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RESUMO 

TONIOLO, P. A. Avaliação da transfecção de células dendríticas com RNA 
tumoral como estratégia para indução de imunidade específica em pacientes 
com leucemia linfóide crônica. 2010. 110 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia) 

- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010  
 
O desenvolvimento da imunoterapia do câncer baseada em células dendríticas 
(DCs) é alvo de vários estudos. Para tumores sólidos, a abordagem baseada no uso 
de DCs alogenêicas fundidas com células tumorais tem se mostrado relativamente 
eficaz. Por outro lado, esta estratégia necessita uma massa tumoral considerável de 
cada paciente para a geração das células híbridas. Para contornar este problema o 
uso de DCs transfectadas com mRNA tumoral, o qual pode ser amplificado in vitro  a 
partir de uma pequena amostra inicial do tumor, tem sido investigado. Para isto, uma 
transfecção eficiente e tradução correta do mRNA tumoral nas DCs são etapas 
críticas. Sabendo-se que as DCs de pacientes com câncer possuem atividade 
aloestimuladora defeituosa, DCs derivadas de doadores saudáveis poderiam ser 
uma alternativa para induzir uma resposta imune mais eficiente. Assim, este trabalho 
pretendeu aprimorar a metodologia de transfecção de DCs alogenêicas, derivadas 
de monócitos de doadores saudáveis, com mRNA de antígenos tumorais (survivina 
e RPSA) super-expressos na leucemia linfóide crônica (LLC) e avaliar sua 
capacidade em estimular a resposta linfocitária. Ao mesmo tempo, foram 
estabelecidas as metodologias para amplificação e síntese do RNA destes 
antígenos tumorais específicos, assim como do RNA mensageiro total, contidos nas 
células tumorais de pacientes com LLC. Os resultados mostraram ser possível a 
amplificação do mRNA total extraído das células leucêmicas com manutenção da 
expressão dos antígenos tumorais. Ainda, várias condições de transfecção com 
mRNA da survivina, transcrito in vitro, foram testadas, encontrando-se na lipofecção,  
a melhor maneira de transfectar as DCs. A lipofecção mostrou-se com baixa 
toxicidade quando comparada à técnica de eletroporação. Observou-se uma 
eficiência em torno de 40% de células transfectadas num intervalo de tempo entre 
12 e 48 horas. Estas células foram usadas como estimuladoras em ensaios de 
proliferação usando-se linfócitos T alogenêicos como células respondedoras. As 
células transfectadas com mRNA da survivina foram capazes de estimular resposta 
linfoproliferativa com maior produção de IFN-gama, avaliado por ELISA. Além disso, 
a transfecção não alterou o padrão de expressão dos marcadores de superfície 
característicos das DCs. Estes dados mostram que a transfecção das DCs com 
mRNA pode afetar a resposta imune induzida por estas APCs. Nossos resultados 
suportam o uso de DCs transfectadas com mRNA para produção de vacinas anti-
tumorais e mostram a survivina como um potente antígeno indutor da resposta 
linfocitária.  
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ABSTRACT 

TONIOLO, P. A. Evaluation of dendritic cell transfection with tumor RNA as a 
strategy to induce specific immunity in chronic lymphoid leukemia patients. 
2010. 110 p. Master thesis (Immunology) - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
The development of dendritic cell (DC)-based cancer immunotherapy has been the 
target of many studies. For solid tumors, a promising approach based in allogeneic 
DCs fused to tumor cells has been relatively effective. On the other hand, this 
approach needs large tumor samples to generate enough DC-tumor cell hybrids. To 
overcome this problem, tumor mRNA-transfected DCs can be used, since mRNA can 
be amplified in vitro and allow unlimited vaccine production. For this, efficient 
transfection and optimal translation of tumor mRNA in DCs are critical. Moreover, DC 
derived from cancer patients has defective alostimulatory activity. In this case, DC 
derived from healthy donors may be an alternative to induce immune response more 
efficiently. Here, we established the methodology of allogeneic DC transfection with 
mRNA for tumor antigens (survivin and RPSA) overexpressed in chronic lymphocytic 
leukemia (CLL), and evaluated their ability for T cell stimulation. At the same time, we 
established mRNA amplification and mRNA in vitro transcription methodology for 
specific tumor antigens and total messenger RNA, present in CLL tumor cells. Our 
results showed it to be possible to amplify total mRNA derived from leukemic cells 
maintaining tumor antigen expression. Moreover, several transfection conditions 
using survivin mRNA obtained from in vitro transcript reactions were evaluated, 
defining lipofection as the better way to transfect DC. We obtained nearly 40% of 
transfected DCs between 12 and 48 hours. Transfected DCs were used as stimulator 
cells in proliferation assays using allogeneic T cells as responder cells. Survivin 
mRNA transfected DCs were able to stimulate T cell proliferation with increased IFN-
gama production, measured by ELISA. Furthermore, the transfection did not change 
the pattern of surface molecules expression characteristic of DC. These data show 
that mRNA DC transfection can affect immune responses induced by these APCs. 
These findings support the use of tumor mRNA transfected DCs for anti-cancer 
vaccine production and show survivin as a potent antigen to induce T cell responses.  
 
