CD103, CD127 e o fator de transcrição Foxp3 (Ghiringhelli,et al., 

2005). Assim, foi analisada a positividade de linfócitos CD25+ e FOXP3+, linfócitos 

CD25+ e CD127+, sendo a intercessão de ambas, linfócitos CD25+, FOXP3+ e 

CD127+ o perfil de linfócitos Tregs (Figura 19). O mitógeno fitohemaglutinina (PHA) 

foi usado como controle positivo de indução de proliferação inespecífica de linfócitos.  

 

 

Figura 19 Análise da proliferação de linfócitos T alogênicos em co-cultura com Mo-DCs por 
citometria de fluxo. Dot plots representativos da estratégia de análise utilizada. 
Sequencialmente, foi realizada a delimitação dos Singlets, delimitação da população de 
linfócitos por tamanho e granulosidade, análise de linfócitos vivos (CD3+VIVID-), distinção de 
linfócitos CD4 e CD8. A perda da florescência de CFSE foi considerada células 
proliferativas. Para análise de linfófitos Treguladores, foi realizada a intercessão de gates de 
células CD4+CD25+CD127low & CD4+CD25+FoxP3. A análise foi feita com a utilização do 
software FlowJo 10.0 (Tree Stars Inc.).  



Após análise realizada pelo software FlowJo 10.0 os resultados deste ensaio 

foram representados em gráficos utilizando o software GraphPad Prism 5.0, como 

mostrado na Figura 20. 

Na figura 20 A e 20 B pode-se observar diminuição significativa de linfócitos 

proliferativos TCD8+ e TCD4+, respectivamente após estimulação com Mo-DCs 

tratadas com exossomos de MDA-231 e exossomos de pacientes com câncer de 

mama em comparação com Mo-DCs tratadas com exossomos de doadores 

saudáveis (DS), sendo os índices dos LTs estimulados com Mo-DCs tratadas com 

exossomos de MDA-231 e de câncer de mama estatisticamente iguais. Enquanto na 

figura 20 C é possível obsevar que os linfócitos estimulados Mo-DCs tratadas com 

exossomos de MDA-231 diferenciaram-se em células Tregs representado pela 

expressão dos marcadores CD25+/CD127low/FOXP3+, sendo os índices dos LTs 

estimulados com Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-231 e de câncer de 

mama estatisticamente semelhantes. Os linfócitos estimulados com Mo-DCs 

tratadas com exossomos de DS também diferenciaram-se em Tregs, contudo o 

índice foi menor em comparação com as Mo-DCs tratadas com exossomos de 

pacientes com câncer de mama MAMA e MDA-MB-231. 

Na figura 20 D está representado os índices de células que foram positivas ao 

VIVID, um marcador de morte e vida celular. É possível observar que as células 

estimuladas com exossomos provenientes de MDA-MB-231 apresentaram uma 

viabilidade significativamente menor quando comparada às células que receberam 

outro tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 20. Análise fenotípica de linfócitos TCD4+  e TCD8+ após co-cultura com Mo-DCs de 
doadores saudáveis diferenciadas na presença de exossomos. Doarores saudáveis (DS), 
pacientes com câncer de mama (CA MAMA) , cultura de MDA-MB-231 e Mo-DCs sem 
tratamento com exossomos (mDCs). (A) Linfócitos TCD4+/CD3+/CFSE+/ (B) Linfócitos 
TCD8+/CD3+/CFSE (C) Linfócitos T CD25+/CD127+/FOXP3+ (D) Células mortas. Os índices 
a,b ou c iguais para tratamentos diferentes representam valores estatiticamente 
semelhantes, enquanto letras diferentes representam valores estatiticamente diferentes. 

4.5. Avaliação da viabilidade celular 

A viabilidade celular das Mo-DCs tratadas com exossomos tumorais támbem 

foi avaliada usando o LIVE/DEAD por citometria de fluxo e incubação em tempo real 

no BioStation IM-Q da Nikon. As Mo-DCs tratadas com TEX apresentaram maior 

morte celular  quando comparada com DCs que não receberam nenhum tratamento 

(Figura 21).  

 

 
Figura 21. Análise da viabilidade celular de Mo-DCs. Mo-DCs foram diferenciadas em 
mDCs na ausência de exossomos (A) e na presenca de exossomos de MDA-MB-231 (B). As 
análises foram realizadas utilizando o programa Flow Jo 10.3 software. 
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4.5.1. Análise da viabilidade celular em tempo real 
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Figura 22. Fotomicrografias da viabilidade celular de Mo-DCs tratadas ou não com 
exossomos de MDA-MB-231. Monócitos de doadores saudáveis foram estimulados à 
diferenciação a Mo-DCs com as citocinas GM-CSF e IL-4 (50 g), tratados ou não com 
exossomos de MDA-MB-231 (30µg) marcados com LIVE/DEAD e incubados no ByoStation. 
(A), (B), (C), (D) e (E) representam o controle Mo-DCs em 0 horas, 6 horas, 12 horas, 24 
horas e 72 horas de tratamento e incubação, respectivamente.  (F), (G), (H), (I) e (J) 
representam as Mo-DCs tratadas com 30µg de exossomos de MDA-MB-231 em 0 horas, 6 
horas, 12 horas, 24 horas e 72 horas de tratamento e incubação respectivamente. 

 As figuras demonstram que a fluorescência vermelha da calceína, que 

representa a morte celular  vai aumentando ao longo do tempo de tratamento e 

incubação das Mo-Dcs com exossomos de MDA-MB-231 em comparação com as 

Mo-DCs que não receberam tratamento, ao mesmo tempo em que é possivel 

observar a diminuição da fluorescência verde do etídio, que representa as células 

vivas. No fim do tratamento, no tempo de 72 horas, é possível observar que todas as 

Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-MB-231 apresentam a fluorescência 

vermelha (Figura 22 J). Também houve aumento de morte celular em células não 

tratadas com exossomos no tempo de 24 (Figura 22 D) e 72 horas (Figura 22 E). No 

entanto, ainda é possível observar células que apresentam uma forte intensidade de 

fluorêscencia verde, o que não ocorre nas das células tratadas com exossomos de 

MDA-MB-231 nos mesmos tempos. 

 

4.6. Avaliação da influência de exossomos na  apoptose de Mo-DCs por 
Anexina V e 7-AAD 

 

Os índices de morte celular por apotose inicial e tardia de Mo-DCs 

estimuladas com exossomos de MDA-MB-231, exossomos de WI-38, exossomos de 

HEK-293 e Mo-DCs sem tratamento, foram avaliados por citometria de fluxo através 



da marcação de 2x105 células, previamente plaqueadas com Anexina V e 7-AAD 

respectivamente.  

