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RESUMO 
 



Cabral PC. Desenvolvimento de modelo experimental murino para o estudo da 
imunobiologia do melanoma. [Dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 
 
O câncer compreende uma doença multifatorial fruto de um acúmulo de mutações 
pontuais que impactam no descontrole do crescimento celular normal. Atualmente, um 
tipo de câncer bastante prevalente é o câncer de pele. O subtipo mais agressivo e 
fatal compreende o melanoma, o qual demonstrou, nas últimas 2 décadas, um 
aumento na incidência dos casos em 3 vezes. Embora muitas estratégias terapêuticas 
tenham sido desenvolvidas ao longo dos anos, principalmente na área de 
imunoterapia do câncer, o aumento no número de casos associado à dificuldade de 
tratamento do melanoma em estadios avançados, resultam em uma necessidade real 
de que mais pesquisas e tratamentos sejam desenvolvidos. Sendo assim foi 
desenvolvido um modelo experimental de melanoma a fim de elucidar o papel do 
sistema imunológico no combate a tumores. Para isso, linhagens tumorais 
geneticamente modificadas foram desenvolvidas a partir da construção de partículas 
retrovirais recombinantes no intuito de promover a expressão dos genes: Luciferase 
para emissão de bioluminescência e ovalbumina (forma membranar e citosólica) para 
verificação da resposta imune específica à um neo-antígeno, com adicional avaliação 
de um possível papel imunogênico. Ensaios in vitro demonstraram que a cinética de 
crescimento celular juntamente com o perfil de expressão das proteínas nas linhagens 
é bastante similar entre elas. A administração das linhagens in vivo em animais 
selvagens demonstrou uma alteração no perfil de crescimento tumoral na linhagem 
expressante de ovalbumina na forma citosólica (Tm1.Luc.cOVA), enquanto a 
administração em animais imunodeficientes demonstrou uma resistência ao 
crescimento tumoral nos primeiros dias com posterior perda do controle tumoral. Para 
avaliar o papel do sistema imune adaptativo, inoculamos os tumores em animais 
previamente imunizados com ovalbumina e, foi observado uma alteração significativa 
no padrão do crescimento tumoral nas 2 linhagens expressantes de OVA. Avaliamos 
também a resposta de linfócitos TCD8+ citotóxicos anti-OVA. Os resultados 
demonstraram que no 7º dia pós-inoculação existe uma resposta citotóxica específica 
apenas na linhagem Tm1.Luc.cOVA. Observamos também que inoculação de uma 
quantidade alta de células tumorais dificulta a ativação das células do sistema imune 
no 7º dia. No enquanto, a inoculação in vivo destas em estado necrótico promove a 
ativação linfócitos TCD8+ citotóxicos anti-ovalbumina. Em conjunto, nossos 
resultados demonstraram que o emprego de estratégias de vacinação anti-tumoral 
associada a presença de um neo-antígeno extra (ovalbumina) contribui para a 
otimização do perfil de resposta imunológica anti-tumoral. 
 
Palavras-chave: Melanoma. Ovalbumina. Luciferase. Resposta imune. Linhagens 
recombinantes. Modelo animal 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 



Cabral PC. Development of an experimental murine model for the study of melanoma’s 
immunobiology. [Dissertação (Masters thesis in Immunology)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 
 