 
Key words: Dendritic cell. Survivin. Tumor RNA. Transfection 
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O sistema imune funciona como um sistema de reconhecimento que conta 

com a participação coordenada de seus componentes inatos e adaptativos a fim de 

gerar uma resposta imunológica efetiva. Neste sentido, as células dendríticas (DCs), 

células apresentadoras de antígenos profissionais (APCs; do inglês, antigen 

presenting cells), destacam-se por exercerem papel essencial na iniciação e 

modulação da resposta imune, possuindo a capacidade única de promover a 

conexão entre imunidade inata e adaptativa. Nelas encontra-se a habilidade de 

captura de antígenos, através dos receptores inatos, integrada à sua capacidade de 

estimular linfócitos T naive, induzindo sua diferenciação quer em células efetoras, 

quer em células reguladoras (BANCHEREAU et al., 2000; STEINMAN e 

BANCHEREAU, 2007). 

Na maioria dos tecidos, as DCs encontram-se em um estado imaturo, 

monitorando o microambiente onde se encontram através da captura de antígenos. 

Embora estas células apresentem grande capacidade endocítica, não estão aptas a 

estimular linfócitos T naive, uma vez que não possuem os níveis necessários de 

sinais acessórios para ativação primária dos linfócitos (BANCHEREAU e 

STEINMAN, 1998; MELLMAN e STEINMAN, 2001; MOHAMADZADEH e LUFTIG, 

2004). Num estado imaturo, as DCs induzem linfócitos T à anergia ou à 

diferenciação em células supressoras (STEINMAN, 2003). No entanto, frente a 

estímulos pró-inflamatórios, as DCs sofrem processo de diferenciação e maturação, 

caracterizado pela redução da capacidade endocítica e aumento da expressão de 

moléculas de classe II codificadas pelo complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC-II) e de moléculas co-estimuladoras (CD80, CD86 e CD40), além da secreção 

de grande quantidade de citocinas pró-inflamatórias (CAUX et al., 1994; 

BANCHEREAU et al., 2000). Durante o processo de maturação, as DCs passam a 

expressar o receptor para a quimiocina CCR7, que direciona sua migração aos 

órgãos linfóides secundários (SALLUSTO et al., 1999; GUERMONPREZ et al., 

2002), onde são capazes de recrutar outras DCs e linfócitos T (ADEMA et al., 1997). 

Após sua maturação fenotípica e funcional, as DCs tornam-se competentes na 

ativação de linfócitos T (BANCHEREAU e STEINMAN, 1998; BANCHEREAU et al., 

2000).  

Diante do papel que as DCs representam na condução da resposta imune, a 

possibilidade de sua geração in vitro (CAUX et al., 1992; SALLUSTO e 

LANZAVECCHIA, 1994; ROMANI et al., 1996) abriu novas abordagens para terapia 



do câncer, que vem sendo exploradas intensamente nos últimos anos (BARBUTO et 

al., 2004; BANCHEREAU e PALUCKA, 2005; WANG et al., 2009). Em modelos 

murinos, o estudo da aplicação de DCs para preparação de vacinas preventivas e 

terapêuticas proporcionou resultados animadores (MAYORDOMO et al., 1995), e 

desde então, estudos clínicos têm sido realizados utilizando DCs carregadas com 

antígenos tumorais. Tendo em vista a utilização destas células para produção de 

vacinas terapêuticas, diferentes metodologias vêm sendo estudadas, considerando-

se a escolha do alvo da resposta a ser induzida, assim como o estado de maturação 

e ativação das DCs.  

  A natureza dos antígenos tumorais e a forma de carregamento das DCs têm 

grande impacto na capacidade destes antígenos estimularem linfócitos T CD4+ ou 

CD8+. As DCs podem ser pulsadas com antígenos exógenos, tais como peptídeos, 

proteínas, lisados tumorais, corpos apoptóticos e antígenos complexados com 

anticorpos, ou podem ser manipuladas de forma a sintetizarem endógenamente os 

antígenos tumorais, através da transfecção com mRNA (RNA mensageiro) ou cDNA 

(DNA complementar) que codificam os mesmos (GILBOA, 2007; PALMA et al., 

2008).  