As análises demonstradas na Figura 23 foram realizadas utilizando-se o 

software FlowJo 10.3. Primeiramente foi realizada a delimitação de singlets (Figura 

23 A). Dentro do gate de singlet foi realizada a delimitação da população de Mo-DCs 

(Figura 23 B), e, por último, foi realizada a delimitação de células viáves, células em 

processo de apoptose e fragmentos nucleares de acordo com a positividade para os 

marcadores Anexina V e 7-AAD (Figura 23 C). Células viáveis  são duplamente 

negativas (Anexina V  e 7-AAD-), células em processo de apotose são positivas para 

Anexina V e negativas para 7-AAD (Anexina V +/7-AAD-), células mortas são 

duplamente positivas ( Anexina V+/ 7-AAD+) enquanto os fragmentos nucleares são 

caracterizados por serem negativos para Anexina V e positivos para 7-AAD (Anexina 

V-/ 7-AAD+).  

(A) (B) (C)   
 
 
Figura 23. Análise da apoptose e morte de Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-MB-
231, WI-38 e HEK-293. (A) Análise de tamanho e granulosidade para determinação de 
singlets. (B) Análise de tamanho e granulosidade para determinação da população de Mo-
DCs. (C) Análise da apoptose, necrose e viabilidade celular positividade e negatividade para 
fluorescência de Anexina V e 7AAD. A análise foi realizada usando o software FlowJo 10.3. 

Deste modo, é observado menor valor de Mo-DCs viáveis quando tratadas 

com exossomos de MDA-MB-231 (Figura 24 A) em comparação com o controle não 

tratado e com as Mo-DCs tratadas com exossomos de linhagens não tumorais, 

embora não significativo. Além disso, foi observado também maior valor de morte 

celular por apoptose na figura 24 B em Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-

MB-231, embora não significativo. Foi  também observado morte celular por 

apoptose e menor viabilidade em Mo-DCs tratadas com exossomos não tumorais em 

comparação com Mo-DCs sem tratamento, contudo esses índices ainda são 

menores em comparação com as Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-MB-

231.  

7-AAD 

Anexina V 



Figura 24. Análise da viabilidade celular em Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-MB-
231, WI 38 e HEK-293 avaliadas através dos marcadores Anexina e 7AAD (%). Monócitos 
de doadores saudáveis foram tratados com exossomos isolados de sobrenadante de cultura 
de MDA-MB-231, WI e HEK-293 na concentração de 30 µg juntamente com IL-4 e GM-CSF. 
Após 12 horas de tratamento foi realizada a marcação com Anexina V e 7-AAD para 
avaliação por citometria de fluxo. Foram avaliados os índices de células viáveis, células 
mortas por apoptose, células mortas por necrose de Mo-DCs tratadas com exossomos 
tumorais de MDA-MB-231, exossomos de linhagens celulares não tumorais (HEK-293 e WI) 
e Mo-DCs sem tratamento como controle. Gráficos representativos de 2 experimentos 
independentes (n=2) mostrando (A) Viabilidade celular, (B) Células em Apoptose. As 
análises foram realizadas utilizando o software FlowJo 10.3. e GraphPad Prism 5. 

4.7. Avaliação da expressão de genes relacionados as vias intríseca e 

extrínseca da apoptose  

A expressão de genes relacionados à via intrínseca, via extrínseca e controle 

da apoptose por Mo-DCs após tratamento com exossomos de MDA-MB-231 e HEK-

293 nos períodos de 12hs e 24hs foi avaliada por qPCR (Figura 25). A expressão 

gênica foi calculada pela análise comparativa de CTs (número de ciclos necessários 

para amplificação do DNA), através método de LivaK & Schmittgen, 2001 (2- ), 

pelo programa Data Assist 3.01. O controle endógeno utilizado nessa análise foi o 

GAPDH e o controle exógeno constitui de Mo-DCs que não receberam tratamento 

com os exossomos. Os dados foram analisados pelo software GraphPad Prism 5.0 

(A) (B) 
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Figura 25. Gráficos representativos da expressão relativa de genes relacionados à apoptose 
por Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-MB-231 (A) e HEK-293 (B). Monócitos de 
doadores saudáveis foram tratados com citocinas de diferenciação (GM-CSF e IL4) 
juntamente com 30µg de exossomos de MDA-MB-231 e HEK-293, sendo o controle 
exógeno as Mo-DCs não tratadas com exossomos. O controle endógeno utilizado foi o 
GAPDH. As análises foram realizadas usando os software Data Assist 3.01 e GraphPad 
Prisma 5.0.

(A) 

(B) 



A figura 25 A demonstrada um aumento significativo da expressão da 

Caspase 9 nas Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-MB-231 durante 24hs em 

comparação com as Mo-DCs sem tratamento. Nas Mo-DCs tratadas com MDA-MB-

231 no tempo de 12 hs é observado pequeno aumento de BAX e diminuição da 

expressão de BCL2, embora esses resultados não foram considerados significativos. 

Por sua vez, Mo-DCs tratadas com exossomos de HEK-293 (Figura 25 B), uma 

linhagem não tumoral, demonstraram aumento significativo na expressão de genes 

que regulam a via intrínsecada apoptose, BAX e BCL2, no período de 24 hs. 

 

4.8. Quantificação de microRNAs  extraídos de exossomos de MDA-MB-231  

A quantificação de miRNAs relacionados à progressão tumoral e regulação 

funcional em DCs, presentes em exossomos foi avaliada por qPCR e calculada pela 

análise comparativa de CTs (número de ciclos necessários para amplificação do 

DNA), através método de Livak & Schmittgen, 2001 (2- ), pelo programa Data 

Assist 3.01. O controle endógeno utilizado nessa análise foi o U6 e o controle 

exógeno de microRNAS isolados de sobrenadante da linhagem não tumoral WI-38. 

Os dados foram analisados pelo software GraphPad Prism 5.0. 

Na Figura 26 é possível observar que os exossomos de MDA-MB-231 possuem 

aumento de expressão de  todos os miR analisados quando comparados com a 

expressão de microRNAs da linhagem WI-38.  
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Figura 26. Gráficos representativos da  quantificação de miRNA relacionados à 
progressão e/ou repressão tumoral e regulação funcional de DCs por exossomos 
isolados de sobrenadante das cultura de MDA-MB-231 e WI-38. As análises foram 
realizadas usando os software Data Assist 3.01 e GraphPad Prisma 5.0. 



5.0 DISCUSSÃO 
 

5.1 Caracterização dos exossomos 

Os exossomos obtidos por ultracentrifugação foram caracterizados por 

Western Blot, Microscopia Eletrônica de Transmissão e Nanosight. 

