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RESUMO 
 
Chade DC. Avaliação do bacilo de Calmette-Guérin recombinante expressando o 
antígeno S1PT no tratamento do carcinoma urotelial de bexiga em modelo 
experimental [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2008. 63p. 
 
Introdução: A imunoterapia intravesical com o bacilo de Calmette-Guérin (BCG) é 
o tratamento adjuvante de escolha no câncer superficial de bexiga. Recentemente, os 
estudos do mecanismo imunoterápico do BCG têm permitido identificar as reações 
imunológicas e os genes associados ao efeito antitumoral, possibilitando a produção 
de vacinas recombinantes, possivelmente mais efetivas e com menos efeitos 
colaterais. Com esses objetivos, associou-se o componente pertussis (S1PT) ao BCG, 
criando uma variante recombinante (rBCG-S1PT) com capacidade para promover 
uma resposta imune direcionada ao tipo T helper 1 (Th1), o que poderá elevar a 
eficácia antitumoral do imunoterápico. Objetivo: Avaliar comparativamente o efeito 
antitumoral do rBCG-S1PT e do BCG  no modelo experimental de carcinoma 
urotelial de bexiga. Métodos: O estabelecimento do modelo murino ortotópico e 
singênico de tumor vesical foi realizado através da implantação transuretral das 
células tumorais de bexiga da linhagem MB49 de camundongo C57BL/6. 
Experimento I – Os animais (modelo experimental) foram divididos em três grupos, 
os quais receberam 4 aplicações semanais de rBCG-S1PT, BCG, ou soro fisiológico 
(grupo controle), por via intravesical. Após 7 dias da última aplicação, foram 
extraídos o baço e a bexiga, com o intuito de inferir o peso tumoral. Em seguida, as 
bexigas foram submetidas à avaliação do padrão de resposta imunológica e exame 
anátomo-patológico e imunohistoquímico. Experimento II – Realizado como descrito 
no Experimento I, porém os animais foram acompanhados por 60 dias para análise 
de sobrevida. Experimento III – Este ensaio foi realizado como descrito 
anteriormente, porém não foi realizada a implantação tumoral, para controle dos 
achados imunológicos e anátomo-patológicos. Resultados: A taxa média de 
implantação tumoral foi de aproximadamente 90% dos animais inoculados. 
Obtivemos redução das médias dos pesos vesicais dos grupos BCG e rBCG-S1PT 
(p<0,001). Nos dois grupos tratados com os imunoterápicos observou-se aumento 
significativo da expressão de TNF-α, a qual foi mais intensa com o uso do rBCG-
S1PT (p<0,05).  A IL-10 também teve aumento significante de sua expressão no 
grupo BCG recombinante (p<0,01). Os esplenócitos provenientes dos camundongos 
que foram tratados com imunoterápicos diminuíram a viabilidade das células 
tumorais MB49, sendo que este efeito foi mais intenso no grupo rBCG-S1PT. O 
grupo de animais tratados com rBCG-S1PT apresentou aumento significativo da 
sobrevida em relação aos outros grupos (Experimento II). As aplicações dos 
imunoterápicos em animais sem tumor (experimento III) não revelaram diferenças 
histológicas em relação ao grupo controle e o padrão de resposta imunológica 
encontrado sugere uma tendência à resposta Th1. Conclusão: Obtivemos sucesso no 
estabelecimento do modelo murino ortotópico singênico de tumor vesical. O 
imunoterápico rBCG-S1PT apresentou mais benefícios no tratamento do tumor 
vesical ortotópico em camundongos em relação ao BCG, como também maior 
redução da viabilidade das células tumorais in vitro. A cepa rBCG-S1PT apresentou 
elevação significativamente maior das citocinas da resposta imune Th1 em relação 



 

 

aos demais grupos. Concluimos, então, que os dados apresentados sugerem a 
possibilidade deste recombinante proporcionar melhor controle clínico do tumor 
vesical em humanos que a imunoterapia com BCG.  
 
 
Descritores: 1.Neoplasias da bexiga urinária  2.Vacinas anti-câncer 
3.Administração intravesical  4.Mycobacterium bovis  5.Imunoterapia  



 

 

SUMMARY 
 
Chade DC. Evaluation of recombinant bacillus Calmette-Guérin expressing S1PT in 
the treatment of urothelial bladder carcinoma in an experimental model [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008. 63p. 
 
Introduction: The intravesical immunotherapy with bacillus Calmette-Guérin 
(BCG) is the adjuvant treatment of choice in superficial bladder cancer. Recently, 
studies of the mechanism of BCG have identified the immune reactions favorable 
and the genes responsible for the antitumor effect, enabling the production of 
recombinant vaccines, possibly more effective and with fewer side effects. With 
those goals, the pertussis toxin (S1PT) was combined to BCG, creating a 
recombinant variant (rBCG-S1PT) with the capacity to promote an immune response 
targeted to the T helper type 1 (Th1), which may increase the effectiveness of its 
antitumor effect. Objective: Compare the antitumor effects of rBCG-S1PT and BCG 
in an experimental model of bladder cancer. Methods: The development of the 
animal model of bladder cancer was conducted by transurethral instillation of bladder 
tumor cell line MB49 of the mouse strain C57BL/6, setting the orthotopic and 
syngeneic murine model. Experiment I - The animal models were divided into three 
groups, which received 4 weekly intravesical applications of rBCG-S1PT, BCG, or 
saline (SF - control group). After 7 days of the last instillation, splenectomy was 
performed for splenocyte culture and the bladders extracted and weighed in order to 
infer the tumor weight. Then, the bladders were divided into two pieces. The first 
was used for molecular analysis to assess the pattern of immune response. The 
second was sent to histopathological analysis. Experiment II - Held as described in 
Experiment I, but the animals were monitored for 60 days for analysis of survival. 
Experiment III - This test was carried out as previously described (Experiment I), but 
with no tumor cells instillation.  Results: The rate of tumor implantation was 90% of 
the animals submitted to tumor inoculation. We obtained reduction of the average 
weights of bladder in groups BCG and rBCG-S1PT ((p<0,001). In both groups 
treated with immunotherapy, there was an increase of expression of interleukins 
TNF-α, which was more intense in the group treated with rBCG-S1PT (p<0,05). 
There was also increased expression of IL-10 in the recombinant BCG (p<0,01). The 
splenocytes from animals that received immunotherapies had reduced tumor cells 
viability, more intensely demonstrated in the rBCG-S1PT group. The analysis of 
survival showed a significant increase in the group of animals treated with rBCG-
S1PT (Experiment II). The instillation of immunotherapeutic agents in animals 
without tumor did not demonstrate histological differences when compared to the 
control group and the immunological response pattern was similar to that of 
Experiment I (Experiment III). Conclusion: The establishment of the syngeneic 
orthotopic animal model was successful. The immunotherapy with rBCG-S1PT 
demonstrated more benefits than BCG in the treatment of bladder cancer in mice, 
reducing the bladder weight, increasing survival, and reducing tumor cells viability 
in vitro. The immune response obtained with the rBCG-S1PT expressed higher 
cytokines related to Th1. All this data may indicate that this recombinant agent may 
promote better bladder tumor control than BCG imunotherapy.  
 