Uma metodologia que vêm rendendo bons resultados em modelos murinos é 

o carregamento das DCs com imunocomplexos. Esta técnica consiste em complexar 

proteínas associadas ao tumor a anticorpos IgG específicos. Além de promover 

apresentação dos antígenos via moléculas codificadas pelo MHC de classe I e pelo  

MHC de classe II, os imunocomplexos ativam as DCs por meio da ligação com seus 

receptores Fc (SCHUURHUIS et al., 2006). Outro artifício para direcionar antígenos 

tumorais às DCs seria por meio do uso de peptídeos acoplados a ligantes e 

agonistas de TLR (“Toll Like Receptor”) (KHAN et al., 2007) (BALEEIRO et al., 

2010). Ainda, nanovesículas originadas de compartimentos endossomais das DCs, 

os exossomos, também surgem como uma promissora abordagem para 

imunoterapia do câncer (ROMAGNOLI et al., 2010). Os exossomos derivados de 

DCs parecem ser eficientes em estimular células NK e linfócitos T, contribuindo 

desta forma, para ativação do sistema inato (VIAUD et al., 2009) e adaptativo 

(CHAPUT et al., 2004). Em estudos pré-clínicos foi observado que a vacinação com 

peptídeos apresenta maior eficácia antitumoral quando estes são carreados por 

exossomos (CHAPUT et al., 2004; VIAUD et al., 2010). 



Apesar destas abordagens com peptídeos antigênicos sintéticos, derivados 

de antígenos associados ao tumor (TAAs; do inglês, tumor associated antigens), 

mostrarem-se eficazes na indução de resposta clínica e imunológica em pacientes 

com câncer (BROSSART et al., 2000; GIANNOPOULOS et al., 2006; BARSOUM et 

al., 2009), estas respostas são limitadas aos antígenos escolhidos e a certos alelos 

do HLA (Antígeno Leucocitário Humano; do inglês, human leucocyte antigen). Para 

que a estratégia de vacinação terapêutica seja, de fato, eficaz, é necessária a 

identificação de antígenos tumorais que induzam uma resposta imune efetiva em 

indivíduos de diferentes constituições no HLA e que seja capaz de prevenir o escape 

tumoral (pela perda de expressão dos antígenos imunizantes). Tal seria, idealmente, 

conseguido pelo desenvolvimento de uma estratégia de imunização polivalente.  

Neste aspecto, o uso de RNA para a “sensibilização” das DCs possui algumas 

vantagens. Uma delas é a facilidade de obtenção deste ácido nucléico, a partir das 

células neoplásicas. Além do mais, há possibilidade do emprego de mRNAs 

codificando antígenos tumorais específicos ou do RNA total isolado do tumor. A 

utilização do RNA tumoral total possui importante papel na indução de uma resposta 

imunológica ampla, gerada contra múltiplos TAAs, evitando assim a restrição da 

resposta a determinados alelos do HLA, que pode ocorrer com o uso de antígenos 

únicos e minimizando o risco de escape do tumor pela perda do TAA 

(BOCZKOWSKI et al., 2000; GILBOA e VIEWEG, 2004; MULLER et al., 2004; 

WANG et al., 2009). Mais recentemente, tem-se aplicado os RNAs em uma nova 

estratégia que parece aumentar a capacidade das DCs em estimular a resposta de 

linfócitos T CD8+ específicos aos antígenos tumorais (BONEHILL et al., 2008; 

BONTKES et al., 2008; BONEHILL et al., 2009). Esta estratégia consiste em 

carregar as DCs com RNAs que codificam antígenos tumorais simultaneamente a 

RNAs codificando proteínas imunoestimuladoras, tais como IL-12 (BONTKES et al., 

2008), CD40L, CD70 e TLR-4 (BONEHILL et al., 2008; BONEHILL et al., 2009). 

As várias metodologias que empregam o uso de DCs para produção de 

vacinas terapêuticas, ora pulsando-as com antígenos exógenos, ora transfectando-

as com ácidos nucléicos que codificam antígenos tumorais, têm demonstrado bom 

desempenho na estimulação de resposta imune antígeno específicas. Entretanto, 

apesar dos progressos obtidos na imunoterapia do câncer, os resultados clínicos 

permanecem, ainda, insatisfatórios (ROSENBERG; YANG; RESTIFO, 2004). Estas 

respostas clínicas desanimadoras podem ser um reflexo da utilização de DCs 



derivadas de monócitos do próprio paciente com câncer, para o desenvolvimento 

das estratégias descritas, até então, neste trabalho. Vários estudos, inclusive do 

nosso grupo, mostraram que, em pacientes com câncer, as DCs derivadas de 

monócitos sanguíneos, in vitro, possuem fenótipo típico de células imaturas e 

redução na capacidade de induzir linfoproliferação quando comparadas às DCs 

obtidas de doadores saudáveis (AZEVEDO-SANTOS, 2010). Ainda, DCs imaturas 

derivadas de células de pacientes com carcinoma de mama parecem apresentar 

maior capacidade de induzir linfócitos T reguladores (RAMOS, 2010).  Portanto, as 

dificuldades em se conseguir melhoras nos resultados clínicos com imunoterapia 

podem ser decorrentes destas falhas na maturação e ativação das DCs dos 

pacientes com câncer, o que pode refletir na capacidade destas células serem 

direcionadas aos linfonodos e lá induzirem uma resposta imune efetora contra as 

células tumorais. Além disso, estas falhas nas DCs podem causar seu carregamento 

ineficiente com antígenos tumorais (GILBOA, 2007; BOCZKOWSKI e NAIR, 2010).   