Na caracterização por Western Blotr foi observada a presença das 

tetraspaninas CD9, CD63 e CD81 nas amostras de exossomos isolados a partir de  

sobrenadante de cultura de MDA-MB-231 e de plasma de paciente com câncer de 

mama, como demonstrado na Figura 12, enquanto a caracterização por TEM pemitiu 

confirmar a presença, o formato esférico bem como observar o tamanho das 

nanovesículas que variou entre 50 µm e 150 µm, como demonstrado na Figura 13. 

Essa análise corrobora com o descrito na literatura por  Ekstro e colaboradores 

(Ekstro et al., 2012). Os exossomos foram por fim, foram analisados também por por 

Nanosight. Exossomos obtidas de sobrenadante de linhagem tumoral apresentavam 

diâmetro modal de 125 m, corroborando com estudos de Mutschelknaus et 

al.,(2016) que obtiveram exossomos tumorais com tamanho médio entre 111-124 m. 

Como pode ser observado na figura 14, amostras de doadores saudáveis isoladas 

do plasma por ultracentrifugação (Figura 14B) apresentam menor quantidade de 

nanovesículas (ordem de 107partículas/mL) e partículas de tamanhos mais 

pleomórficos quando comparadas a amostras de pacientes com câncer de mama  

(Figura 14C) e de sobrenadante de MDA-MB-231 (Figura 14 A), que tendem a ser 

mais homogêneas, de menor tamanho e em maior quantidade (108 partículas/mL).  

5.2 Avaliação da influência de exossomos no fenótipo de  Mo-DCs  

Neste trabalho foi observada diminuição significativa da expressão das 

moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86 em Mo-DCs tratadas com exossomos de 

MDA-MB-231, como observado na figura 17 A e 17 B corroborando com resultados 

encontrados no estudo de Yu et al., 2007, em que os mesmos sugerem que DCs 

derivadas da medula óssea de murinos após o tratamento com exosomos tumorais 

de câncer de mama, TS/A, diminuem a expressão destas moléculas co-

estimuladoras. Esses resultados assemelham também com os obtidos por Yang et 

al., (2011) e Ning et al., (2018) . Yang et al., demonstraram que DCs  derivadas da 

medula óssea após tratamento com exossomos de C57BL/6 derivados de tinoma 



EL4, melanoma B16-F0 (B16), EL4-OVA (EG7) e B16-OVA (MO5) tiveram baixa 

expressão de moléculas coestimuladoras, sugerindo que, na presença de 

exossomos tumorais, a maturação de DCs poderia estara inibida. Ning et al., (2018) 

ao estudar precursores mielóides de DCs de murinos tratadas com exossomos de 

LLC1 , câncer de pulmão de Lewis, e  4T1, câncer de mama , mostraram que essas 

células perderam seu potencial de maturação e tiveram regulação negativa de CD80 

e CD86. Trabalhos anteriores realizados pelo nosso laboratório também 

demonstraram que Mo-DCs derivadas de doadoras saudáveis apresentaram  

expressão diminuída de CD80 e CD86 quando tratadas com exossomos de 

pacientes com câncer de mama e exossomos de MCF-7, uma linhagem de câncer 

de mama não metastática (Vieira , 2016). 

 O aumento significativo do marcador HLA-DR observado nas Mo-DCs 

tratadas com exossomos tumorais, representado na Figura 17 C, é parecido aos 

dados encontrados por Charry et al., 2005 estudando DCs de pacientes com câncer 

de mama. Eles observaram que esses pacientes possuem maior número de iDCs 

circulantes, apresentando aumento de HLA-DR, CD40, expressão moderada de co-

estimuladores CD80 e CD86 e baixa expressão de CD11c, sendo células com baixa 

capacidade de apresentação de antígeno. Esses dados contradizem com Yang et 

al., (2011), Ding et al.,(2015) e Ning et al., (2018) . Em seus estudos, Yang et al., 

(2011) encontraram baixa expressão de MHC de classe II por Mo-DCs tratadas com 

exossomos derivados de tinoma e melanoma humanos, enquanto Ding et al., (2015) 

verificaram diminuição de HLA-DR em Mo-DCs tratadas com exossomos isolados de 

diferentes linhagens de ,âncer pancreático. Ning et al., 2018 demonstraram que exos 

de LLC1, câncer de pulmão de Lewis e 4TI, câncer de mama, inibem a maturação 

de precursores mielóides de DCs de murinos e modulam negativamente MHC-

II,corroborando com dados anteriores do laboratório utilizando exossomos da 

linhagem tumoral de câncer de mama MCF-7 e exossomos provenientes de 

pacientes com câncer de mama ductal invasivo para tratamento de Mo-DCs de 

doadores saudáveis (Vieira, 2016). 

Esses resultados sugerem que, possivelmente, o conteúdo dos exossomos 

que induzem alterações na diferenciação de Mo-DCs podem divergir de acordo com 

a linhagem tumoral estudada.  De fato, o conteúdo de moléculas presentes 

exossomos é diverso, variando de acordo com a célula secretora ( Mathivana et al., 

2012; Zha et al., 2017), sendo atualmente listado no Database Exocarta, cerca de 



4563 tipos de proteínas, 194 tipos de lipídeos, 1639 tipos de mRNAs e 764 tipos de 

miRNA  presentes em exossomos (Mathivana et al., 2012). 

O aumento da expressão de HLA-DR em Mo-DCs tratadas com exossomos 

de MDA-MB-231 sugere que o o processamento e apresentação de antígeno 

associadas a MHC-II aos LT CD4 naive ainda ocorre. No entanto, a diminuição de 

moléculas co-estimulatórias de linfócitos por essas Mo-DCs sugerem que a 

apresentação de antígeno seja menos eficicaz para diferenciação desse linfócito em 

efetor, e, consequente, mediação da resposta imune (Gottfried et al., 2008, Baleeiro 

et al., 2008; Ning et al., 2018).  Sem as moléculas co-estimulatórias a apresentação 

de antígeno pode ser ineficaz, bem como pode levar a anergia e a indução da 

tolerância dos LT.  A tolerância de LT periféricas pode ser gerada e mantida por DCs 

tolerogênicas e DCs com fenótipo imaturo (Hadeiba et al., 2008; Torres-Aguilar et 

al., 2010). DCs tolerogênicas são caracterizadas por baixa expressão constitutiva de 

moléculas co-estimuladoras de LT e moléculas CD40 em comparação com 

expressão de fatores inibidores (Torres-Aguilar et al., 2010) e podem contribuir na 

indução de células T reguladoras (Wieckowski et al., 2009; Szajnik et al., 2010). 

Dados da literatura já demonstraram aumento de Tregs em pacientes com câncer de 

mama (Bates et al., 2006), além disso, esses pacientes possuem células dendríticas 

com perfil tolerogênico (Ramos et al., 2012). 

