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Mecanismos de resistência a IO
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Três populações de pacientes identificadas em dados 
de ensaios clínicos

• As taxas de resposta variam de 15 a 40% em patologias sensíveis
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Resistência 
adquirida 
(secundária) à 
imunoterapia

N Engl J Med 2016; 375:819-829

Tumor Size



Mecanismos de resistência

Os mecanismos de resistência 

são complexos, dinâmicos e 

interdependentes

• Tumor intrínseco (características 

genômicas e moleculares) versus 

fatores tumor-extrínsecos



Mecanismo de resistência 
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Principais eventos de imunovigilância



Tumor -

Escapa da vigilância 
Imunológica



Mecanismos intrínsecos de resistência a IO

• Poucos antígenos = poucas
mutações

• Perda da capacidade de
apresentar antígenos na
superfície da célula => a
outras mutações - TAP, B2M
e HLA).



Mecanismos intrínsecos de resistência da célula tumoral

Ausência de proteínas antigências - TMB

Yarchoan M et al. Nat Rev Cancer. 2017; 17:209-22
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Mecanismos intrínsecos de resistência a IO

• Poucos antígenos = poucas
mutações)

• Perda da capacidade de
apresentar antígenos na
superfície da célula => a
outras mutações - TAP, B2M
e HLA).

Estimular o sistema imunológico
é ineficaz, porque as células do
sistema imunológico não
conseguem enxergar as células
cancerígenas como “estranhas”.
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Expressão de PDL1

• A expressão de PD-L1 pode
ser constitutiva ou induzida
em muitos tumores para
evitar o ataque imune.

• A interação permanente do
PD1 com PD-L1 de linfócitos
infiltrados no tumor leva estas
células a um estado de
exaustão e inatividade
perene.

• Mecanismo de resistência
imune adaptativa



Vias de sinalização

• MAPK resulta na produção de VEGF
e IL-8, com efeitos inibitórios no
recrutamento de células T

• Perda de PTEN diminuição
Infiltração de células T CD8

• Aumento da β-catenina elimina
subconjunto de células dendríticas
(DCs)

• IFN-γ
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Mecanismos intrínsecos de resistência da célula tumoral

Perda PTEN 

• 39 pacientes com melanoma metastático tratados com anticorpos

anti-PD-1

• Pacientes com tumores com presença de PTEN obtiveram redução

significativamente maior do tamanho do tumor do que pacientes

com tumores com perda de PTEN (P = 0,029).

• Menos CD8, IFN-g, granzima B

• Maior resistência ao anti-PD1

➔ Inibidor de PI3K pode aumentar a atividade  do bloqueio de inibidores 

de checkpoint em tumores com perda de PTEN 
W. Peng et al. Cancer Discov 2016 
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Vias de sinalização

• MAPK resulta na produção de VEGF
e IL-8, com efeitos inibitórios no
recrutamento de células T

• Perda de PTEN diminuição
Infiltração de células T CD8

• Aumento da β-catenina elimina
subconjunto de células dendríticas
(DCs)

• IFN-γ



Vias de sinalização - IFNγ

• IFNγ produzido por células
T induz uma resposta
imune anti-tumoral eficaz
através de:
• Apresentação aumentada

do antígeno do tumor
• Recrutamento de outras

células do sistema
imunológico

• Efeitos diretos anti-
proliferativos e pró-
apoptóticos em células
tumorais

Sharma P et al, Cell 2017



Vias de sinalização - IFNγ

• Um mecanismo pelo
qual as células
cancerígenas poderiam
escapar do efeitos do
IFNγ:

• Downregulation ou
mutação moléculas
envolvidas na via de
sinalização IFNγ
(JAK1 e/ou JAK2) e
STATs.

Schindler  C et al. J. Biol. Chem. 2007;282:20059-20063
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Mecanismos extrínsecos de resistência da célula tumoral

• Linfócito T regulatório (Treg cell) é
um subtipo de linfócito T CD4+ que
expressa, constitutivamente, outras
proteínas de superfície celular
como o CD25, o CTLA-4 e o Foxp3.

• Células supressoras de origem
mieloide (MDSC)

• Moléculas imunossupressoras (por
exemplo, IDO e TGF-beta)

• Checkpoints (LAG-3, TIGIT, e VISTA)



Sakaguchi S et al. Cell 2008.

• Tregs suprimem as células T efetoras pela

secreção de citocinas inibitórias como IL-10, IL-

35 e TGF-β ou por contato direto com células.

• Depleção de células Treg do microambiente

tumoral pode aumentar ou restaurar a

imunidade antitumoral

• Em modelos murinos, a resposta à terapia anti-
CTLA-4 está associada a um aumento na

relação células T efetoras / Tregs.

Mecanismos extrínsecos de resistência da célula tumoral

Células imunossupressoras - TREGS
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Mecanismos extrínsecos de resistência da célula tumoral

• Moléculas imunossupressoras

• Citocinas freqüentemente
liberadas pelo tumor ou
macrófagos para supressão
local de respostas imunes
antitumorais.
• TGF-β desempenha um papel

importante na imunossupressão,
estimulando as Tregs

• IDO aumenta a geração e a
atividade de Tregs e MDSCs
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Mecanismos extrínsecos de resistência da célula tumoral

• Checkpoints (LAG-3, TIGIT, e
VISTA)

• Superexpressão de múltiplos
receptores inibitórios, como
TIM3, LAG3 está associada à
inibição de células T e
dificuldade de bloqueio PD-1 /
PD-L1.



Gao J et al. Nature Med 2017.

Mecanismos extrínsecos de resistência da célula tumoral

Checkpoint imunes inibitórios

PD-L1 e VISTA foram previamente relatados como moléculas inibitórias

que podem suprimir respostas de células T murinas e humanas.

Ipilimumab +ADT  antes da cirurgia em paciente com neoplasia 

de próstata localizada



Mensagem final

• As imunoterapias ainda têm benefício clínico limitado a uma minoria
de pacientes com certos tipos de câncer.

• Múltiplos mecanismos de resistência: fatores tumor-intrínsecos e tumor-
extrínsecos.

• Necessidade urgente de identificar biomarcadores associados à
resistência.

• A resistência primária e adquirida aos anticorpos anti- CTLA4 / PD-1 /
PD-L1 inspirou-nos a investigar novas estratégias para aumentar a
eficiência do bloqueio.



Melero I, et al. Nat Rev Cancer 2015; 15: 457-72

Futuro...

• Terapias combinados

com o bloqueio de CTLA-

4/ PD-1 / PD-L1 poderiam

aumentar a sensibilidade

da imunoterapia.

• > 1000 ensaios clínicos de

combinação entre o ICB

e outras terapias
convencionais ou

experimentais estão em

andamento.



accdemoura@gmail.com 
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