Assim, esta limitação da atividade das DCs pode ser decorrente de 

mecanismos de escape tumoral, os quais têm se mostrado como fator limitante para 

o sucesso da imunoterapia do câncer. Considerando-se que as DCs desempenham 

importante papel no reconhecimento e apresentação de antígenos tumorais e que as 

células tumorais contêm antígenos reconhecidos ou reconhecíveis pelo sistema 

imunológico do paciente (WOLFEL et al., 1995; MANDRUZZATO et al., 1997; 

PIESCHE et al., 2007), não surpreendentemente, as DCs tornam-se alvos do 

escape tumoral. De fato, os tumores liberam fatores solúveis, tais como VEGF, IL-6, 

IL-10, TGF-β, capazes de afetar a diferenciação e maturação das DCs 

(GABRILOVICH, 2004; GOTTFRIED; KREUTZ; MACKENSEN, 2008). Tanto é, que 

em pacientes neoplásicos, há um número reduzido das DCs maduras 

funcionalmente competentes (DELLA BELLA et al., 2003; ORSINI et al., 2003; 

BALEEIRO et al., 2008), caracterizadas pela baixa expressão das moléculas 

importantes para apresentação de antígenos, como moléculas codificadas pelo 

MHC, CD80, CD86. Além disso, citocinas pró-inflamatórias, importantes para 

desencadear a resposta imunológica, são produzidas em níveis reduzidos pelas DCs 

(ALMAND et al., 2000; BELLONE et al., 2006). Por outro lado, a presença de IFN-

gama tanto nos linfonodos quanto no microambiente tumoral pode contribuir para 

mais um mecanismo de escape envolvendo as DCs. Esta citocina é capaz de 

promover a troca das subunidades catalíticas do proteassoma padrão para as 



subunidades catalíticas do imunoproteassoma, nas células tumorais e nas DCs. O 

processamento de antígenos tumorais para geração de epítopos antigênicos, muitas 

vezes só ocorre se a degradação destes antígenos for realizada pelo proteassoma 

padrão. Sendo assim, a presença do imunoproteassoma nas DCs de pacientes com 

neoplasias, resulta na ausência de apresentação de certos epítopos tumorais 

imunogênicos (MOREL et al., 2000). Ainda, as DCs, no tumor, parecem acumular 

lipídeos, mais especificamente triglicerídeos, e isto acaba por reduzir a sua 

capacidade de processamento e apresentação de antígenos. De maneira geral, 

estas células são incapazes de ativar linfócitos T específicos e podem induzir 

tolerância imune (HERBER et al., 2010).  

Dentre os vários mecanismos de escape tumoral que afetam as DCs, um dos 

motivos que também pode interferir no sucesso pleno da imunoterapia pode estar 

relacionado com defeitos funcionais encontrados desde os precursores das DCs de 

pacientes com câncer, mesmo que elas sejam diferenciadas in vitro na ausência de 

fatores derivados do tumor (HASEBE et al., 2000; DELLA BELLA et al., 2003; 

ORSINI et al., 2003; NEVES et al., 2005; TREFZER et al., 2005; WANG et al., 2006). 

Como alternativa para contornar este e os demais inconvenientes encontrados 

quando se trata do uso de DCs autólogas, surgiram estratégias que se fundamentam 

no uso de DCs alogênicas derivadas de doadores saudáveis fundidas com células 

tumorais autólogas (TREFZER et al., 2000; DALL'OGLIO; SROUGI; BARBUTO, 

2003; BARBUTO et al., 2004). Nosso grupo demonstrou que utilizando o protocolo 

de vacinação com células híbridas houve uma estabilização da doença em cerca de 

70% dos pacientes com melanoma metastático ou com carcinoma celular renal, por 

um período mediano de cerca de 6 meses, e sem efeitos colaterais significativos 

(BARBUTO et al., 2004). Esta abordagem do uso de DCs alogenêicas, além de 

fornecer um estímulo adjuvante para a vacina, permite que antígenos tumorais, 

conhecidos ou não, sejam processados endogenamente e apresentados, mediante a 

co-estimulação adequada, teoricamente, no contexto de suas moléculas do MHC e 

no contexto das moléculas do MHC do tumor.  