Descriptors: 1.Urinary Bladder Neoplasms  2.Cancer Vaccines  3.Administration, 
Intravesical  4.Mycobacterium bovis  5. Immunotherapy 
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 Anualmente são diagnosticados aproximadamente 330.000 novos casos de 

carcinoma de bexiga e 130.000 óbitos são decorrentes deste tumor, conforme dados 

da Organização Mundial da Saúde (OMS).1 A neoplasia vesical tem maior 

prevalência em países desenvolvidos (60% dos casos), sendo a relação homem 

mulher de 3:1. A incidência e a mortalidade pelo tumor vesical estão relacionadas 

diretamente com idade, principalmente acima de 65 anos. Nos últimos anos a 

tendência tem sido de aumento discreto do número de casos. O tumor de bexiga não 

invasivo apresenta alta recorrência e progressão, com índices atingindo 69-80% de 

recorrência e 33-48% de progressão, nos casos de tumor pT1.2 

O risco de desenvolver tumor de bexiga aumenta em 2 a 5 vezes nos 

tabagistas.3 Metabólitos como as aminas aromáticas parecem ser importantes neste 

mecanismo, como a benzidina, 4-aminobifenil, 2-naftilamina e 4-cloro-orto-

toluidina.1 

A herança genética na carcinogênese vesical mostra-se fortemente associada 

ao surgimento do tumor. Há, porém, a necessidade de melhor elucidar os 

mecanismos envolvidos neste processo.4 

Basicamente, as alterações gênicas, envolvidas na patogênese do câncer 

vesical, decorrem do desequilíbrio de dois eventos cruciais: inibição dos genes 

supressores de tumores p53, Rb e deleções no cromossomo 9; e ativação de 

oncogenes (c-erb-B2, HER-2/neu e H-ras), ambos os eventos relacionados com 

mutações induzidas pelos fatores de risco acima descritos.5 
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Cerca de 90% dos tumores vesicais são carcinomas uroteliais de bexiga. Este 

tumor caracteriza-se pela recorrência freqüente (69-80%) e predisposição em 33-48% 

para progredir como doença invasiva. Fatos estes, que podem ser explicados pela: 

multifocalidade do tumor, pelas altas taxas de displasia associada, pela grande 

disseminação intra-epitelial e possível implantação decorrente do tratamento com 

ressecção eletro-cirúrgica.6 

O tratamento do câncer vesical não invasivo baseia-se na abordagem 

cirúrgica endoscópica, associada à terapia intravesical complementar. As instilações 

vesicais têm como objetivo principal promover efeito antineoplásico através da 

estimulação do sistema imunológico e liberação local de interleucinas.7  

Instilações vesicais do bacilo de Calmette-Guérin (BCG), derivado do 

Mycobacterium bovis (M.bovis), representam o tratamento adjuvante de primeira 

escolha no câncer não invasivo de bexiga, o qual está baseado em ação 

antineoplásica decorrentes da resposta imunológica celular.7 

O uso do BCG em tumor vesical constitui um exemplo de sucesso da 

medicina translacional, trazendo uma vacina utilizada mundialmente na prevenção da 

tuberculose para o campo da oncologia. O sucesso dessa terapêutica antitumoral 

criou um marco na história de mais de 100 anos da imunoterapia com BCG.8 

Em 1908, os pesquisadores Albert Calmette e Camille Guérin isolaram uma 

cepa virulenta do M.bovis, no Instituto Pasteur (Lille, França).8 Com a cultura desta 

cepa, gradualmente houve atenuação da sua virulência, sendo possível a imunização 

bovina em 1915. Após 231 passagens em subculturas, durante 13 anos, experimentos 

em suínos demonstraram que haviam criado uma cepa atenuada e estável, sendo 

chamada de bacilo de Calmette-Guérin (BCG).8 
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Em 1921, foi realizado o primeiro teste em humanos com a vacina por via 

oral. A partir de 1924, o Instituto Pasteur passou a distribuir a vacina para diversos 

países do mundo. Nesse período, a vacina envolvia o uso do bacilo vivo, mantido em 

cultura com sucessivas passagens. Nos anos subseqüentes, houve a propagação de 

diversas cepas por mais de 1000 passagens adicionais, até o advento da liofilização 

da vacina, instituída apenas em 1960.6 Apesar da variação fenotípica das diferentes 

cepas originadas nesse processo, todas mantiveram alguma eficácia e passaram a ser 

produzidas e nomeadas conforme o local ou o produtor. As cepas mais utilizadas em 

câncer vesical são a Holandesa (Dutch), Dinamarquesa (Danish), Glaxo (Evans, 

Reino Unido), Chicago (Tice), Montreal (Frappier), Toronto (Cannaught) e Tokyo 

(Figura 1). 9 

 

 
Figura 1 – Cronologia esquemática das Cepas do M. bovis 
utilizadas no tratamento de câncer vesical: ano da primeira 
publicação, instituição e/ou local de origem. 
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A relação da tuberculose com câncer foi demonstrada por Pearl em 1929, 

quando ele demonstrou o antagonismo entre pacientes com tuberculose e redução da 

incidência de neoplasias.10 Os pacientes com maior sobrevida por câncer 

apresentavam maiores índices de tuberculose ativa ou prévia. Dessa forma, foram 

descritos os efeitos protetores antitumorais da tuberculose, porém sem evidências 

suficientes para comprová-los.10 

O uso do BCG em oncologia foi proposto concretamente após a publicação 

de  Old et al., em 1959. Dados de estudos experimentais realizados no Sloan-

Kettering Institute (Nova York, EUA) com camundongos demonstraram maior 

resistência à implantação tumoral nos animais tratados com BCG.11 

Em 1960, houve uma grande epidemia de tuberculose em crianças alemãs por 

BCG contaminado com Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), decorrente de 

um erro laboratorial, conhecido como desastre de Lubeck. Esse evento levou a uma 

descrença na imunização por BCG, o que também reduziu muito o interesse pelas 

pesquisas do BCG em neoplasias.12 

 O mecanismo de proteção do BCG contra neoplasias passou a ser 

compreendido quando Zbar et al.(1971) observaram um importante efeito 

antitumoral mediado por resposta imune do tipo hipersensibilidade tardia (tipo IV).13 