A diminuição da integrina de adesão CD11c ,observada na figura 17D, 

corrobora com os estudos de  Ning et al., (2018) ao analisar o efeito de exossomos 

da linhagem de câncer de pulmão e câncer de mama em murinos nos precursores 

mielóides de suas DCs. Eles demostraram que esses exossomos suprimem a 

diferenciação dessas células em CD11c+. Resultados semelhantes foram 

encontrados por grupo de pesquisa do nosso laboratório ao analisar Mo-DCs 

tratadas com exossomo de MCF-7(Vieira, 2016). Cherry et al., 2005 observaram que 

DCs de pacientes com câncer de mama apresentavam diminuição  do número de 

DCs CD11c+ e DCs plasmocitóides (pDCs), caracterizadas por serem CD 123+.  Em 

seus estudos, DCs e pDCs representavam 67,9 ± 3,1% do total de PBMCs 

circulantes  em comparação com ambas as DCs de doadores saúdaveis que 

representavam 83,5 ± 1,7%.  A molécula CD11c é uma integrina de adesão presente 

em macrófagos e células dentríticas maduras, essa integrina é responsável pelo 

recrutamento de células na inflamação.  



O aumento da expressão de CD14 por Mo-DCs tratadas com exossomos 

tumorais de MDA-MB-231, representado na figura 17E, sugere que as Mo-DCs 

tratadas com exossomos de MDA-MB-231 não se diferenciaram totalmente para 

mDCs e/ou possivelmente adquiriram fenótipo de DCs tolerogênicas. O marcador 

CD14 é necessário para ativação de macrófago, sendo  expresso em maiores níveis  

por monócitos e diminuindo ao longo da diferenciação destes à DC. DCs 

tolerogênicas támbem podem expressar marcadores característicos de monócitos, 

onde expresam altos indíces de CD14 (Torres-Aguilar et al., 2010).  

Em resumo, a diminuiçao das moléculas CD80, CD86 e CD11c juntamente 

com o aumento da expressão CD14 indicam que possivelmente as Mo-DCs tratadas 

com exossomos de MDA-MB-231 adquiriram fenótipo de DCs imaturas e/ou DCs 

tolerogênicas. DCs imaturas e tolerogênicas não conseguem apresentar o antígeno 

ao LT naive de forma eficaz podendo induzir a anergia e diferenciação desse LT em 

células Tregs.  

 
5.16. Avaliação da influência de exossomos na  atividade funcional de Mo-DCs 

    A diminuição na capacidade de Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-

MB-231 e pacientes com câncer de mama de estimular a proliferação de LT CD4+ e 

LT CD8+ em comparação com Mo-DCs tratadas com exossomos de doadores 

saudáveis, bem como aumento da proliferação de Tregs, observada  neste trabalho 

(Figura 20 A, B e C), corrobora com estudos anteriores de Ramos et al., (2012) e 

Ning et al., (2018). 

Ramos et al., (2012) demonstraram que Mo-DCs derivadas pacientes com 

câncer de mama ductal invasivo possuem um fenótipo alterado capaz de induzir 

ativação de linfócitos Tregs CD4+CD24+Foxp3+, enquanto nos estudos de Ning et al., 

(2018)  DCs de murinos, tratadas com Texs de linhagens de câncer de pulmão e 

mama, diminuíram a proliferação de LT CD4+, os quais eram diferenciados em 

linfócitos Tregs CD4+ Foxp3+. 

Estudos anteriores relatam que microvesículas derivadas de tumor diminuem 

a proliferação de linfócitos CD8+ e induzem a diferenciação de células CD4+ em 

Tregs (Wieckowski et al., 2009; Szajnik et al., 2010). Wieckowski et al., (2009) 

observaram que MVs derivadas de linhagens tumorais inibia a proliferação de 



células CD8+ ativadas, bem como induzia a apoptose dessas células.Os autores 

demonstraram ainda que essas MVs eram capazes de estimular a proliferação de 

linfócitos CD4+ sendo que, no entanto, uma porcentagem significativa destes 

diferenciaram-se em células Tregs,    corroborando com estudos de Szajnik et al., 

(2010), em que  exossomos derivados de carcinoma de células escamosas de 

cabeça e pescoço, PCI13, induziram a proliferação de células Tregs  e mediram a 

conversão de linfócitos T CD4+CD25- em linfócitos Tregs, com fenótipo CD4+ 

CD25highFoxp3+. Nesse estudo, ainda foi demonstrado que exossomos também 

medeiam positivamente a expressão de  FasL , porfirina, granzima B e ligantes de 

mortes nas células Tregs, o que permite a essas células a capacidade de mediar a 

supressão da resposta imune por mecanismos distintos. 

As células CD8+ são as principais células responsáveis  pela imunidade 

antitumoral, e, quando ativadas por APCs, diferenciam-se em CLTs efetoras   

capazes de  destruir diretamente a célula alvo por citotoxicidade, sem a necessidade 

de co-estimuladores. As células CD4+ ou linfócitos T helper (Th) medeiam a resposta 

imune celular após sua ativação por APC. Essas células são capazes de estimular 

ainda mais a apresentação de antígeno de uma DC a célula CTL por diversas 

formas. As DC tem a capacidade de processar o antígeno via MHCI para 

apresentação a célula CD8+, e podem fazer apresentação do mesmo antígeno por 

processamento via MCH II a célula CD4+ (Chen et al., 1992; Baskar et al., 1993; 

Bennett, et al., 1997; Toes et al., 1998; Abbas et al., 2012). Deste modo, a 

diminuição da proliferação CD8+ e CD4+ estimulados com Mo-DCs tratadas com 

exossomos de MDA-MB-231 e pacientes com câncer de mama sugere que essas 

nanovesículas podem propiciar uma reduzida resposta imune antitumoral, afetando 

funcionalmente três células necessárias pra esta resposta. 

Neste trabalho foi observado támbem morte celular de LTs quando 

estimulados com Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-MB-23, figura 20D. 

Esses dados corroboram com os resultados observados nesse trabalho que retratam 

morte celular associada a apoptose em Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-

MB-231(4.6). Portanto, além da morte por apoptose em Mo-DCs observadas por 

citometria (4.6), os resultados mostram que exossomos de MDA-MB-231 também 

podem induzir morte celular em linfócitos. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Taylor et al., (2003) e Kim et al., (2005) que retratam morte celular 



por apoptose em LTs induzida por MVs tumorais. Nos estudos de Taylor et al., 

(2003) foi observado que MVs obtidas de pacientes com câncer de ovário 

expressavam FasL sendo capazes de regular  diminuição da expressão de CD3-  

em LTs, mediar a ativação de casp 3, uma caspase efetora, bem como indução da 

apoptose em LTs. Esses autores relacionaram a apoptose com a redução da 

expressão de CD3- , enquanto Kim et al., (2005) estudando microvesículas de 

pacientes com carcinoma de células escamosas orais notaram que essas vesículas 

apresentavam FasL e foram capazes de induzir apoptose de LT ativados. As MVs 

mediaram a redução de TCR em linfócitos alvos, induziram a clivagem de casp 3, 

uma caspase efetora, e danos a mitocôndria, indicando que a via mitocondrial da 

apoptose também era induzida. 