Por outro lado, esta estratégia torna necessária a obteção de uma massa 

tumoral considerável de cada paciente para a geração das células híbridas. Isto 

pode ser um obstáculo pllara pacientes que apresentem tumores pequenos, onde a 

disponibilidade de células tumorais dificulta a preparação de vacinas individualizadas 

a partir destas células. Nestes casos, a transfecção de DC com RNA total extraído 



de células tumorais poderia fornecer a solução. A metodologia do RNA tem a 

vantagem de permitir sua amplificação in vitro, o que tornaria possível a produção 

ilimitada da vacina a partir de uma pequena amostra inicial do tumor. Boczkowski et 

al. (2000) mostraram, em modelo murino, ser possível amplificar o mRNA a partir de 

células cancerosas e  induzir boa resposta de linfócitos T citotóxicos (CTL) 

utilizando-se como células estimuladoras DCs transfectadas com este mRNA 

amplificado. Além do mais, estudos pré-clínicos usando esta estratégia em tumores 

sólidos humanos (HEISER et al., 2001; JARNJAK-JANKOVIC et al., 2005b), assim 

como malignidades hematológicas (JARNJAK-JANKOVIC et al., 2005a) também 

foram promissores. De maneira geral, experimentos pré-clínicos e clínicos que se 

utilizam da administração de DCs autólogas transfectadas com RNA total, assim 

como a aplicação direta do RNA por diferentes vias de administração que atinjam as 

DCs, in situ, mostraram-se factíveis e não tóxicos (BOCZKOWSKI et al., 2000; 

GILBOA e VIEWEG, 2004; JARNJAK-JANKOVIC et al., 2005b; MU et al., 2005; 

WEIDE et al., 2008; WEIDE et al., 2009). 

Mais uma vez, quando se trata da produção de vacinas baseadas no uso de 

DCs deve-se levar em conta que a dose do antígeno representa um dos fatores 

críticos para a geração de uma resposta imune antígeno-especifica eficaz. Sendo 

assim, considerando-se que o RNA possui tempo de meia vida curto, é importante 

verificar o intervalo de tempo que este ácido nucléico estará íntegro para ser 

traduzido nas DCs e desta forma, otimizar-se a melhor concentração do mRNA a ser 

transfectada. 

 Algumas características presentes neste ácido nucléico o tornam mais 

estável e traduzido de forma mais eficiente pelas células. Um mRNA maduro típico 

de células eucarióticas contém uma região codificadora formada pela junção dos 

éxons durante o processamento do pré-mRNA, e em suas extremidades 3’ e 5’ 

possuem regiões não codificantes, chamadas de 3’UTR e 5’UTR, respectivamente. 

Além disso, um resíduo de guanina (G) modificada, conhecido como cap (7- 

metilguanosina ou m7G) é adicionado enzimaticamente à extremidade 5’ do RNA, 

através de uma ligação trifosfato 5’-5’. Este cap possui importante papel em várias 

etapas do metabolismo do RNA, como o reconhecimento específico do mRNA 

maduro pelo fator de iniciação da tradução eIF4E, para formação do complexo de 

pré-iniciação da tradução 48S, e estabilidade do RNA no processo de síntese 

protéica. A maioria dos mRNAs eucarióticos apresentam na sua extremidade 3’ uma 



série de nucleotídeos de ácido adenílico  (ácido poliadenílico ou poli(A)), o que 

também contribui para aumentar a estabilidade deste ácido nucléico (GRIFFTHS et 

al., 1985). Dessa forma, é importante que, o mRNA sintetizado in vitro, usado para 

transfectar as DCs, tivesse as estruturas do mRNA típico, a fim de se obter melhores 

resultados na eficiência de sua tradução. Por isso, na síntese no RNA, in vitro, 

realiza-se o capeamento durante a transcrição de um molde de cDNA, com uma 

RNA polimerase, na presença dos quatro nucleotídeos trifosfato (ATP, UTP,CTP e 

GTP) juntamente com uma estrutura homologa do cap endógeno (BOCZKOWSKI e 

NAIR, 2010; KUHN et al., 2010). 

Outro ponto relevante, quando se trata do uso de RNA na imunoterapia, é a 

forma como ele será incorporado pelas DCs. Os métodos de transfecção de RNA 

são variados, incluindo lipofecção, eletroporação e transfecção passiva. Esta última 

técnica foi utilizada originalmente como controle, e surpreendeu ao mostrar 

resultados semelhantes, e até superiores aos de lipofecção, na indução de linfócitos 

T citotóxicos (CTL) específicos (GILBOA, 2004). A transfecção passiva não é um 

método tóxico para as células, pois necessita apenas da incubação com o RNA. No 

entanto, possui baixa eficiência devido à rápida degradação deste ácido ribonucléico 

por nucleases.  