Seus estudos demonstraram uma redução da implantação e do crescimento tumoral 

quando uma nova aplicação de células neoplásicas era realizada em um momento 

subseqüente à inoculação de BCG, no mesmo sítio. Dados desses autores também 

evidenciaram redução da incidência de metástases nos animais tratados.13  
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 O uso clínico do BCG no tratamento de pacientes oncológicos foi proposto 

por Mathe, na França (1969), após resultados promissores com sua utilização como 

terapia adjuvante para leucemia.14  

 Experiências iniciais envolveram uso do BCG em melanoma e o primeiro 

relato de aplicação transuretral de BCG foi publicado por deKernion et al., em 1975, 

em um caso de melanoma de bexiga.15 Diversos tumores foram tratados com BCG, 

porém novos quimioterápicos logo demonstraram superioridade em relação à essa 

vacina, exceto na terapêutica local do carcinoma de bexiga.9  

 A aplicação de BCG intravesical como terapia adjuvante em carcinoma 

urotelial não invasivo de bexiga foi inicialmente testada com sucesso por Morales et 

al. (1976) em um pequeno grupo de pacientes, visando a redução da recorrência 

local.16 Foi utilizada a cepa Frappier (Montreal), na dose de 120mg em 50 ml de SF, 

por via transuretral. O esquema de aplicação foi de seis doses semanais, baseado no 

conhecimento já existente quanto à importância da resposta de hipersensibilidade 

tardia (tipo IV), demonstrado anteriormente por Coe e Feldman, em 1966. Dez 

pacientes receberam este esquema observando-se erradicação ou redução das lesões 

tumorais em sete deles. 17 

 Esses dados preliminares levaram o Instituto Nacional do Câncer (NCI) dos 

Estados Unidos a financiar dois ensaios clínicos randomizados em 1980 para avaliar 

o uso do BCG em tumor não invasivo de bexiga, realizados pelo Southwest 

Oncology Group e pelo Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.18 Ambos 

demonstraram resultados favoráveis e similares, justificando novos estudos com 

BCG para tratamento do carcinoma de bexiga. Em 1990, o FDA aprovou o uso deste 

imunoterápico para uso padronizado em tumor não invasivo de bexiga.9 
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Desde então, multiplicaram-se as pesquisas com BCG e diversas cepas foram 

desenvolvidas, todas elas com características antitumorais presentes.19 De maneira 

uniforme, elas apresentam eficácia no controle do tumor vesical não invasivo no 

curto prazo. No entanto, mantêm os efeitos colaterais, como os sintomas irritativos 

miccionais, o potencial de disseminação e as complicações sistêmicas, além de altos 

índices de recidiva tardia.19   

Os efeitos colaterais decorrentes do tratamento intravesical do carcinoma 

urotelial com BCG representam o principal motivo de interrupção do tratamento. Os 

achados mais freqüentes são hematúria e sintomas miccionais irritativos, como 

disúria, polaciúria e urgência. As complicações potencialmente graves são raras, 

incluindo febre, artralgia, íleo paralítico, mielossupressão e sepsis.20 

 O tratamento das complicações decorrentes do uso do BCG intravesical varia 

conforme a gravidade dos sintomas, sendo que aqueles secundários ao processo 

irritativo local são habitualmente auto-limitados e podem ser conduzidos com 

medicações sintomáticas. Deve ser considerada a suspensão do BCG quando os 

sintomas, tanto locais quanto sistêmicos, persistirem por mais de 48h. Pode ainda ser 

necessário o esquema anti-tuberculoso baseado no uso da isoniazida e rifampicina 

nos pacientes com sintomas persistentes, além da suspensão ou redução da dose das 

aplicações intravesicais do BCG.21 

Desta forma, esquemas alternativos tem sido estudados, como o uso de 

Epirrubicina, Doxorrubicina, Mitomicina C, Gemcitabina e Docetaxel,22-23 

A Gemcitabina é um agente quimioterápico análogo da desoxicitidina que já foi testado 

em tumor avançado de bexiga, atingindo respostas variando de 22,5 a 28%, o que 

motivou pesquisá-lo em tumor não invasivo.24 Em estudo fase I, Dalbagni et al.(2002) 
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avaliou pacientes com tumor vesical refratário ao BCG. Houve boa tolerabilidade da 

droga administrada por via transuretral, porém verificaram mielossupressão e sintomas 

irritativos locais no esquema considerado ideal de 2 aplicações semanais, na dose de 

2.000 mg, por 3 semanas. 25 

No estudo de fase II, os mesmos autores verificaram apenas 21% dos 

pacientes livres de doença um ano após o tratamento.24  

No entanto, a aplicação intravesical do Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) 

continua sendo o agente de maior eficácia na prevenção de recorrência e progressão 

tumoral no tumor não invasivo de bexiga e no carcinoma in situ (CIS) da bexiga.26-29 

Recentemente, o mecanismo imunoterápico do BCG ficou melhor 

compreendido com a identificação dos genes responsáveis pela sua resposta 

antitumoral, possibilitando a produção de organismos recombinantes capazes de 

estimular a resposta imune através dos linfócitos T helper 1 (Th1) de forma mais 

intensa, visando a diminuição da dose a ser empregada e, conseqüentemente, o 

aparecimento de menos efeitos colaterais.30 A resposta imunológica desencadeada 

pelo BCG é regida, principalmente, pelas interleucinas (IL) IL-1, IL-2, IL-6, IL-12 e 

IL-18; além do IFN-γ, IFN-α2B e TNF-α. Estas vacinas recombinantes podem ser 

associadas a agentes potencializadores da resposta imune Th1, tais como, inibidores 

da cicloxigenase 2 (Cox-2) e quimioterápicos, com efeitos benéficos.30  

Estudos experimentais demonstraram que a ação antitumoral do BCG pode 

ser evidenciada por seis a 12 meses após a aplicação.31 A resposta imunológica 

celular é responsável por esse efeito prolongado e tardio da terapia intravesical. A 

resposta Th1 promove o desenvolvimento de infiltrados granulomatosos 

suburoteliais, que exercem papel de órgãos linfóides secundários, ativando as células 
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imunologicamente ativas contra as células tumorais. Linfócitos CD4+ representam o 

componente celular predominante do granuloma estabelecido, que pode durar até um 

ano. Estudos demonstram que a presença dos linfócitos T é necessária à resposta 

imune de inibição do crescimento tumoral.32 Tanto células T CD4+ quanto CD8+ 

participam de forma independente na ação antitumoral do BCG, pois a supressão de 

uma das linhagens é suficiente para inibir a resposta. Podem ser verificados, também, 

marcadores de resposta imunológica como HLA-DR, CD25, molécula de adesão 

intercelular-1 (ICAM-1) e complexo maior de histocompatibilidade - classe II 

(MHC-II).33-37 Dentre as células ativadas, parece que a destruição das células 

tumorais é executada por linfócitos CD8+CD56+ conhecidos como BCG activated 

killer cells (BAK). A produção dessas células é dependente da secreção de 

interleucinas do tipo Th1. Experimentalmente, a ativação de células BAK in vitro 

ocorre pela exposição do BCG às células mononucleares, provenientes de sangue 

periférico, por aproximadamente sete dias.  