Cancer is a multifactorial disease caused by some punctual mutations which lead to 
loss of control in cellular normal growth. Nowadays, one cancer that is very prevalent 
is skin cancer. The most agressive and deadly subtype of skin cancer is melanoma 
which has shown, in the last two decades, a three-times raise in melanoma’s incident. 
Although many therapeutical approaches have emerged all over the years, specially 
in the field of cancer immunotherapy, the increasing number of cases associated with 
the challenge of treating patients wtih advanced melanoma, point out the need of 
developing more researches and treatments. Considering all the informations 
described, we constructed some genetically modified tumoral lineages using retroviral 
particles to induce the expression of 2 genes: Luciferase in order to produce 
bioluminescence and ovalbumin (membranary and citosolic form) so we could verify 
the immune response against a specific neoantigen, and also, analyze if the model 
could display any immunogenic activity induced by ovalbumin. In vitro assays 
demonstrated similarity among the lineages regarding gene expression and kinects. In 
vivo results showed a difference in tumoral growth pattern in the citosolic ovalbumin-
expressing lineage (Tm1.Luc.cOVA) while tumoral inocculation in immunedeficient 
mice demonstrated tumoral growth resistance on the first weeks post-inoculation 
followed by loss of tumoral control. In order to evaluate the participation of adaptative 
immune system, we performed a tumoral inoculation in wild-type mice previously 
immunized with ovalbumin. We observed then a significant change in tumoral growth 
in animals that received OVA-expressing tumoral lineages. We also evaluated T CD8+ 
lymphocytes anti-OVA and, the results showed cytotoxic response on day 7th post-
inoculation only with Tm1.Luc.cOVA. When we performed inoculations using a high 
quantity of cells, we noticed an impairment of recognition and activation by the immune 
system on day 7th. On the other hand, the inoculation of the same quantity of cells but 
those on necrosis, helped the activation of TCD8+ lymphocytes anti-ovalbumin. In 
summary, our results indicated that the application of anti-tumoral vaccination 
strategies associated with the presence of an extra neoantigen enhanced anti-tumoral 
immune response.  
 
Keywords: Melanoma. Ovalbumin. Luciferase. Immune response. Recombinant 
lineages. Animal model. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Estimativas e distribuição global do câncer 

 

De acordo com o American Cancer Society (2016), o câncer é categorizado no 

grupo de doenças crônicas juntamente com as doenças cardiovasculares, doenças 

respiratórias e o diabetes, os quais compreendem cerca de 70% das mortes anuais 

globais. Nesta parcela, o câncer representa 15%, o que em termos quantitativos 

representa aproximadamente 8.2 milhões de óbitos anuais globalmente (American 

Cancer Society, 2016).   

Associado à este dado, estima-se ainda que no ano de 2030, serão observados 

aproximadamente 13 milhões de óbitos mundialmente em decorrência do câncer 

(American Cancer Society, 2016). Valor que representa quase o dobro do número 

atual de óbitos em decorrência desta doença. É necessário ressaltar que para a 

execução de previsões, são considerados os índices de crescimento populacional 

associados ao aumento da expectativa de vida. Em 1880, aproximadamente metade 

da população do Reino Unido, faleciam antes dos 45 anos de idade. Ou seja, somente 

25% desta população atingiam os 70 anos de idade. No ano de 1990, observou-se 

que esta parcela populacional sofreu uma drástica alteração representado nesta 

época em torno de 70% (IARC, 2008).  

De acordo com o World Cancer Report 2014, os cânceres que atingem a 

população mundial com uma frequência maior são: Na população masculina, o câncer 

de pulmão (34.2/100.000 habitantes) seguido pelo câncer de próstata (31.1/100.000 

habitantes). Na população feminina, o câncer de mama (43.3/100.000 habitantes) e o 

câncer colorretal (14.3/100.000 habitantes) (WHO, 2014).  

Outro tipo de câncer bastante prevalente na população mundial e também 

alarmante, é o câncer de pele. Ele pode ser subdividido em dois grupos, de acordo 

com o tipo de célula do qual teve origem: O melanoma, originário de alterações em 

melanócitos, e os cânceres classificados em não-melanoma, provenientes de outros 

tipos celulares residentes do tecido epitelial e conjuntivo que formam a pele. Estes 

cânceres possuem um comportamento bastante distinto do melanoma, inclusive no 

que se diz respeito ao tratamento do indivíduo acometido (American Cancer Society, 

2013).  



O câncer de pele não-melanoma pode ser exemplificado através do carcinoma 

basocelular originado das células basais da epiderme, e implica no tipo de câncer de 

pele não-melanoma mais frequente, seguido do carcinoma de células escamosas. 

Outros tipos envolvem o carcinoma de células Merkel e linfomas cutâneos (Bulman, 

2013). 

Em específico no Brasil, são estimados para este ano cerca de 200 mil novos 

casos de câncer do tipo pele não-melanoma e aproximadamente 6 mil novos casos 

para o câncer subtipo pele melanoma (INCA, 2016).  