A técnica de lipofecção é baseada na utilização de lipossomos, capazes de 

transportar o RNA para dentro das células. Os lipossomos são composições lipídicas 

de natureza variada, podendo ser formados por lipídeos aniônicos, catiônicos, 

neutros ou por combinações destes. A característica que faz dos lipossomos uma 

ferramenta para transportar nucleotídeos às células é a sua capacidade de 

interação, entre si e com a água, quando expostos ao meio aquoso, promovendo, 

assim, a formação de bicamadas fechadas. No caso das formulações catiônicas, os 

lipídeos interagem espontaneamente com o RNA, de carga negativa, por forças 

iônicas, para formação dos complexos de transfecção, de forma que o RNA fique no 

interior da bicamada lipídica formada. Além de facilitar a transferência de 

nucleotídeos através da membrana celular, os lipossomos catiônicos protegem-nos 

da degradação enzimática na cultura celular (LASIC e PAPAHADJOPOULOS, 

1995). Em estudos realizados por microscopia eletrônica, o grupo de Lappalainen et 

al. (1997) mostrou que o principal mecanismo de internalização dos complexos 

formados por lipossomos catiônicos e oligonucleotídeos foi a endocitose. Entretanto, 

o grupo não excluiu o mecanismo de fusão direta dos complexos à membrana 



plasmática (LAPPALAINEN et al., 1997). Ao escolher a lipofecção como método de 

transporte de RNA às células, deve-se tomar um cuidado especial durante a seleção 

do agente de transfecção, pois os lipídeos são, frequentemente, tóxicos para as 

células e requerem uma boa padronização nos protocolos de transfecção. Sua 

aplicação clínica é um tanto limitada e depende do agente de transfecção usado. 

Ainda assim, este é um método muito eficiente para “sensibilizar” as DCs 

(BOCZKOWSKI e NAIR, 2010).  

A eletroporação também tem sido descrita como um excelente método para 

introduzir RNA na DC. Além de não necessitar de reagentes adicionais, como na 

lipofecção, é compatível com o uso clínico e se tornou o método de escolha para 

muitos pesquisadores (VAN TENDELOO et al., 2001; WANG et al., 2009; 

BOCZKOWSKI e NAIR, 2010). Nesta técnica, os nucleotídeos são transportados 

através de poros formados na membrana celular pela aplicação de pulsos elétricos 

de alta voltagem. Contudo, as DCs eletroporadas tornam-se frágeis e necessitam de 

um cuidado especial para se recuperarem do choque elétrico a que foram 

submetidas. Além disso, estudos mostram que este método reduz a capacidade das 

células produzirem IL-12, importante para resposta imune eficaz (LANDI et al., 

2007). Mais recentemente, tem-se empregado o método de nucleofecção para 

introduzir o RNA dentro das células. Esta técnica foi, inicialmente, utilizada para 

inserir o DNA dentro do núcleo, e consiste num método semelhante à eletroporação, 

em que as células são colocadas em uma cubeta e submetidas a uma correte 

elétrica. A diferença é que a suspensão celular é feita em um tampão específico e os 

parâmetros para o pulso elétrico também são diferentes para cada tipo celular 

(LANDI et al., 2007; MELHEM et al., 2008). 

Com base na estratégia terapêutica do uso de RNA tumoral total, nosso 

laboratório já obteve alguns resultados preliminares interessantes. Estes mostraram 

que monócitos transfectados passivamente com RNA total isolado da linhagem de 

adenocarcinoma de mama (SK-BR-3), e de outras linhagens tumorais, foram 

capazes de sensibilizar linfócitos autólogos, que se mostraram citotóxicos contra os 

monócitos transfectados e contra SK-BR-3. Os monócitos transfectados poderiam 

servir de células alvo para ensaios de avaliação da resposta celular contra células 

tumorais em pacientes com câncer, substituindo o uso das próprias células tumorais 

de pacientes. Ao mesmo tempo, estes monócitos poderiam ser utilizados também 

como células estimuladoras na preparação de vacinas terapêuticas (MENEZES, 



2008). Estes resultados podem ser considerados promissores, incentivando a 

investigação de uma resposta imune efetiva para outros tipos de neoplasias.  

Um tipo de câncer bastante atrativo para a investigação e aplicação de novas 

estratégias imunoterapêuticas é a leucemia linfóide crônica (LLC).  Um dos motivos 

é pela disponibilidade dessas células cancerosas no sangue periférico, não 

necessitando esperar que o paciente seja submetido a uma cirurgia para se ter 

acesso ao tumor. Além do mais, esta é uma doença de curso natural longo e 

progressão lenta, que pode permitir o desenvolvimento de respostas imunes contra 

células tumorais, desde que encontrada a estratégia correta de imunização (MAURO 

et al., 1999; HUS et al., 2008). O que caracteriza a LLC é o acúmulo anormal de 

linfócitos B monoclonais maduros e não-funcionais, no sangue periférico, medula 

óssea, linfonodos e outros órgãos linfóides. O perfil imunológico das células 

leucêmicas é definido pela expressão de CD19, CD23 e CD20 com co-expressão de 

CD5 (GINALDI et al., 1998; HALLEK et al., 2008). 

A LLC compreende o tipo mais comum de leucemia que acomete adultos no 

mundo ocidental. Aproximadamente 180 mil novos casos são registrados 

mundialmente por ano (GINALDI et al., 1998; HALLEK et al., 2008). A causa exata 

da LLC ainda é desconhecida e de acordo com estudos epidemiológicos não existe 

associação clara com infecções virais, exposição química ou radiação (GOLDIN e 

SLAGER, 2007). Entretanto, sabe-se que ela está relacionada com a idade 

avançada. Os portadores da LLC muitas vezes exibem hipogamaglobulinemia 

severa e alteração na troca de classes das imunoglobulinas (Ig). Como 

consequência destas disfunções os pacientes apresentam aumento na 

susceptibilidade a infecções bacterianas, o que contribui para a maior morbidade e a 

mortalidade desta doença (DEARDEN, 2008; HAMBLIN e HAMBLIN, 2008). 