Assim, além da caracterização da apoptose de Mo-DCs induzida por 

exossomos de MDA-MB-231, este trabalho traz como perspectiva também a 

caracterização da morte celular dos LTs estimulados com essas Mo-DCs tratadas 

com Texs.  

5.4. Avaliação da viabilidade celular 

 

As figuras 21 e 22 mostrram diminuição da viabulidade celular de Mo-DCs 

tratadas com exossomos provenientes de MDA-MB-231 em comparação com mDCs 

e Mo-DCs. Resultado semelhante foi encontrado previamente pelo nosso 

laboratório, onde foi observado uma menor viabilidade celular de Mo-DCs tratadas 

com exossomo de pacientes com câncer de mama e Mo-DCs tratadas com 

exossomo da linhagem de câncer de mama não metastático MCF-7 em comparação 

com Mo-DCs tratadas com exossomos de doadores saudáveis e Mo-DCs que não 

receberam tratamento com exossomos e avaliadas pelo Azul de Trypan, tendo sido 

hipotetizado que os exossomos poderiam induzir morte celular direta de Mo-DCs  

(Vieira , 2016). 

Diante do exposto,os exossomos tumorais possivelmente estimulam a morte 

celular de Mo-DCs, sugerindo que esse mecanismo pode constituir outra forma de 

evasão da resposta imune antitumoral. 

 



5.5. Avaliação da influência de exossomos na  apoptose de Mo-DCs por 
Anexina V e 7-AAD 
 

A diminuição da viabilidade celular e aumento da apoptose, embora não 

significativo em Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-MB-231 quando 

comparadas com Mo-DCs sem tratamento representadas na figura 24  desde 

trabalho, assemelha-se ao estudo anterior realizado por Charry et al.(2006) que 

demonstraram que DCs de pacientes com câncer de mama sofrem apoptose 

espontaneamente em comparação com DCs de doadores saudáveis. Foi também 

demonstrado, neste mesmo estudo, que, Mo-DCs de doadores saudáveis, quando 

estimuladas com sobrenadante de linhagens tumorais de câncer de mama também 

sofriam mais apoptose em comparação com DCs sem estímulo (Charry et al., 2006). 

Apesar dos dados acima referentes à morte celular em DCs em pacientes 

com câncer de mama, nenhum trabalho avaliando a morte celular por apotose em 

DCs, provenientes de humanos, estimuladas com exossomos de câncer de mama 

e/ou linhagens celulares de câncer de mama foi encontrado no banco de dados. Os 

trabalhos mais relacionados encontrados caracterizam a morte celular de 

precursores de medula óssea e DCs provenientes de murinos induzida por 

exossomos de linhagens tumorais de câncer de mama (4TI) e câncer de pulmão 

Lewis (LLC1) em murinos (Ning et al., 2018), bem como  morte celular de Mo-DCs, 

mDCs e PBMCs provenientes de humanos induzida por exossomos secretados por 

paciente com câncer de ovário (Peng et al., 2011). 

     Nos estudos de Ning et al., 2018 foi observado que as DCs CD11c+ após 3 

dias de tratamento com TEXs de LLC Lewis ou 4TI 20 ± 2,3% ou 10 ± 1,1%, 

respectivamente, foram positivas para Anexina V enquanto apenas 4 ± 0,3% das 

células controles foram Anexina V positiva, sugerindo que TEXs foram capazes de 

induzir apoptose em DCs e corroborando com estudos de Peng et al., (2011) que 

notaram que TEXs derivados de pacientes em diferentes estágio de câncer  

ovariano induziram apoptose de precursores de DCs, mDCs e PBMCs.  Esses TEXs 

não tiveram efeito no crescimento celular e apoptose quando cultivados com células 

tumorais. Os autores então propuseram que a apoptose e sinalização em cascata 

para ativação das caspases pode acontecer devido a sinalização via ligante de FAS 

presentes nos exossomos estudados. Ao bloquearem os efeitos dos TEX com 



anticorpos Anti-FasL, eles notaram uma diminuição da apoptose em um dos 

experimentos realizados, sugerindo que outras vias de sinalização também 

poderiam estar associadas.  

Como demonstrado na figura 24, Mo-DCs tratadas com exossomos das três 

linhagens celulares apresentaram um índice maior de morte por apoptose quando 

comparado ao controle de Mo-DCs sem tratamento, não havendo diferença 

significativa dos índices dos 3 tratamentos. Contudo o índice de apoptose por Mo-

DCs tratadas com MDA-231foi um pouco mairo que as Mo-Dcs tratadas com os exos 

das linhagens não tumorais, tornando os resultados relevantes. A ausência de 

resultados significativos possivelmente se dá ao baixo número de amostras 

analisadas. Assim, este trabalho traz como perspectiva repetições deste ensaio para 

realização de análise estatística eficente e confirmação da possível significância 

estatística dos dados. 

5.6. Avaliação da expressão de genes relacionados às vias intríseca e 

extrínseca da apoptose  

Diversos estudos têm relatado a apoptose de linfócitos mediada por 

exossomos tumorais que carreiam receptor da morte Fas e FasL mediando a 

apoptose pela via extrínseca.  No entanto, nenhum dado foi encontrado na literatura 

abordando a expressão de genes relacionados à apoptose em Mo-DCs tratadas com 

exossomos de linhagem tumoral e não tumoral, linhagens tumorais ou mesmo 

tumor. 

É sabido que a ativação da via intríseca da apoptose é estimulada por fatores 

relacionados a condições de estresse, como privação de citocinas (Strasser et al., 

1995) ou dano ao DNA (Tamura et al., 1995; Osh & Kaina, 2000; Chaudhari et al., 

2009). Ocorre um aumento na regulação transcricional e pós-transcricional de 

proteínas pró-apoptóticas da família BCL2, como BIM, PUMA ou BID que se ligam à 

proteínas anti-apoptóticas da família BCL2 (Kim et al., 2006; Chen & Wang, 2010) 

permitindo a ativação das proteínas pró-apotóticas Bax e Bak e consequentemente 

permeabilização da membrana mitocondrial (Adachi et al., 1997; Sun et al., 2002), 

liberação de proteínas mitocôndriais, formação do apoptossomo e ativação de 

Caspase 9 (Rodriguez & Lazebnik, 1999; Stennicke et al., 1999; Chen & Wang, 



2010). Nesse contexto, o aumento da expressão gênica de BAX e diminuição de 

BCL2 em Mo-DCs tratadas com MDA-MB-231, embora não significativo, sugerem 

que os TEXs podem regular a expressão dos genes relacionados a via intríseca 

apoptose de Mo-DCs como demonstrado na Figura 25 A. Nossos resultados 

assemelham-se com dados de Charry et al., 2006, que avaliaram apenas expressão 

proteica.  Charry et al., (2006) ao cultivar Mo-DCs com sobrenadante de linhagem de 

câncer de mama também observaram  uma diminuição da expressão da proteína 

BCL2 nas células tratadas em comparação com as células não tratadas e aumento 

de apoptose nessas células. Além disso, o aumento significativo da expressão do 

gene da proteína Casp 9, uma proteína iniciadora da apoptose pela via intríseca, por 

Mo-DCs tratadas com exossomos de MDA-MB-231, pode sugerir que a regulação da 

expressão de genes relacionados a via intríseca da apoptose por TEXs nas Mo-DCs 

continua por pelo menos 24 hs (Figura 25 A). 