A vacina do BCG é muito segura quando utilizado no controle da 

tuberculose, o que justifica o seu uso atual inclusive em recém-nascidos, além de 

produzir resposta imune duradoura, fatos estes adicionais para elegê-la como 

vetor de vacinas recombinantes. Domínios imunogênicos de bactérias, vírus e 

parasitas têm sido expressos com sucesso no BCG, gerando cepas recombinantes 

(rBCG), as quais produzem resposta imune não só contra o bacilo da tuberculose, 

mas também, contra os patógenos cujas proteínas são expressas nesse rBCG. Com 

o objetivo de desenvolver vacinas multivalentes, a Dra. Luciana C. C. Leite 

(Instituto Butantan - São Paulo), em parceria com o Dr. Rino Rappuoli (Itália), 

desenvolveram um programa de vacinas recombinantes. Foi incluída nessa 
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estratégia a experimentação contra a Bordetella pertussis (B. pertussis) para o 

desenvolvimento de uma nova vacina.38 

A toxina pertussis (PT) é o principal antígeno presente nas vacinas 

acelulares relacionadas à imunização contra a B. pertussis. A toxina é composta por 

cinco subunidades: S1 corresponde ao domínio ativo e S2 a S5 são domínios de 

ligação.39 A S1 da PT (S1PT) demonstrou ser o componente de maior 

imunogenicidade dentre as subunidades, capaz de promover reação passiva por 

anticorpos monoclonais anti-S1PT em camundongos infectados.40 A subunidade 

S1PT induz à resposta humoral ou celular, em associação a vacinas de Salmonella, 

E. coli, Streptococcus gordonii e BCG.41-42  

Diferentes promotores têm sido utilizados para o desenvolvimento de BCG 

recombinantes, como proteínas de choque térmico (hsp60, hsp70), proteínas 

heterólogas, como o pAN (isolado de M.paratuberculosis), antígenos 18-kDa, 19kDa 

e 85A (isolados de M.tuberculosis) e o promotor mutado da β-lactamase de 

M.fortuitum (pBlaF*).37 No desenvolvimento do vetor da S1PT, introduziu-se o 

promotor mutado da β-lactamase de M. fortuitum (pBlaF*), o que permitiu a 

expressão de sua proteína heteróloga.43 Nesse caso, a toxina pertussis (PT), 

subunidade S1, domínio ativo do principal antígeno presente nas vacinas acelulares, 

foi clonada e expressa no BCG após o componente tóxico da subunidade S1PT ter 

sido eliminado, através de mutação sítio específico, dando origem a PT-9K/129G.44 

O rBCG foi desenvolvido através da expressão da subunidade não-tóxica S1 (PT-

9K/129G), sob o controle do promotor da β-lactamase de M.fortuitum (pBlaF*).38 A 

fusão da seqüência de sinalização (sinais de exportação) da β-lactamase com o vetor 

pLA73 (S1PT) deu origem ao rBCG-S1PT.38  



Introdução 

 

11

A construção do BCG recombinante S1PT consistiu nas seguintes etapas, 

conforme publicações prévias: o gene do antígeno heterólogo da toxina pertussis 

(S1PT) foi amplificado por PCR a partir de plasmídeos contendo o gene e clonados 

no vetor de expressão de micobactéria pLA73 contendo o promotor pBLaF*, com 

fusão com a sequência sinal da β-lactamase e o gene de resistência à kanamicina; 

foram, então, transformados por eletroporação e plaqueados em meio sólido para 

crescimento de micobactéria, contendo kanamicina, para seleção dos transformantes. 

Extratos protéicos foram preparados para análise da expressão do antígeno por 

Western Blot. Na revelação, foram utilizados anticorpos monoclonais anti-toxina 

pertussis (Figura 2). 45 

Testes em camundongos imunizados com a cepa rBCG-S1PT mostraram 

maior efeito protetor quando desafiados com dose letal de B. pertussis, em 

comparação com a vacinação do BCG nativo. Nesse experimento, foi observado que 

a produção de resposta imune Th1 foi mais vigorosa no grupo vacinado com a 

rBCG-S1PT.38, 46  

A potencialidade do uso dessa variante recombinante do BCG, como 

imunoterápico alternativo para o tratamento do câncer de bexiga, nos direcionou para 

a busca de modelos animais capazes de reproduzir o ambiente intravesical e a 

resposta imunológica anti-tumoral. 
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Figura 2 – Construção da vacina de BCG recombinante: utilizado o vetor de 
expressão pLA73, o qual possui a origem de replicação de E. coli e 
micobactéria, o gene de resistência à kanamicina, pBlaF* (códon de iniciação) 
e o gene da sequência de sinalização da β-lactamase.   