Apesar dos avanços na compreensão e tratamento dessa neoplasia, a LLC 

permanece incurável com o uso das terapias disponíveis no momento (DREGER et 

al., 2004; FADERL e KEATING, 2005; BYRD et al., 2006). Como a maioria dos 

pacientes possui idade avançada, o tratamento não são compatíveis com o uso de 

quimioterapia agressiva. Embora o transplante com células tronco hematopoiéticas 

possa levar à remissão completa da doença em alguns pacientes, a maioria deles 

apresenta recidiva (GRIBBEN et al., 2005). Isto faz com que o tempo de sobrevida 

varie entre períodos inferiores a 1 ano e superiores a 15 anos, dependendo também 



do estágio da doença em que o paciente se encontra (MORENO e MONTSERRAT, 

2008). 

Há inúmeras dificuldades para o desenvolvimento de imunoterapia para LLC, 

pois ela apresenta uma variedade de alterações imunológicas e imunossupressoras 

(ORSINI et al., 2004; DEARDEN, 2008), que ainda podem ser agravadas pela 

terapia convencional. Já foram descritas alterações funcionais nas células T, NK (do 

inglês, natural killer), monócitos, macrófagos, neutrófilos e, inclusive, nas DCs destes 

pacientes (ORSINI et al., 2003; ORSINI et al., 2004; DEARDEN, 2008). Mesmo 

assim, algumas estratégias terapêuticas, usando-se, por exemplo, células 

leucêmicas apoptóticas endocitadas pelas DCs (PALMA et al., 2008) ou mRNA 

tumoral transfectado em DCs autólogas (MULLER et al., 2004), mostraram 

resultados relevantes, que necessitam, ainda, serem aprimorados. 

As reações de rejeição observadas em alguns casos de transplante de 

medula óssea alogenêica sugerem a existência de antígenos imunogênicos nas 

leucemias (GIANNOPOULOS et al., 2006). Um deles é a survivina, uma proteína 

inibidora de apoptose, super-expressa em uma ampla variedade de neoplasias 

malignas, como a LLC (DE MARIA et al., 2009). Esta proteína é essencial para 

sobrevivência das células cancerosas, já que possui importante papel no balanço 

entre proliferação celular e morte programada das células, durante o ciclo celular. O 

papel exato da survivina na cascata apoptótica ainda não foi totalmente esclarecido. 

Entretanto, sabe-se que ela está implicada na regulação da mitose, checkpoints de 

sobrevivência e adaptação das células a um microambiente desfavorável (LI et al., 

1998).  

A survivina pode ser encontrada em várias localizações subcelulares como 

nas mitocôndrias, citoplasma, núcleo e, recentemente, no espaço extracelular. Khan 

et al. evidenciaram que a survivina pode ser secretada pelas células tumorais, via 

exossomos. Observaram, ainda, que em condições de estresse havia aumento no 

conteúdo de survivina dos exossomos secretados pelas células tumorais. Este 

transporte da survivina para o meio extracelular poderia ser responsável pela maior 

agressividade do tumor, dificultando ou minimizando os resultados terapêuticos 

(KHAN et al., 2010).  

Na LLC, observou-se que a interação entre as células leucêmicas no 

microambiente tumoral aumenta a expressão da survivina (ZENZ et al., 2010). A alta 

expressão desta proteína nas células cancerosas e concomitantemente baixa 



expressão na maioria dos tecidos normais fazem da survivina um importante alvo 

para terapias anti-tumorais. Geralmente, na maioria dos tecidos adultos, sua 

expressão é restrita à fase G2/M do ciclo celular (LOPES et al., 2005). De acordo 

com Zeis et al. (2003), utilizando-se o mRNA da survivina foi possível gerar  uma 

resposta de linfócitos T citotóxicos capazes de lisar células hematológicas 

neoplásicas, mas não células hematopoiéticas normais (SCHMIDT et al., 2003; ZEIS 

et al., 2003). Foi observado por Nagaraj et al. (2007), que imunizando camundongos 

com DCs, transduzidas com vetores virais expressando survivina humana mutante, 

resultava na geração de linfócitos T CD8+ capazes de reconhecer vários epítopos 

derivados da survivina murina, com efeito anti-tumoral contra vários tumores 

testados. Além disso, os autores mostraram que não houve toxicidade às células 

progenitoras hematopoéticas, que também expressam survivina. Esses dados 

mostram que esta proteína poderia ser um alvo em potencial para se utilizar nas 

estratégias terapêuticas. Contudo, apenas um efeito antitumoral parcial foi 

conseguido, sugerindo que uma resposta direcionada a vários antígenos tumorais 

seria melhor opção (NAGARAJ et al., 2007).  