Neste estudo foi observado também aumento significativo da expressão do 

gene Bax e Bcl-2 no período de 24 horas de tratamento das Mo-DCs com HEK-293, 

uma linhagem não tumoral (Figura 25.B).  Assim, possivelmente o aumento da 

expressão do gene de Bax, gene da proteína pró-apoptótica de mesmo nome é 

contra-regulado pelo aumento da expressão do gene da proteína anti-apoptótica 

BCL2. De fato, BCL2 é capaz de inibir a apoptose induzida por estímulos citotóxicos, 

incluindo irradiação, glicocorticóides, privação de citocinas e danos ao DNA (Vaux et 

al., 1988; Sentman et al., 1991; Strasser et al., 1991; Osh & Kaina, 2000). Nos 

estudos de Charry et al., (2006) também foi hipotetizado que as DCs são 

programadas para se submeterem a apoptose por mecanismos relacionados a 

presença do tumor.  Esses mecanismos podem estar relacionados a alteração 

fenotípica das DCs tornando-as menos funcionais como discutido no item 4.3 deste 

trabalho. Essas DCs, além de pederem sua capacidade de apresentação de 

antígeno de forma eficaz, possuem expressão gênica desregulada das proteínas 

que regulam a apoptose por via intríseca. Para fundamentar a hipótese de morte 

celular por apoptose, o grupo de pesquisa terá como perspectiva a avaliação da 

atividade proteica de BCL2, BAX e Casp 9 em Mo-Dcs tratadas com ambos os 

exossomos.  

 

 

 



5.7. Análise da quantificação de microRNAs em exossomos de MDA-MB-231  

Neste trabalho foi notado aumento significativo de todos os miR estudados em 

exossomos de MDA-MB-231, em comparação com exossomos da linhagem não 

tumoral WI-38 como demonstrado na figura 26. Foi observada uma alteração 

funcional em Mo-DCs, bem como indução de apoptose e expressão gênica 

relacionada a via intrínseca da apoptose. Sugerimos que existem miRNAs presentes 

nos exossomos que poderiam estar relacionados às alterações fenotípicas e 

funcionais observadas nas  MoDCs expostas aos Texs, bem como na indução de 

Tregs e indução de apoptose pela via intrínseca. Entre os microRNAs analisados 

estão, observou-se superexpressão dos miR-34a, miR-29b e miR-155, sabidamente 

relacionados à apoptose. Estudos de Pyffereon et al., (2014) foi mostrado que 

miRNAs podem regular negativamente DCs enquanto Ye et al., (2014) observou 

miRNAs expressos por TEXs e sua regulação em LTs.  Pyffereon e colaboradores 

observaram que células tumorais podem reprogramar a expressão de miRNAs em 

DCs, promovendo assim seu escape tumoral, enquanto, no estudos de Ye e 

colaboradores, foi postulado que  TEXs isolados de soro de pacientes com 

carcinoma nasofaríngeo (NPC) e da linhagem de carcinoma nasofaríngeo, TW03, 

inibiram a proliferação de LTs enquanto Texs provenientes de NPC inibiram a 

diferenciação de LT em Th1 e Th17 e induziram a proliferação de Tregs, sendo 

encontrado superexpressão de miRNAs que  regularam negativamente a via de 

sinalização MARK1. 

MicroRNAs podem atuar como oncogene, sendo chamados de oncomiR ou 

supressor de tumor dependendo do seu mRNA alvo e o próprio contexto celular, 

incluindo a ação de lncRNAs e circRNAs. lncRNA e circRNAs podem atuar 

competindo com os miRNAs pela ligação ao mRNA, levando a redução da repressão 

dos miR aos seus mRNAs alvos (Klinge, 2018). Diversos estudos vêm sendo 

realizados envolvendo a alteração da expressão de miRNAs por células tumorais  e 

sua relação a progressão tumoral e regulação funcional de DCs. 

Huffaker et al., (2012) demonstraram que o miR-155 pode agir como supressor 

tumoral modulando a resposta imune antitumoral  por LT, reduzindo o 

crescimento do tumor sólido in vivo, enquanto o miR-146a inibe essa mesma 

resposta. O estudo foi realizado usando camundongos knockout duplo (DKO) 



deficiente nos dois miRNAs estudados. Foi demonstrado ainda que o miR-155 

Ship1, uma fosfatase que regula negativamente a  citocina reprimindo a sinalização 

via  PI3K. 

Entretanto, trabalhos da literatura demonstraram, por sua vez, que o miR-155 

também pode agir como oncogene, sendo sua superexpressão correlacionada  com 

metástase e aumento do grau do tumor das linhagens de câncer de mama MDA-MB-

231 e MCF-7 (Chen et al., 2012), além de aumento da proliferação celular e inibição 

da apoptose da linhagem MCF-7, possivelmente pela regulação negativa da proteína 

tumoral p53 proteína nuclear indutível 1 (TP53INP1) (Zhang et al., 2013) e 

modulação da via de sinalização JAK, ativação do STAT3 e consequente produção 

de citocinas inflamatórias que estimulam o crescimento do câncer de mama (Jhiang 

et al., 2010) .  

Mott et al., (2007), estudando a linhagem KMCH de colangiocarcinoma maligno, 

observaram que a diminuição da expressão miR-29 leva ao aumento da expressão 

da proteína MCL-1, uma proteína membro da família BCL-2 anti-apoptótica, o que 

sugere a função deste microRNA na evasão da morte celular. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Wang et al., (2017) em câncer de pâncreas, 

Gong et al., (2013) em câncer gástrico e Wu et al., (2013) na linhagem de câncer de 

mama MDA-234.  