 

1.2 Melanoma 

 

O melanoma é um câncer derivado de melanócitos, células produtoras de um 

pigmento denominado melanina, responsável por conferir proteção a pele frente à 

ação de agentes nocivos, como radiação ultravioleta. O melanoma também pode 

receber a denominação de melanoma cutâneo ou melanoma maligno e pode surgir 

em qualquer região do corpo. No entanto observa-se uma prevalência maior no 

aparecimento deste tumor maligno em regiões como: peito e costas em homens, e na 

região das pernas em mulheres. A região do pescoço e na face também são sítios 

comuns (American Cancer Society, 2013).  

O melanoma compreende a forma mais agressiva de câncer de pele e possui uma 

alta capacidade de metástase (propagação para além do local de origem), e quando 

isso ocorre, culmina em um trágico prognóstico para o paciente, com uma média de 

sobrevida de 6-9 meses (Tentori et al., 2013). 

O melanoma acomete principalmente adultos e 50% deles aparecerem em áreas 

aparentemente normais da pele. Estágios precoces em névus podem ser indicativos 

de malignidade tais como: escurecimento, variável descoloração, coceira no local, 

aumento do tamanho e alteração da forma/contorno. Ulceração e sangramento 

indicam estadios mais tardios (National cancer institute, 2013).  

Os melanomas são classificados em alguns subtipos: Melanoma de extensão 

superficial (60-70% de prevalência), nodular (15-30%), lentigo maligno (5-15%), acro-

lentiginoso (5-10%), entre outros de menor frequência (Goldstein et al., 2001). 

O melanoma extensivo superficial é o tipo encontrado mais frequentemente e está 

relacionado à exposição solar aguda, contínua ou intermitente (Molgó et al., 2006). É 

o subtipo mais comum em indivíduos de pele clara e a localização anatômica varia em 



função da idade. O crescimento deste tumor é lento e inicialmente se desenvolve na 

horizontal; em casos mais avançados, atinge o crescimento vertical (Brehmer, 2012).  

O melanoma nodular é caracterizado pela presença de nódulos e por ser mais 

agressivo do que o melanoma extensivo superficial. Possui um crescimento vertical e 

quase sempre é detectado tardiamente em um estágio de tumor avançado. Também 

pode se desenvolver secundariamente à um melanoma extensivo superficial. Os 

nódulos geralmente apresentam um crescimento rápido com tendência à ulceração e 

sangramento e algumas vezes, podem se encontrar com ausência de pigmentação 

(Brehmer, 2012). 

O melanoma lentigo maligno costuma ocorrer em indivíduos da terceira idade e 

estão presentes em áreas de crônica exposição solar à pele, como a face e/ou o dorso 

das mãos. O aspecto morfológico é semelhante ao melanoma extensivo superficial 

(Brehmer, 2012). 

O melanoma acral-lentiginoso é um raro tipo de melanoma cutâneo encontrado na 

pele da região palmo-plantar, mas também pode estar presente no leito ungueal. É 

mais frequente em indivíduos de etnia negra (Brehmer, 2012). 

O estágio mais grave que um melanoma pode atingir é o estado de metástase. A 

metástase pode ocorrer por via hematogênica, linfática ou invasão direta (Barnhill et 

al., 2008). As metástases são mais frequentes nos órgãos linfáticos, pele e tecido 

subcutâneo; menos frequentemente elas atingem órgãos viscerais. Os órgãos 

viscerais atingidos compreendem: Pulmões (14-20%), fígado (14-20%), cérebro (12-

20%), osso (11-17%) e intestino (1-7%) (Barnhill et al., 2008). 

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento deste câncer incluem fatores 

intrínsecos e ambientais. O primeiro se refere ao grau de pigmentação da pele do 

indivíduo (tipo I-IV), mutações em genes supressores de tumores (ex: CDKN2A) e 

outros, que contribuem para uma predisposição genética familiar. O fator ambiental 

de maior relevância é a exposição à radiação ultravioleta (Brehmer, 2012). Para que 

seja calculado o risco de um indivíduo desenvolver esta doença é necessário que 

sejam levados em consideração, durante uma consulta de rotina, os fatores: Casos 

de melanoma na família, número de névus comuns e atípicos, presença de sardas em 

alta densidade, cor dos olhos, cor dos cabelos, presença de lesões de câncer de pele 

do tipo não-melanoma e exposição solar intermitente (Holger et al., 2010). A 

exposição à radiação ultravioleta é extremamente importante no desenvolvimento da 

maiorias do casos de melanoma, no entanto para os melanomas do tipo nodular e 



acro-lentiginoso, este fator parece ter pouca correlação com o surgimento desta 

doença (Rastrelli et al., 2013).  