 

Diversos modelos animais de tumor vesical foram estudados, destacando-se 

aqui os seguintes: o primeiro, utilizando-se camundongos, baseou-se na indução de 

tumor vesical pelo uso de substâncias carcinogênicas, por via oral, como o N-[4-(5-

nitro-2-furil)-2-tiazolil]-formamida (FANFT), que leva de oito a 11 meses para 

produzir o tumor vesical, com as desvantagens de ser um processo demorado e de 

poder induzir outros sítios primários de neoplasia; o segundo, heterotópico por 
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xenoenxerto, foi desenvolvido em camundongos imunodeficientes, sem timo, onde 

células de tumor urotelial de humano foram implantadas no tecido subcutâneo dorsal, 

com o inconveniente da impossibilidade do estudo da resposta imunológica do tipo 

celular, que é a principal desencadeada pelo BCG; e o terceiro tipo, por aloenxerto, 

onde a neoplasia foi, primeiramente, induzida por substâncias carcinogênicas 

administradas por via oral e após o desenvolvimento do tumor vesical, este foi 

isolado e as células implantadas em camundongos singênicos, por instilação 

intravesical, designado, assim, modelo ortotópico.47-49 Neste último modelo, destaca-

se o que utiliza células da linhagem MB49, provenientes de tumor vesical de 

camundongo C57BL/6.49 As células MB49 são conhecidas por direcionarem o 

sistema imune para resposta do tipo Th2, dificultando, assim, uma reação antitumoral 

mais efetiva. Esta importante característica também é encontrada em tumores 

vesicais de humanos, logo, o modelo animal com células MB49 apresenta resposta 

imune semelhante ao humano, favorecendo os estudos comparativos.50-52 

Em vista do exposto, pretendemos estabelecer o modelo murino ortotópico de 

câncer vesical e avaliar, comparativamente, o efeito antitumoral da vacina rBCG-

S1PT versus a de BCG no carcinoma urotelial de bexiga. 
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2.1   Objetivo Principal 

Comparar a eficácia do tratamento do carcinoma urotelial de bexiga em 

modelo murino realizado com a cepa recombinante rBCG-S1PT em relação ao 

tratamento convencional com BCG. 

  

2.2  Objetivos Secundários 

o Estabelecer o modelo murino de carcinoma de bexiga ortotópico para 

estudo dos efeitos antitumorais do BCG recombinante.  

o Avaliar, comparativamente, in vivo, o efeito antitumoral da vacina 

rBCG-S1PT versus a de BCG no carcinoma urotelial de bexiga através 

de análises morfométrica e imunohistoquímica da peça tumoral e do 

ensaio de sobrevida. 

o Comparar os padrões de resposta imunológica Th1 e Th2 induzidas na 

bexiga, após a instilação intravesical de rBCG-S1PT, BCG e SF, com a 

evolução do tumor. 

o Comparar a atividade antitumoral dos esplenócitos provenientes dos 

camundongos tratados com a vacina rBCG-S1PT ou a de BCG. 

o Analisar a capacidade das cepas rBCG-S1PT e BCG de estimular 

padrões de resposta imunológica tipos Th1 e Th2, na bexiga sem tumor. 
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Esquema dos Experimentos Realizados 

 
Desenvolvimento do Modelo Animal de Tumor Vesical  

(etapa inicial dos experimentos I e II) 
 

Experimento I 

 
Análise do Peso das Bexigas 

Análise de Hematúria 
Análise Anátomo-Patológica e Imunohistoquímica 

Resposta Imune Th1/Th2 
Ensaio de Viabilidade 

 

Experimento II 

 

Ensaio de Sobrevida 

 

Experimento III 

 

Análise Anátomo-Patológica e Padrões de Resposta Imune 
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Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do HCFMUSP, número 757-6 de 24 de agosto de 2006 

(ANEXO A). 

 

3.1  Desenvolvimento do Modelo Animal de Tumor Vesical 

O procedimento de desenvolvimento do modelo animal consistiu na primeira 

etapa dos experimentos I e II, descritos a seguir. Foram utilizados camundongos da 

linhagem C57BL/6 (Mus musculus, Rodentia, Mammalia), fêmeas, adultas, pesando 

entre 15 e 18 g, com 8 a 10 semanas de vida, provenientes e mantidos nas condições 

padrão do Biotério Central da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

Utilizou-se a linhagem de células de tumor urotelial de bexiga MB49 de 

camundongo C57BL/6 (doadas pelo Dr. Yi Lou - Universidade de Iowa, EUA), a 

qual foi cultivada em meio RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino, 

2 mmol/L L-glutamina, 50 U/ml penicilina, e 0,05 mg/ml estreptomicina (Sigma 

Chemical Company, St. Louis, MO) em estufa a 37 °C e 5% CO2. A suspensão 

celular de MB49, corada com azul de trypan, foi quantificada em câmara de 

Neubauer ao microscópio, e somente suspensões com no mínimo de 90% de células 

viáveis foram usadas para implantação tumoral na bexiga. 

A implantação das células tumorais seguiu o método descrito por Kadhim et al. 

(1997), com pequenas modificações descritas a seguir (Figura 3).53 Os camundongos  

foram anestesiados através da injeção intraperitoneal (I.P.) de 100 µl de uma solução 

composta por 1,5 mg/100 μl de ketamina (Dopalen – Agribrands do Brasil – Paulínia 

/ SP) e 0,1 mg/100 μl de xilazina (Anasedam - Agribrands do Brasil – Paulínia/SP 

(GORSKA 2000). Em seguida, os animais foram submetidos à cateterização 
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transuretral, com cateter de polietileno 24-gauge sem agulha. A seguir, procedeu-se à 

lesão química do epitélio vesical com 0,3 M de nitrato de prata (AgNO3), seguido de 

lavagem com soro fisiológico (SF) e instilação intravesical de 0,1 ml de suspensão de 

células MB49 (5 x 105 células/camundongo).  

 

 
Figura 3 – Instilação intravesical de 0,1 ml de suspensão 
de células MB49 (5 x 105células/camundongo) após 
cauterização química do epitélio vesical com AgNO3. 

 
 

Os animais foram acompanhados por quatro semanas, após o qual, todos 

foram sacrificados por deslocamento cervical e a bexiga retirada para realização de 

exame macroscópico para comprovação da presença de tumor. 

 

 
EXPERIMENTO I 

Após realizado o procedimento de implantação das células tumorais (conforme 

descrito no item 3.1.), iniciou-se, no dia seguinte (dia 1), a aplicação dos 

imunoterápicos. Setenta e cinco camundongos (n=75) foram transportados e 

confinados no biotério nível dois de Biosegurança do Laboratório de Biotecnologia IV 

do Instituto Butantan, onde procedemos à instilação intravesical dos imunoterápicos. 

 



Métodos 

 

20

Os animais foram divididos em três grupos (25/grupo), a saber: 

• BCG: tratados com 0,1 ml de suspensão e BCG (1 x 106 cfu/camundongo 

ressuspensas em SF);  

• rBCG-S1PT: tratados com 0,1 ml de suspensão de rBCG-S1PT (1x106 

cfu/camundongo ressuspensas em SF); 

• Controle: instilado 0,1 ml de SF. 

 

Para tal procedimento, os animais foram novamente anestesiados e tiveram a 

uretra cateterizada, como descrito anteriormente. Os tratamentos propostos para cada 

grupo foram realizados através de uma aplicação por semana, nos dias 1, 8, 15, 22, 

totalizando 4 aplicações. Durante todo o período de tratamento, os animais foram 

assistidos diariamente para avaliação de hematúria macroscópica.  