Wang et al., (2018) demostraram que o aumento da expressão do miR-29b 

reduziu a viabilidade celular de linhagem de câncer de pâncreas, enquanto a 

diminuição da expressão suprimiu a apoptose e melhorou a proliferação dessas 

células. Em seus estudos, Gong et al, (2013) observaram a redução da expressão 

da família do miR-29 em células gástricas em comparação com o controle, 

demonstraram ainda que esse miRNA pode agir como supressor tumoral quando 

superexpresso inibindo a invasão celular através da modulação de MMP2, um 

membro da matriz metalloproteinase,  e CCND2, ciclina que regula as CDKs 

quinases .  

Analisando a linhagem de câncer de mama MDA-234 Wu et al., (2013) 

demonstraram que o aumento da expressão do miR-29b resultava em uma inibição 

do crescimento celular através da regulação negativa do B-myd, fator de transcrição 



envolvido na sobrevivência, proliferação e diferenciação . No entanto, esse resultado 

contrapõe os dados encontrados por Wang et al., (2011) onde o aumento da 

expressão desse mesmo miRNA regulou negativamente a expressão de PTEN, com 

aumento da migração e diminuição da apoptose na linhagem de câncer de mama 

MDA-MB-231.  

A família do miR-10 é composta por miR-10a e miR-10b, e tem sido demonstrado 

qu esta família atua como oncogene,  onde sua expressão é desregulada em 

diversos tipos de câncer (Chen et al., 2016; Ma et al., 2017). 

Estudos de Ma et al., (2017) relacionam o aumento da expressão do miR-10b 

com o aumento da proliferação, migração e EMT (transição epitelial-mesenquimal) 

em glioblastoma, por regulação da citocina TGF-B1. Chen et al., (2016) pesquisando 

o câncer de endométrio, relataram que o aumento da expressão de miR-10b 

modulou negativamente a apoptose, aumentou a proliferação e invasão por inibir o 

HoxB3. Enquanto Han et al., (2014) demonstraramque o inibidor miR-10b suprimiu a 

ocorrência de EMT com declínio da invasão e proliferação das linhagens de câncer 

de mama MDA-MB-231  e MDA-435. 

O miR-21 quando superexpresso atua como oncogene através da promoção da 

migração, invasão e sinalização de EMT em linhagens de câncer de pulmão e de 

mama por inibição da ativação da via PI3K/AKT (Zhou et al., 2018; Yang et al., 

2016). Permite ainda a formação de colônia, migração e invasão pela modulação de 

STAT3 em câncer de mama (Zhang et al., 2016), bem como desencadeia resposta 

inflamatória pró metástase por ligar-se a receptores da família TLR7 e TLR8 em 

murinos e humanos (Fabbri et al., 2012). 

O miR-126 e miR-34a são atuam como supressores tumorais em diversos tipos 

de câncer.  O miR-126 regula a migração e invasão em câncer coloretal através da 

diminuição da expressão de CXCR4 (Li et al., 2013), proliferação  e metástase em 

câncer gástrico por possível regulação negativa pós transcricional de CRK (Feng et 

al., 2010) e invasão e metástase em câncer de mama  por diminuição da atividade 

do receptor das vias VEGF, PI3K, AKT e MAPK (Cosan et al., 2017 ).  

     O miR-34a é descrito na regulação proliferação e morte celular  através da 

regulação do supressor tumoral p53 (Tazawa et al., 2007, Li et al., 2013), bem como, 



regulação negativa da expressão da proteína anti-apotótica BCL-2 (Li et al., 2013; 

Werner et al., 2017) 

Tazawa et al., (2007) demostraram que o miR-34a funciona como um potente 

supressor da proliferação celular em linhagens de câncer de colón RKO e HCT 116  

através da modulação negativa da via de sinalização E2F, corroborando com 

estudos de Li et al., (2013) e Werner et al., (2017). Nos estudos de Li et al., (2013), a 

expressão ectópica do miR-34a em linhagens de câncer de mama, BT-474, MDA-

MB231, MDA-MB-435, MDA-MB-468, SK-BR-3 foi correlacionada à supressão da 

proliferação, invasão por diminuição de SIRT1, bem como indução da apoptose por 

diminuição de Bcl-2. Enquanto nos estudos de Werner et al., (2017) o aumento da 

expressão do miR-34a foi relacionado à diminuição da expressão de SMAD4, FRAT 

1 e BCL-2 e alteração na proliferação e aumento da apoptose em meningioma.  

Além da função de oncogene ou supressor tumoral, a desregulação na 

expressão de alguns miRNA como miR-155, miR-let7-i, miR-126 e 29b têm sido 

relacionadas com o desenvolvimento da resposta imune através da regulação de 

DCs  (Ceppi et al., 2009; Zhou et al., 2010; Smyth et al., 2014; Zhou & Wu, 2017  

A ativação de DCs e monócitos é relacionada a expressão positiva e negativa 

de diversas moléculas como citocinas, quimiocinas, MHC de classe I e II e moléculas 

co-estimuladoras. A expressão das citocinas IFN-  /  foi reduzida após aumento da 

expressão do miR-155 em pDCs ativadas por estimulação de TLR7 (Zhou et al., 

2010). Além disso, nos estudos de Ceppi et al., (2009) o aumento do miR-155 após 

estimulação com LPS foi associado a regulação negativa das citocinas pró-

inflamatórias IL-1 , IL-1 , IL-6, TNF-  and IL-23 em Mo-DCs. No entanto, a 

expressão do miR-let7-i parece ser necessária para a maturação normal de DCs 

(Zhang et al, 2012). A inibição do miR-let7-i  levou à redução da produção de 

citocinas pró-inflamatórias e moléculas co-estimuladoras de LT por Mo-DCs de ratos 

Wistars, com consequente redução da função de apresentação de antígeno a LT e 

promoveu a expansão de Tregs. Esse miR pode regular a expressão da proteína 

supressora de sinalização de citocina 1 (SOCS1), importante regulador da 

maturação de DCs (Zhang et al, 2012). Embora nos estudos de Stumpfovar et al., 

(2014) foi observado que miRNAs da família  let-7 e miR-10a são expressos em DCs 

tolerogênicas, o miR10a ainda foi expresso em DCs ativadas com LPS.  