Durante uma consulta médica também é possível realizar o diagnóstico clínico das 

lesões de melanoma baseando-se nos critérios denominados ‘ABCDE do Melanoma” 

estabelecidos pela American Academy of Dermatologists, onde o primeiro critério leva 

em consideração a assimetria das lesões (critério A), seguido da irregularidade das 

bordas das mesmas (critério B), a alteração de coloração das lesões (critério C) que 

podem variar de tons castanhos ao preto, o diâmetro (critério D) usualmente superior 

à 5 milímetros e por fim, o último critério (critério E) considera a evolução das lesões 

ao decorrer do tempo baseando-se nas características fenotípicas descritas 

anteriormente (AAD, 2016). Os critérios discutidos encontram-se abaixo na figura 1. 

 

 

Fig 1 – Critério de diagnóstico das lesões de melanoma (ABCDE do Melanoma).  Critério 
clínico que considera a assimetria das lesões, a irregularidade das bordas, a alteração de 
coloração, o diâmetro superior à 5 milímetros e por fim, a evolução fenotípica em comparação 
a um névus benigno. Fonte: Adaptado de Skin Dermatologists, 2016. 

 

Sabe-se que 10% dos melanomas tem um fator hereditário envolvido, e assim 

como em outros cânceres, a biologia associada a estes tumores possibilitou a 

compreensão da genética molecular envolvida no melanoma. Algumas mutações 



foram descritas, incluindo: CDKN2A, CDK4, RB1, p14ARFF, NRAS e em particular, o 

gene BRAF (Gore, 2013). 

BRAF é uma serina-treonina quinase que se encontra frequentemente mutada em 

aproximadamente 60% de pacientes caucasianos portadores de melanoma, 

principalmente em indivíduos jovens, indicando que possivelmente não é fruto de uma 

exposição solar crônica (Maldonado, 2003). Confirmando o caráter multifatorial e não 

dependente apenas da exposição à radiação ultravioleta. 

 

1.3 Resposta imune e terapia anti-tumoral 

 

 Em 1909 Paul Ehrlich propôs a idéia de que o sistema imune teria capacidade 

de controlar cânceres. Devido ao pouco conhecimento do sistema imune na época, 

não era possível a comprovação. 50 anos depois, Macfarlane Burnet desenvolveu a 

teoria da “vigilância imunológica”. O conceito da vigilância imunológica propunha que 

o sistema imunológico possui uma função fisiológica de reconhecer e destruir clones 

de células transformadas antes que as mesmas se desenvolvam em tumores, além 

da atuação na destruição também de tumores já se instalados. A existência deste 

fenômeno foi demonstrada através de estudos in vivo e observação de tumores em 

humanos, o qual apresentavam maior incidência em organismos imunodeficientes. 

 A resposta imune contra tumores pode ser exemplificada da seguinte forma: 

Quando um organismo entra em contato com uma célula tumoral (antígeno 

desconhecido), vários mecanismos e células operam de forma a constituir uma 

resposta imune. Este processo envolve 2 mecanismos, a imunidade não-específica e 

a imunidade específica, as quais estão estritamente relacionadas e interagem entre 

si. A primeira consiste na primeira linha de defesa frente às células neoplásicas, e a 

segunda é mediada por linfócitos T e B (Hussein, 2006).  

As células efetoras da imunidade inata incluem granulócitos, macrófagos, e 

células NK. Destas células, os macrófagos têm uma importância crucial na imunidade 

inata contra tumores. Macrófagos associados a tumores (TAMs) são importantes 

células apresentadoras de antígenos, e a compreensão destas interações com as 

células neoplásicas, possibilita o desenvolvimento de estratégias terapêuticas. Os 

macrófagos, juntamente com as células dendríticas, constituem um elo entre a 

imunidade inata e à adaptativa (Hussein, 2006).  