 

3.2  Análise do Peso das Bexigas 

No 29º dia, os camundongos foram sacrificados e as bexigas retiradas (Figura 4), 

pesadas em balança analítica de precisão e divididas em dois fragmentos, sendo que 

um foi congelado em nitrogênio líquido e armazenado em freezer – 80 oC, e o outro 

fixado em formol tamponado 10%. O baço, usado para obtenção dos esplenócitos, foi 

removido e mantido em placa petri contendo meio de cultura RPMI1640 à 4 oC. 

         



Métodos 

 

21

           
Figura 4 – Bexiga acometida por tumor 
observado durante cistectomia. 

 

 

3.3  Análise de Hematúria 

Observou-se diariamente o aparecimento de hematúria macroscópica nos 

camundongos que receberam implante de células tumorais MB49 e submetidos às 

instilações intravesicais de SF, BCG ou rBCG-S1PT. 

 

3.4  Análise Anátomo-Patológica e Imunohistoquímica 

Os fragmentos da bexiga dos camundongos foram, após fixação durante 24hs 

em formol tamponado, desidratados em concentrações crescentes de etanol (100%, 

95% e 70%), diafanizados em xilol e incluídos em parafina. Cortes de 3 µm foram 

fixados em lâminas e corados com hematoxilina e eosina (HE) para avaliação 

anátomo-patológica. 

A imunohistoquímica consistiu em desparafinização em xilol e hidratação dos 

cortes em concentrações decrescentes de etanol (100%, 95% e 70%) e finalmente em 

água. Os anticorpos primários utilizados na imunohistoquímica foram o anti-
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Antígeno Carcino-Embrionário (Dako-CEA, II-7 1:200), a anti-Citoqueratina 7 (CK7 

OV-TL 12/30, 1:100), o p53 (DO7, 1:100) e anti-oncoproteína c-erbB2 (Her2/neu, 

1:100), produzidos pela Dakocytomation (Glostrup, Denmark). E como anticorpo 

secundário foi utilizado o chicken polyclonal to Rabbit IgG H&L- biotinilado 

(Abcam Ltd., Cambridge, UK). 

Para recuperação antigênica as lâminas foram mergulhadas no tampão 

específico para cada anticorpo (Tabela Anticorpos) e colocadas em panela à vapor a 

95ºC por 30 min. Após este período as lâminas foram retiradas do vapor e deixadas 

resfriando a temperatura ambiente, 20°C, dentro dos seus respectivos tampões, por 

15 min e lavadas abundantemente em água corrente. Para bloqueio da peroxidase 

endógena, as lâminas foram mergulhadas em banhos de H2O2 (3%, Nalgon) 2 vezes 

por 10 min e após, lavadas abundantemente em água corrente. As lâminas foram 

mantidas em tampão Tris HCl pH 7,6 para impedir o ressecamento das mesmas até 

serem submetidas à incubação com o anticorpo.  

As lâminas foram retiradas do tampão, o excesso foi secado com papel toalha 

ao redor do tecido, e deitadas em uma câmara úmida específica para reação de 

imunohistoquímica. O anticorpo primário diluído foi colocado sobre o corte e 

mantido a 4°C durante a noite. 

No dia seguinte, a solução com o anticorpo primário foi retirada utilizando 

Tris HCl pH7 a 4°C por duas vezes. O anticorpo secundário biotinilado (Reagente 

1B do Histostain-SP Kit AEC, Broad Spectrum, Invitrogen, EUA) foi aplicado sobre 

o material por 20 min a 20°C e as lâminas foram protegidas da luz. Após nova 

lavagem com Tris HCl pH 7,6 os cortes foram incubados com o complexo 

estreptavidina-peroxidase a 20°C por 20 min. (Solução HRP, Horseradish 
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Peroxidase-Streptavidin, Histostain , Invitrogen, EUA). Em seguida, os cortes 

histológicos foram lavados novamente com Tris Hcl pH7,6 e para a revelação o 

material foi incubado numa solução de PBS pH 7,4 com diaminobenzidina 0,1% p/v 

(DAB, 3,3 diaminobenzidine, Sigma, EUA) durante 20 min. 

Após a revelação, as lâminas foram lavadas em água corrente, realizada a 

contra-coloração com Hematoxilina de Harris por 3 min, seguindo-se nova lavagem 

em água corrente. Os cortes foram tratados com água amoniacal 0,2% (3 passagens 

rápidas) e desidratados em três banhos de álcool (50%, 80%, 95% e 100%), seguidos 

de 4 banhos de xilol (5 min cada) e montados com lamínula. 

 

3.5  Padrões de Resposta Imune Th1/Th2 

Os padrões de resposta imune Th1/Th2 das bexigas dos diversos grupos 

foram analisados pela técnica de reação em cadeia da polimerase após transcrição 

reversa (RT-PCR) em tempo real. Sendo assim, os fragmentos vesicais congelados 

em nitrogênio líquido foram processados para a extração de RNA total (RNAt) pela 

técnica do Trizol® de acordo com instruções do fabricante (GIBCO/BRL Life 

Technologies, Inc.). Em seguida, as amostras de RNAt foram purificadas em colunas 

de sílica RNeasy seguindo-se as recomendações do fabricante (QIAGEN). A 

quantidade (ODA260nm x 20) e a pureza (ODA260nm/ODA280nm) do RNA extraído foram 

verificadas através de espectrofotometria. Em seguida, 1µg do RNAt foi convertido 

em DNA complementar (cDNA) através da reação da transcriptase reversa, usando-

se a enzima SuperscriptTM III (Life Technologies), iniciadores oligo-dT e 

termociclador (MJ Research PTC-200 Thermocycler, Watertown, MA, USA). 
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Posteriormente, os cDNA de cada uma das amostras foram amplificados, usando-se 

os iniciadores para os seguintes genes IL-2, IL-5, IL-12p40, iNOS, TGF-β, TNF-α, 

INF-γ, IL-10 e IL-6 (anexo B). 