O ciclo de vida de DCs é outro alvo de regulação por miR-155 e miR146 (Lu 

et al., 2011). A superexpressão do miR-155 induz aumento de apoptose de Mo-DCs, 

eleva a expressão  da proteína p27Kip1, um importante inibidor do ciclo celular e 

induz aumento na produção da citocina IL-12p70 (Lu et al., 2011). Em pDCs 

ativadas com agonistas TLR, a superexpressão de miR-146a induz  aumento da 

apoptose e diminuição da ativação da via NFK  por TLR, com consequente 

diminuição de citocinas inflamatórias e co-estimuladores (Karrich et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No presente trabalho exossomos foram isolados com sucesso a partir de 

diferentes linhagens celulares, bem como de pacientes com câncer de mama 

e doadores saudáveis, por sucessivas etapas de centrifugação e 

ultracentrifugação; 

 Os exossomos obtidos foram caracterizados por diferentes métodos: Western 

Blot, microscpia eletrônica de transmissão e Nanosight; 

 Mo-DCs expostas à exossomos de MDA-MB-231 apresentaram alterações 

morfológicas e fenotípicas, com redução significativa de expressão de 

moléculas co-estimulatórias CD80 e CD86 e de CD 11c bem como aumento 

da expressão de HLA-DR e CD14, compatível com um perfil de DCs 

tolerogênicas e possivelmente com capacidade de migração para linfonodos 

alterada; 

  Mo-DCs expostas à exossomos de MDA-MB-231 apresentaram menor 

capacidade estimulatória de linfócitos TCD8+, principal célula responsável 

pela resposta imune antitumoral bem como LT CD4+ , além do aumento da 

indução de células T reguladoras, caracterizando assim dois mecanismos de 

evasão tumoral; 

 MoDCs expostas à exossomos tumorais apresentaram menor viabilidade 

celular o que pode representar um terceiro mecanismo de evasão da resposta 

imune antitumoral. Foi demonstrado por citometria de fluxo que exossomos 

tumorais induziram apoptose de Mo-DCs, tendo sido também demonstrado 

por ensaios de qPCR aumento sigificativo da expressão da caspase 9, 

caspase efetora da via intrínseca, aumento de expressão  de BAX e 

diminuição de BCL-2.  

 Foi observado aumento significativo de alguns miRNAs em exossomos 

isolados de sobrenadante de cultura de MDA-MB-231 em comparação com 

exossomos isolados da linhagem não tumoral WI-38, sugerindo que o esses 

miR podem estar relaciondados tanto com a regulação funcional das Mo-DCs 

como com a indução da apoptose. 
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DADOS DO PARECER

Trata-se de um estudo observacional, analítico. Serão isolados exossomos (nanovesículas derivadas da

membrana, de 50-100 ¿m, que podem mediar a comunicação entre células e podem carrear lipídeos,

proteínas, mRNA e microRNAs) de plasma de pacientes com câncer de mama e ovário, grupo teste, bem

como de doadores saudáveis, grupo controle. Posteriormente, será avaliado, por métodos experimentais de

cultura de células, a influência que os mesmos exercem no fenótipo e atividade das células dendríticas. As

células dendríticas são imprescindíveis na resposta imune antitumoral, que como já demonstrado na

literatura, estão prejudicadas nesses pacientes. O isolamento de exossomos de pacientes com câncer (40

pacientes), bem como de doadores saudáveis (20 controles), será realizado por ultracentrifugação. Será

feita uma cinética, onde diferentes concentrações de exossomos, após caracterização por microscopia

eletrônica e citometria de fluxo (ou imunoblot), serão

colocados em culturas de monócitos, células dendríticas imaturas e maduras e, ao final de 1, 3 e 7 dias,

essas células serão avaliadas quanto ao grau de maturação através da avaliação de marcadores de

superfície via de citometria de fluxo, bem como quanto à sua atividade. Para tanto, as células expostas ou

não à diferentes concentrações de exossomos, de pacientes e doadores saudáveis, serão co-cultivadas

com linfócitos, e ao final,avaliado o perfil de linfóticos gerados
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através da dosagem de citocinas e análise de expressão de FoxP3, marcador característico de linfócitos T

reguladores.

Poderão ser incluídas no estudo mulheres recém diagnosticadas com carcinoma de mama ductal invasivo

ou ovário que ainda não foram submetidas a nenhuma forma de tratamento, seja ele cirúrgico,

quimioterápico, radioterápico ou hormonal e doadores saudáveis, maiores de 18

anos,incluindo alunos de graduação, pós-graduação, técnicos e docentes da UFSJ.

Objetivo Primário:

Avaliar se exossomos, derivados de soro de pacientes com carcinoma mamário ductal invasivo e ovário,

podem induzir alterações na maturação e atividade de células dendríticas, bem como induzir à supressão da

resposta imunológica através da ativação de linfócitos T reguladores.

Objetivo Secundário:

-Purificar e caracterizar exossomos a partir de sangue periférico de pacientes com carcinoma de mama

ductal invasivo e câncer de ovário;

- avaliar o fenótipo de monócitos obtidos de sangue periférico de doadores saudáveis, após incubação com

e sem exossomos;

- avaliar o fenótipo de células dendríticas diferenciadas a partir de monócitos in vitro após cultura dos

mesmos com e sem exossomos;

- avaliação do perfil de citocinas após cocultura de DCs geradas com e sem exossomos com linfócitos

obtidos a partir de doadores saudáveis;

- avaliar a expressão de FoxP3 dos linfócitos após co-cultura de DCs geradas com e sem exossomos.

Objetivo da Pesquisa:

Os riscos da pesquisa envolvem possível desconforto com a coleta e possibilidade de leves hematomas, o

que será minimizado uma vez que a coleta será realizada por profissionais biomédicos capacitados para

este fim e integrantes da equipe do projeto, a fim de garantir que sejam seguidos os preceitos éticos e a

coleta adequada da amostra, que deve ser obtida antes de qualquer tipo de tratamento do paciente. Outro

possível risco seria a quebra de sigilo das informações preenchidas no questionário ou os resultados da

pesquisa. No entanto, tanto o questionário como o material biológico serão manipulados por apenas uma

pesquisadora, que será devidamente treinada. Ainda assim, todos os membros da equipe assinaram um

termo de compromisso no sigilo dos dados e todos os pacientes serão identificados por códigos. A coleta de

sangue por integrante da equipe foi autorizada tanto pela oncologista
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clínica integrante do projetobem como pela coordenadora do setor de oncologia. Os membros da equipe

também assinaram um termo de compromisso se responsabilizando pelo sigilo dos dados.

A participação dos voluntários é de extrema importância a fim de permitir uma melhor compreensão do

papel desempenhado pelo tumor sobre as células dendríticas, células do sistema imune responsáveis pela

defesa do organismo que estão com a função comprometida em pacientes com neoplasia e, assim, permitir

estudos que visem a busca do restabelecimento da função das DCs de pacientes para imunoterapia do

câncer.

Pesquisa muito bem escrita, relevante,e bem fundamentada cientificamente.
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Foram apresentados:

- Folha de rosto, com assinatura do responsável pela instituição proponente;

- Cartas de Anuência e Infraestrutura assinadas pelos responsáveis do setor no hospital em estudo;

- TCLE para os participantes da pesquisa (doador saudável e paciente);

- Termo de Compromisso para Utilização de Dados dos Pacientes assinado pelos pesquisadores;

- Questionário
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