As células “assassinas naturais” (NK) também exercem papéis cruciais na 

imunidade anti-tumoral. São células que foram descobertas há mais de 30 anos e se 

caracterizam por células grandes e granulares; pertencem à imunidade inata. Estas 

células influenciam na resposta do hospedeiro através da secreção de citocinas (ex: 

IFN-γ), também executam a morte de certas células infectadas ou transformadas 

(como uma célula neoplásica) via liberação de perforina/granzima ou morte induzida 

por receptores de morte (“death receptors”) como por exemplo: TRAIL, Fas (Caligiuri, 

2013).  

 A imunidade inata não reconhece antígenos tumorais, mas reconhece 

modificações nas células causadas pela transformação, como por exemplo a falta de 

expressão de moléculas ou a indução de moléculas próprias indicativas de stress. As 

células NK são capazes de matar células transformadas devido à ausência de MHC 

de classe 1. O acúmulo de alterações genéticas nas células cancerígenas pode 

bloquear a expressão de moléculas de MHC classe 1 na superfície da célula, como 

um mecanismo de evasão contra o ataque por linfócitos CD8+ citotóxicos. No entanto, 

as células NK utilizam receptores inibitórios para diferenciar células normais próprias 

de células próprias com ausência de MHC. Quando reconhecem esta última, elas 

eliminam essas células transformadas MHC negativas (Gonzalez, 2011).  

A imunidade adaptativa, representada pelos componentes celulares (linfócitos) 

e humorais (anticorpos), atua de forma significante na eliminação de células tumorais, 

tornando-se também alvo interessante na imunoterapia. A transformação tumoral gera 

um vasto número de alterações genéticas, de forma que estas células neoplásicas 

passam a apresentar neoantígenos. Estes neoantígenos podem ser reconhecidos por 

células da imunidade adaptativa como linfócitos CD4+ e linfócitos CD8+, no contexto 

do MHC classe II e MHC classe I, respectivamente. Estes antígenos podem ser 

moléculas tumorais derivadas de vírus oncogênicos, oncogenes mutados, genes 

supressores de tumor ou outros genes mutados (Gonzalez, 2011).  

A participação dos linfócitos no combate anti-tumoral já foi amplamente 

demonstrada ao longo dos anos, principalmente com a demonstração da população 

de linfócitos T infiltrantes de tumor (TIL) na erradicação de cânceres in vivo. Inúmeros 

estudos indicam que a alta densidade desta população celular resulta em um melhor 

prognóstico para os pacientes portadores de câncer de cólon, mama, ovário, 

melanoma e outros (Kim et al., 2007).  No caso do câncer de mama HER2+, a 

presença destes linfócitos pareceu estar relacionada com uma resposta distinta do 



hospedeiro ao tratamento medicamentoso de antraciclina-docetaxel, no sentido desta 

população linfócitica estar atuando como um adjuvante da terapia anti-tumoral (Loi et 

al., 2013).  

Considerando-se ainda a imunidade adaptativa, o reconhecimento de 

neoantígenos também pode ser realizado por linfócitos B. Os linfócitos B “naive” são 

potentes células apresentadoras de antígenos (APC) para linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

que, uma vez ativadas pelos antígenos, passam a desempenhar também papéis 

efetores que envolvem a produção de anticorpos e a liberação de citocinas (Spaner, 

Bahlo, 2011). Embora o papel destas células na patogênese e tratamento do câncer, 

ao longo dos anos, não recebeu tanta atenção quanto os linfócitos T, já se foi 

evidenciado em inúmeros casos, a presença de anticorpos específicos para 

neoantígenos em pacientes com tumores sólidos. Além, também, das evidências da 

presença de linfócitos B infiltrantes de tumor, linfócitos B reguladores (Bregs), entre 

outros subtipos. De acordo com alguns trabalhos, os linfócitos B infiltrantes de tumores 

(também denominados TIL-B) já foram localizados no micro-ambiente tumoral em 

fases iniciais da tumorigênese, como por exemplo em 25% dos pacientes portadores 

de câncer de mama. Em pacientes com câncer de mama do tipo medular, esta 

população celular encontrava-se em 40% no micro-ambiente tumoral e parecia estar 

associada com uma melhora na sobrevida do paciente (Coronella-wood, Hersh, 2003). 