 

Tabela 1 –  Citocinas avaliadas conforme o padrão 
de resposta imune Th1/Th2   

Resposta  
Imune 

Citocinas Quantificadas 
(RT-PCR) 

Th1 IL-2 IL-12 IFN−γ TNF−α  

Th2 IL-5 IL-6 IL-10 TGF-β iNOS 

 

 

Foram utilizados neste ensaio a solução Universal PCR MasterMix (Applied 

Biosystems Inc -USA) e o equipamento de 7500 Fast Real-Time PCR (Applied 

Biosystems), de acordo com o protocolo de quantificação baseado no SYBR Green 

(Applied Biosystems). Todas as reações foram realizadas em triplicatas. Os resultados 

de expressão dos genes analizados foram normalizados pela expressão do gene 

constitutivo GAPDH (anexo B). Foram utilizados iniciadores definidos por 

Overbergh, em 1999. O produto da amplificação foi gerado em 40 ciclos de 

desnaturação a 94 °C por 45 segundos (s) de anelamento a temperatura particular de 

cada iniciador por 30s, e alongamento a 72 °C por 30s.  
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3.6  Ensaio de Viabilidade: Co-cultura Esplenócito – Célula Tumoral 

Inicialmente, as células tumorais MB49 foram cultivadas em meio de cultura 

contendo RPMI 1640 (GIBCO Life Technologies), penicilina (100 U/ml), 

estreptomicina (100 μg /ml) e 10% de soro bovino fetal, sendo mantidas em 

incubadora a 37 oC com atmosfera de CO2 a 5%. Após as células atingirem 

confluência foram tripsinizadas, contadas em câmara de Neubauer e tiveram sua 

viabilidade avaliada através da coloração de azul de Trypan. Procedeu-se, então, 

diluição celular, com RPMI 1640, na concentração de 1x105 células/ ml, seguida de 

semeadura em placa de cultura celular de 48 poços e incubadas por 24 horas. 

Os baços que foram removidos dos camundongos tratados , foram masserados 

e passados por peneiras com porosidade de 70 μm (Cell strainer-BD Falcon, 

Bedford, MA). Os esplenócitos, assim obtidos, de cada grupo (SF, BCG e S1PT) 

foram lavados duas vezes em PBS e colocados em co-cultura, amostras em triplicata, 

com as células MB49 nas proporções de 10:1 e 50:1 por 18 horas.  

Quantificou-se então a viabilidade das células MB49, utilizando-se o ensaio 

de citotoxidade com Alamar Blue® (Biosource, Carlsbad, CA), conforme orientações 

do fabricante, onde metade do volume do meio da co-cultura foi substituído por novo 

RPMI 1640 contendo 20% de Alamar Blue®, e mantido em incubação por 4 horas. A 

seguir, o nível de redução da solução foi medido (OD570- 600 ηm) em leitor 

monocromador de microplacas da SpectraMax 340PC (Molecular Devices - USA).54 

Como controles internos do ensaio, foram utilizadas culturas de esplenócitos 

de cada um dos grupos em estudo, células MB49 vivas e mortas. Como parâmetro de 
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viabilidade 0% (morte) foi adicionado o detergente triton X 100 nas células MB49 na 

concentração final de 1%.  

A viabilidade das células MB49 foi calculada baseada na seguinte equação: 

Viabilidade=(MBSp – Sp - MBD) / (MBL - MBD) quando MBSp= OD (570- 600 ηm) 

de MB49 + poço esplenócitos co-cultura, MBL= OD (570- 600 ηm) do poço da 

MB49 viva em cultura simples, MBD= OD (570- 600 ηm) do poço de MB49 morta e 

Sp= OD (570- 600 ηm) do poço de cultura de esplenócitos.  

 

EXPERIMENTO II 

3.7  Ensaio de Sobrevida 

 Neste experimento utilizamos 60 animais, divididos em 3 grupos de 20 

camundongos cada. Procedeu-se como descrito no Experimento I, porém, os animais 

não foram sacrificados e, sim, acompanhados por 60 dias e, diariamente 

contabilizados os óbitos. A quantidade de células tumorais MB49 também diferiu, 

pois neste experimento implantamos 1 x 105 células por camundongo. 

 

EXPERIMENTO III- Bexiga Sem Tumor 

3.8  Análise Anátomo-Patológica e Padrões de Resposta Imune 

 Neste ensaio, procedeu-se como descrito no Experimento II (60 animais), 

porém não foi realizado o desenvolvimento do modelo animal (item 3.1.), ou seja, as 

células tumorais não foram implantadas, sendo os imunoterápicos aplicados em 

bexigas normais. 



Métodos 

 

27

Adotamos a divisão dos animais nos três grupos já mencionados (controle, 

BCG e rBCG-S1PT) e, no 29º dia, as bexigas foram retiradas. Realizou-se, então, a 

análise anátomo-patológica, imunohistoquímica e padrões de resposta imune 

Th1/Th2.  
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4.1  Desenvolvimento do Modelo Animal de Tumor Vesical 

A taxa de implantação tumoral no Experimento I foi de 86,7% (65/75 

animais) e de 91,7% (55/60 animais) no Experimento II, totalizando 88,9% de 

sucesso do modelo murino de câncer vesical (120/135). Os animais em que não foi 

evidenciado tumor através da análise anátomo-patológica foram excluídos da 

casuística (Figura 5), sendo 10 animais do Experimento I e 5 animais do 

Experimento II. 

 

 
Figura 5 – Aspecto macroscópico do 
carcinoma urotelial no camundongo, 
após cistectomia. 
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EXPERIMENTO I 

4.2  Análise do Peso das Bexigas 

 A análise descritiva do peso vesical médio dos animais com tumor 

demonstrou diferença entre os grupos, sendo que o grupo SF foi o que apresentou o 

maior peso médio, enquanto que o grupo rBCG-S1PT apresentou o menor. Também 

pudemos verificar que o grupo rBCG-S1PT apresentou menor variabilidade, 

verificada pelo desvio padrão de cada grupo (Gráfico 1). 

Através de uma análise de variância (ANOVA-ONEWAY) foi observada 

diferença estatisticamente significante do peso vesical médio entre os três grupos 

avaliados (p<0,001) (Gráfico 1).  