Outro antígeno expresso pelas células leucêmicas e encontrado, também, na 

maioria dos tumores sólidos, como câncer de mama, é a proteína receptora de 

laminina imatura (OFA-iLRP), mais conhecida como proteína ribossomal SA (RPSA). 

Ela é um antígeno oncofetal, bastante relacionado com metástases de tumores 

sólidos, que funciona como um co-fator na estabilização da ligação entre a laminina 

e integrinas de superfície celular. Embora a variante de maior peso molecular seja 

encontrada em tecidos normais, a OFA-iLRP de 37 kDa é expressa abundante e 

preferencialmente em muitos tipos de tumores, incluindo neoplasias hematológicas 

(SIEGEL et al., 2003; SIEGEL et al., 2006; BIRAGYN et al., 2007; BARSOUM et al., 

2009), sendo conhecida como um importante imunógeno tumoral. Terapia com DCs 

utilizando essa proteína já foi estudada em pacientes com carcinoma metastático 

renal, indicando a presença de epítopos imunodominantes (ZELLE-RIESER et al., 

2001). Além disso, Siegel et al. (2003) mostraram que DCs transfectadas com RNA 

da RPSA induzem uma resposta imune capaz de lisar as células tumorais 

hematológicas, inclusive células leucêmicas obtidas de pacientes com LLC. O 

aperfeiçoamento desta estratégia poderia render bons resultados na imunoterapia 

para esta neoplasia.  



Enfim, considerando-se que os tumores não induzem uma resposta 

inflamatória efetiva conduzida pela ativação adequada das DCs, resultando em uma  

fraca e ineficiente resposta imune, a proposta de vacinas terapêuticas baseadas no 

uso de DCs sugere o carregamento destas células com antígenos tumorais, de 

forma que o sistema imune possa “enxergar” o tumor da maneira correta. 

Teoricamente, isto seria conseguido de forma mais eficiente, se fossem utilizadas 

DCs alogenêicas, derivadas de monócitos de doadores saudáveis, já que as células 

de pacientes têm demonstrado alterações desde os monócitos precursores das DCs. 

Por outro lado, a transferência de RNA tumoral total às DCs serviria de fonte 

ilimitada de vários antígenos tumorais, já que este nucleotídeo pode ser amplificado 

in vitro a partir de uma pequena amostra inicial do tumor. Além do mais o uso do 

RNA total minimiza o risco de escape tumoral e permite que os antígenos, 

conhecidos ou não, sejam processados e apresentados pelas DCs alogenêicas, em 

tese, no contexto de suas moléculas codificadas pelo MHC e no das moléculas 

codificadas pelo MHC do tumor. 

Deste modo, este trabalho pretendeu amplificar e transfectar o RNA tumoral 

total, obtido a partir de células tumorais de pacientes com LLC, em DCs alogenêicas 

derivadas de doadores saudáveis. Neste aspecto, as DCs transfectadas serão 

avaliadas quanto a sua capacidade de estimular a resposta de linfócitos T CD8+ e 

CD4+, direcionadas contra as células leucêmicas. Uma vez confirmada a capacidade 

de apresentação antigênica pelas DCs transfectadas e caracterizados os padrões de 

resposta por elas induzidos, seria possível desenhar estudos para avaliação desta 

abordagem em situações clínicas. Assim, sabendo-se que uma transfecção eficiente 

e tradução correta do mRNA nas DCs são etapas críticas para que as mesma 

passem a apresentar os antígenos tumorais, a princípio, estabelecemos estas 

condições utilizando o mRNA dos antígenos tumorais survivina e RPSA, para 

posteriormente aplicar os resultados obtidos ao mRNA tumoral total. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os resultados obtidos indicam que: 

 

- O RNA extraído de células tumorais de pacientes com LLC pode ser amplificado in 

vitro, sem perda da expressão do antigenos survivina e RPSA. 

 

- Encontrou-se a lipofecção como forma mais eficiente para transfecção de DCs, e 

dentre as várias concentrações de RNA/lipossomo testadas a que pareceu melhor 

foi de 1µg de RNA com 3µL de lipofectamina 2000.  

 

- A janela de tempo de expressão do mRNA da survivina transfectado nas DCs foi 

entre 12 e 24 horas. 

 

- As DCs transfectadas com mRNA da survivina não tiveram suas moléculas de 

superfície alteradas (HLA-DR, CD14, CD80, CD86, CD40 e CD83) em freqüência, 

mas apresentaram aumento na expressão de CD80 e CD86. 

 

- O tratamento com agente de transfecção e independentemente da presença do 

RNA ativou as DCs. 

 

- As células transfectadas com mRNA da survivina foram capazes de estimular 

resposta linfoproliferativa com maior produção de IFN-gama. 
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