Em um outro trabalho, a depleção de linfócitos B resultou em um aumento da massa 

tumoral nos pulmões de camundongos inoculados com a linhagem de melanoma 

B16F10 (Sorrentino et al., 2011). No entanto, alguns estudos apontaram também um 

papel negativo desta população celular, no sentido de promoção da tumorigênese. Os 

linfócitos B reguladores, subtipo de linfócitos B produtores de IL-10, já demonstraram 

uma participação supressora de respostas de linfócitos T CD4+ Helper do tipo 1 e 2. 

Além disso, a secreção de imunoglobulinas, principalmente da classe IgM, parece 

contribuir com uma inflamação no sítio tumoral com consequente indução do 

crescimento tumoral (de Visser et al., 2005). Mais recentemente, o subtipo celular 

denominado “Grb-expressing Bregs”, localizado em diversos tipos de tumores, indicou 

um papel modulador das respostas imunes adaptativas celulares de maneira 

semelhante à células T reguladoras (Lindner et al., 2013).  

Tendo em vista a forte comunicação e interação do sistema imunológico com 

os tumores, a busca por estratégias imunoterapêuticas começou a mostrar-se 

promissora no sentido do desenvolvimento de terapias a fim de interferir/modular esta 



relação sistema imune-câncer. A grande maioria das terapias tradicionais para o 

combate ao câncer quase sempre foram focadas no desenvolvimento de drogas 

responsáveis pela destruição de células tumorais, entretanto estas também afetavam 

drasticamente o funcionamento das células normais. Assim, a imunoterapia mostrava-

se atraente do ponto de vista de especificidade de resposta (Abbas, 2011). 

No caso do melanoma, o primeiro medicamento desenvolvido foi um agente 

quimioterápico, a partir daí, com a evolução do conhecimento na área de imunologia 

e a sua aplicação diversa, foi possível observar uma migração dos setores de 

pesquisa para o desenvolvimento de ferramentas imunológicas, conforme é 

exemplificado nos próximos parágrafos. 

 O primeiro agente quimioterápico usado para o tratamento do melanoma foi o 

composto denominado Dacarbazina, aprovado há mais de 30 anos. Esta droga ainda 

é considerada como medicamento referência apesar de gerar respostas completas 

em menos de 5% dos casos e em curta duração (Tentori et al., 2013). Além disso, 

este medicamento é ineficaz contra metástase cerebral (incapacidade de ultrapassar 

a barreira hemato-encefálica), desfecho que ocorre em 2/3 dos pacientes acometidos. 

Esta metástase implica em um prognóstico muito ruim para o paciente, tendo em vista 

que é estimado uma sobrevida de 4 meses após o diagnóstico (Fonken, 2012). 

 Em relação às ferramentas imunológicas, no caso do melanoma metastático, 2 

estratégias são atualmente utilizadas. Uma delas é focada na imunoterapia e a outra 

baseia-se no uso de “target drugs” (Robert, 2013), o último engloba inibidores que 

atuam diretamente em uma célula ou proteína alvo, como o medicamento 

Vemurafenib e Selumetinib. O primeiro atua inibindo diretamente a proteína BRAF e 

o segundo, a proteína MEK (Robert, 2013). Ambas as proteínas estão envolvidas nas 

vias MAP-quinase e são ativadas frequentemente em pacientes com melanoma em 

decorrência de mutações nos genes BRAF, MEK, NRAS e KIT, em respectivamente, 

50%, 15%, 8% e 3% dos casos (Hodis, 2012). 

 O uso de anticorpos monoclonais no tratamento do melanoma, incluindo 

medicamentos cujo alvo são ligantes inibitórios para modulação da resposta imune, 

se mostra bastante promissor. Citamos como exemplo os medicamentos: Ipilimumab 

e tremelimumab, os quais são constituídos por anticorpos monoclonais IgG1 e IgG2, 

respectivamente. Seus mecanismos farmacológicos implicam no bloqueio do ligante 

CTLA-4 em linfócitos T citotóxicos culminando em uma ativação e proliferação destas 

células (Inman et al., 2007). Outros anticorpos monoclonais com ação 



imunoregulatória recentemente desenvolvidos compreendem: Anticorpos anti-PD1, 

anticorpos anti-CD25, entre outros (Eggermont, 2011).  

