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O microambiente tumoral é importante para o desenvolvimento e progressão do tumor, o que torna

imprescindível entendê-lo nessa dinâmica e avaliar quais as possíveis repercussões que medidas

terapêuticas podem ter sobre a progressão tumoral seja por efeitos diretos à célula tumoral ou pela

modulação desse microambiente. A utilização de células tronco mesenquimais (CTMs) como medida

terapêutica para diversos tumores tem demonstrando resultados promissores para alguns tumores2,4.

Estudos in vivo e in vitro sugerem que há um efeito antitumoral das CTMs no melanoma1,5. O melanoma

canino é alvo de abordagens imunomoduladoras a fim de intensificar a resposta antitumoral do sistema

imune e induzir a regressão do câncer3. As CTMs possuem diversas propriedades imunomoduladoras a

partir da liberação de citocinas, podendo promover a supressão ou estimulação do sistema imune tornando

a sua relação extremante complexa e dependente do microambiente em que está envolvido sendo

necessário mais estudos para compreensão de sua dinâmica com as células tumorais e o seu microambiente.

Introdução

Foi realizado cultivo celular de duas linhagens de

melanoma oral canino metastáticos (Mel e MeLn),

célula tronco mesenquimal de tecido adiposo

(CTMM-TA) e isolamento de células

mononucleares de sangue periférico canino

(PBMC). Avaliou-se a viabilidade celular pelo

ensaio de MTT [brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-

il)-2,5 difenil tetrazólio] a partir do co-cultivo

dessas células dispostas em 4 grupos (Figura 1). A

proporção tumor:PBMC:CTMM-TA foi de 18:1:3.

Valores de p <0,05 foram considerados para

indicar significância estatística.
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Observou-se que na MeLn, houve diminuição da

viabilidade celular em todos os grupos quando

comparado ao controle (gráfico 1 - A). Em

contrapartida, a Mel não apresentou diferença

estatística dos grupos com o controle (gráfico 1 –

B). Além disso, houve diferença estatística entre os

grupos correspondentes das diferentes células

tumorais, indicando que diferentes células de um

mesmo tipo tumoral podem resultar em efeitos

inibitórios ou não (figura 2). Assim, sugere-se que

a célula MeLn tem maior potencial imunogênico

que a Mel, e que a PBMCs em conjunto ou não à

CTMM-TA podem apresentar potencial de inibição

in vitro de células de melanoma oral canino

metastáticas a depender do seu status imunogênico.

Os resultados apontam para a necessidade do

desenvolvimento de terapias individualizadas.

Serão realizados novos estudos caracterizando as

células tumorais quanto seus fatores intrínsecos e

extrínsecos de escape à imunidade antitumoral e

identificação das interleucinas produzidas na

interação dessas células.
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Gráfico 1: A – Viabilidade celular da MeLn nos diferentes grupos apresentando diferença
estatística (p<0,05) com o grupo controle. B – Viabilidade celular da Mel nos diferentes
grupos sem presença de diferença estatística com o grupo controle.

Figura 2: Esquematização dos resultados obtidos. O co-cultivo da Mel nos diferentes
grupos de tratamento não apresentaram alteração na viabilidade celular do tumor
enquanto o co-cultivo com a MeLn apresentou potencial de inibição in vitro.
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Figura 1: Grupo 1 - Co-cultivo de melanoma oral canino e PBMCs, Grupo 2 – Co-cultivo de
melanoma oral canino e CTMM-TA; Grupo 3 – Co-cultivo de melanoma canino, PBMC e
CTMM-TA; Grupo 4 – Co-cultivo de melanoma oral canino e CTMM-TA que após 24 horas
foram retiradas e substituídas por PBMC.