 Outra substância, o Peg Interferon-α2, têm se mostrado um potente 

imunomodulador com atividade anti-tumoral em pacientes portadores de melanoma. 

Em nível molecular, o IFNα apresenta múltiplos efeitos na tumorigênese e no 

desenvolvimento de malignidade, enfatizando suas ações anti-angiogênicas, 

imunoregulatórias, antiproliferativas, além de efeitos pró-apoptóticos (Tarhini, 2012). 

 

1.4 Modelos animais para estudo do câncer 

 

 Ao longo dos anos, inúmeros modelos animais já foram descritos para auxiliar 

nos estudos de tumorigênese. De acordo com os pesquisadores Linan HA e cols, um 

modelo experimental ideal para estudo de tumorigênese consiste em reproduzir de 

forma mais próxima da realidade possível o que ocorre no humano, particularmente 

no que diz respeitos à etiologia da doença, a base genética molecular e a arquitetura 

histopatológica (Linan et al., 2005).  

Para a compreensão das interações entre o sistema imune e as diversas 

formas de tumor, o uso de modelos de transplantes de células tumorais, bem como 

modelos de tumores induzidos por carcinógenos são utilizados com frequência para 

este propósito. Alguns estudos utilizando modelos de animais geneticamente 

modificados (GEEMs) os quais desenvolvem tumores espontâneos decorrentes de 

mutações somáticas ou germinativas, têm emergido nos últimos anos (Coffelt, Visser, 

2015). Similarmente, modelos xenográficos de tumor humano também são descritos 

com frequência na literatura. Neste modelo, as células provenientes de tumores 

humanos são transplantados abaixo da pele ou no órgão no qual o tumor foi originado, 

em animais imunodeprimidos visando evitar reações de rejeição do enxerto tumoral 

(Richmond, Su, 2008).  

No entanto, a escolha de um tipo de modelo experimental específico é realizada 

de acordo com os mecanismos a serem elucidados e a abordagem que será 

empregada para que esta finalidade seja atingida, enfatizando que todos os modelos 

apresentam vantagens e desvantagens (Coffelt, Visser, 2015). 

Ou seja, no caso de modelos que envolvem o transplante de linhagens tumorais 

podemos citar algumas vantagens tais como: Crescimento tumoral rápido (0-4 

semanas), alta flexibilidade na manipulação do modelo, controle do tempo de iniciação 



do tumor, entre outros. No entanto apresentam limitações como: proporção de células 

que morrem durante o processo de inoculação, os tumores não são formados a partir 

de células normais, etc. Os modelos de tumor por indução de carcinógenos possuem 

a grande vantagem de representarem as alterações genéticas que ocorrem no 

organismo humano no desenvolvimento humano. Entretanto os mesmos apresentam 

variáveis graus de penetrância do carcinógeno, o controle do início do 

desenvolvimento dos tumores não é exatamente preciso, entre outras características. 

No caso dos modelos utilizando GEEMs, estes apresentam vantagens por serem 

provenientes também de células normais e apresentarem alta similaridade 

histopatológica dos tumores humanos, mas a tumorigênese promovida nestes 

modelos em média progride lentamente variando em torno de 2-24 meses. Em relação 

aos modelos xenográficos de tumor, embora eles constituam a melhor representação 

de tumores humanos do ponto de vista genético e de resposta à drogas, esses 

modelos são inviáveis para estudos que envolvam a participação do sistema imune 

adaptativo na progressão do câncer e resposta anti-tumoral (Coffelt, Visser, 2015). 

A maioria dos modelos desenvolvidos em que se deseja estudar a participação 

do sistema imune na resposta anti-tumoral, utiliza biomarcadores específicos que 

possibilitam o monitoramento adequado da resposta, de tal forma que estes 

biomarcadores estariam atuando como neo-antígenos conhecidos. Um biomarcador 

amplamente utilizado, em diferentes abordagens, compreende a proteína ovalbumina 

(OVA), empregada em diversas apresentações (forma secretória, citosólica, 

membranar, associada ao complexo MHC, entre outros). A ovalbumina é uma 

glicoprotéina encontrada de forma abundante no ovo da espécie Gallus gallus e, além 

da aplicação como biomarcador, já foi descrita também como sendo imunogênica. Há 

décadas o emprego da mesma vêm sido demonstrado. Hariharan (1995), em seu 

trabalho, desenvolveu uma linhagem tumoral recombinante com ovalbumina para a 

avaliar a contribuição da imunização prévia na resposta do hospedeiro frente ao 

desafio tumoral. Para isso, ele imunizou animais previamente com OVA associada à 

alúmen de potássio hidratado, e em seguida, inoculou suas linhagens recombinantes. 

Com isso, ele evidenciou uma inibição significativa do crescimento tumoral nos 

animais que foram imunizados. Associado à isto, ele também observou que a 

depleção de linfócitos TCD8+ e TCD4+ in vivo prejudicava a capacidade protetora da 

imunização (Hariharan et al., 1995).  



Zeelenberg (2008), em uma abordagem distinta, avaliou o potencial 

imunogênico da OVA quando a mesma encontrava-se associada à vesículas 

(exossomos) em comparação com a forma solúvel. Desta forma, foi evidenciado no 

trabalho que as linhagens tumorais de fibrosarcoma murino contendo a OVA em 

associação à vesículas, eram capazes de retardar o crescimento tumoral em 

camundongos selvagens, mas não em imunodeficientes. Enfatizando assim, a 

necessidade da participação do sistema imune na indução de uma resposta anti-

tumoral específica (Zeelenberg et al., 2008).  

Mais recentemente, pesquisadores desenvolveram linhagens tumorais de 

carcinoma tímico expressantes de OVA em associação com flagelina (um potente 

ativador de “Toll-like receptors”). Em seus experimentos, eles evidenciaram uma 

melhora do perfil de resposta anti-tumoral em hospedeiros inoculados com estas 

linhagens, com a ativação da imunidade inata e também,expansão clonal de linfócitos 

T CD8+ e TCD4+ anti-OVA (Garaude et al., 2012).  

 Levando-se em consideração todos os trabalhos descritos anteriormente, é 

possível observarmos uma vasta aplicação da ovalbumina como um excelente 

candidato para o monitoramente de respostas específicas. No entanto, também existe 

uma contínua necessidade do desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e 

novos modelos experimentais, uma vez que todos os modelos já descritos na literatura 

apresentam suas limitações individuais. Sendo assim, o foco deste projeto consiste 

na criação de um modelo experimental alternativo, que permita o estudo da 

imunobiologia do melanoma, bem como a avaliação da interação das células do 

sistema imune com o mesmo, através da utilização de um biomarcador específico, 

buscando minimizar o máximo possível estas limitações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 

 O emprego das técnicas de clonagem molecular resultou na produção bem-

sucedida dos vetores recombinantes desejados. 

 A transdução da linhagem alvo de melanoma com as partículas retrovirais 

recombinantes resultou na expressão dos genes de interesse. 

 A confecção dos pools celulares conferiu maior homogeneidade entre as 

linhagens recém-transduzidas. 

 A inoculação das linhagens tumorais recombinantes em animais selvagens, 

resultou em um volume tumoral significantemente maior no 18º dia pós-

inoculação, nos animais que receberam a linhagem Tm1.Luc.cOVA, em relação 

aos demais. 

 A inoculação das linhagens tumorais recombinantes em animais 

imunodeficientes, resultou em um volume tumoral significamente maior no 14º 

e 18º dia pós-inoculação, nos animais que receberam as linhagens 

Tm1.Luc.mOVA e Tm1.Luc, em relação aos demais. 

 Imunização prévia dos animais com ovalbumina e posterior inoculação das 

linhagens tumorais, altera o perfil de crescimento tumoral dos animais 

selvagens inoculados com as linhagens expressantes de ovalbumina. 

 Animais selvagens inoculados com as linhagens tumorais recombinantes 

demonstraram lise específica das células-alvo mediante a execução do ensaio 

de citotoxicidade  in vivo, somente quando estes foram inoculados com a 

linhagem Tm1.Luc.cOVA e o ensaio, realizado no 7º dia pós-inoculação.  

 A inoculação de altas quantidades de células tumorais viáveis em animais 

selvagens não resulta em lise específica das células alvo. Em contrapartida, a 

inoculação de células necróticas implica em lise específica em animais que 

receberam as linhagens expressantes de ovalbumina e foram submetidos à 

avaliação citotóxica 7º dias após.  
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