 

Tabela 2 – Análise das comparações múltiplas dos pesos vesicais entre os grupos  
tratados com BCG, rBCG-S1PT ou SF 

Grupo (I) Grupo (J) Diferença Média 
(I-J) 

Erro Padrão p 

     
SF BCG 84,0* 27,6 0,012 
 S1PT 138,3* 22,5 0,000 
BCG SF -84,0* 27,6 0,012 
 S1PT 54,3 21,9 0,054 
S1PT SF -138,3* 22,5 0,000 
 BCG -54,3 21,9 0,054 

 * p < 0,05 

 

Dessa forma prosseguiu-se a análise através de comparações múltiplas de 

Tukey (Tabela 2), de onde se verificou que o grupo SF apresentou, em média, peso 

vesical estatisticamente maior do que o apresentado pelo grupo BCG (p=0,012) e 
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rBCG-S1PT (p<0,001). A diferença média do peso vesical do grupo SF com o grupo 

BCG foi estimada em 84,0 ± 27,6 mg e em 138,3 ± 22,5 mg para o grupo rBCG-

S1PT. Apesar da diferença média dos pesos dos grupos BCG e rBCG-S1PT 

apresentar diferença marginalmente significante  (p=0,054), há uma tendência de 

redução do peso vesical no grupo rBCG-S1PT, como evidenciado pelo Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 –  Média e desvio padrão dos pesos vesicais dos camundongos com tumor 
urotelial ortotópico MB49 (em mg) 

 
 

 

4.3  Análise de Hematúria 

 A avaliação da hematúria macroscópica nos modelos animais de tumor 

vesical tratados com SF, BCG ou rBCG-S1PT demonstrou aparecimento a partir do 

8º dia após o implante tumoral nos três grupos (Figura 6).  
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 A análise estatística comparativa entre os grupos demonstrou não haver 

diferença significativa entre o tempo médio para o aparecimento de hematúria entre 

os animais que receberam SF e BCG (p=0,086). No entanto, os animais tratados com 

rBCG-S1PT apresentaram hematúria posteriormente aos demais grupos, BCG 

(p=0,027) e SF (p=0,039), respectivamente (Gráfico 2). 

 
Figura 6 – Hematúria macroscópica observada 
no 8º dia após o implante tumoral das células 
MB49, antes da segunda instilação intravesical 
(BCG, rBCG-S1PT ou SF), em camundongos 
C57BL/6. 

 

Gráfico 2 –   Aparecimento de hematúria macroscópica nos animais com tumor 
tratados com SF, BCG ou rBCG-S1PT 
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4.4  Análise Anátomo-Patológica e Imunohistoquímica 

 Na análise anátomo-patológica os três grupos desenvolveram tumor vesical 

com características semelhantes. Observou-se carcinoma urotelial infiltrativo 

difusamente na camada muscular própria e lâmina própria (Figuras 7A - D). 

 

Figura 7 – Carcinoma urotelial infiltrativo difusamente na camada muscular 
própria, HE, X40 (A) e lâmina própria, HE, X400 (B). Carcinoma de alto 
grau, caracterizado por crescimento exofítico intravesical, HE, X40 (C). 
Carcinoma apresentando intenso polimorfismo nuclear e alta atividade 
mitótica, HE, X400 (D). 

 

A análise imunohistoquímica evidenciou forte expressão em membrana 

celular para os marcadores CEA (Figura 8A) e CK7 (Figura 8B), de forma 

semelhante ao carcinoma urotelial de humanos. No entanto, não se detectou a 

expressão das proteína p53 e Her2/neu nas bexigas analisadas (Figuras 8C e 8D). 
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Figura 8 – Imunohistoquímica: carcinoma urotelial infiltrativo expressando 
CEA (A) e CK7 (B), X400; ausência de expressão para p53 (C) e Her2/neu 
(D), X400. 

 

4.5  Padrões de Resposta Imune Th1/Th2 

Nos grupos tratados com os imunoterápicos (BCG e rBCG-S1PT), observou-

se aumento significativo da expressão de TNF-α, sendo que os animais tratados com 

rBCG-S1PT apresentaram expressão relativa desta citocina significativamente maior 

que o grupo BCG (p<0,05), compatível com uma tendência de maior estimulação da 

resposta imune do tipo Th1. Houve ainda elevação da expressão dos genes das IL-2 e 

IL12 no grupo rBCG-S1PT, porém sem significância estatística (Gráfico 3). Quando 

analisamos as interleucinas relacionadas ao padrão de resposta Th2, observamos 

aumento significativo de expressão de IL-10 nos grupos que receberam a variante 

recombinante do BCG. Houve ainda elevação da expressão do gene da IL-5 neste 

grupo, porém sem significância estatística (Gráfico 4). 
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Gráfico 3 –   Expressão gênica relativa (GAPDH), quantificada por RT-PCR em 
tempo real, referente à resposta imune Th1  

 
 
 

Gráfico 4 – Expressão gênica relativa (GAPDH), quantificada por RT- PCR em 
tempo real, referente à resposta imune Th2 
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4.6  Ensaio de Viabilidade: Co-cultura Esplenócito – Célula Tumoral 

 A análise de citotoxicidade com a linhagem celular MB49 após 18h de co-

cultura com esplenócitos de camundongos tratados com doses semanais de BCG, 

rBCG-S1PT ou SF, durante quatro semanas, evidenciou menor viabilidade das 

células tumorais frente ao BCG recombinante e ao SF, na proporção de 1:10. A 

avaliação das células tumorais na proporção de 1:50 demonstrou viabilidade 

significativamente menor do grupo rBCG-S1PT em relação aos demais. O teste 

estatístico utilizado foi a análise de variância (p<0,05) (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5 –  Viabilidade das células tumorais MB49 em co-cultura com esplenócitos 

de camundongos tratados com BCG, rBCG-S1PT ou SF 

 
 

EXPERIMENTO II 

4.7  Ensaio de Sobrevida 

 A curva de sobrevida individual dos animais com tumor vesical apresentada 

no Gráfico 6 demonstrou diferença significativa entre o grupo tratado com rBCG-
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S1PT e os demais grupos (p<0,05). Os camundongos com tumor vesical tratados 

com BCG ou SF apresentaram  sobrevida média semelhante (Teste estimador não-

paramétrico de Kaplan-Meier). 

Gráfico 6 –  Curva de sobrevida dos camundongos tratados com BCG, rBCG-S1PT 
ou SF, após implante intravesical de células tumorais MB49 

 

 
 

Gráfico 7 –  Sobrevida média dos grupos tratados com BCG, rBCG-S1PT ou SF, 
após implante intravesical de células tumorais MB49  
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O grupo de animais tratados com rBCG-S1PT também apresentou aumento 

significativo da sobrevida média (29,03%) em relação aos outros grupos (Gráfico 7). 

 

EXPERIMENTO III – Bexiga sem tumor 

4.8  Análise Anátomo-Patológica e Padrões de Resposta Imune 

 
 A histologia das bexigas submetidas a tratamento intravesical com BCG, 

rBCG-S1PT ou SF, na ausência do tumor vesical, demonstrou resposta tecidual 

semelhante entre os grupos. Observou-se, independentemente do tratamento 

recebido, leve infiltrado inflamatório composto de células mononucleares e 

congestão vascular. (Figura 7 – A, B, C). 

 

 
Figura 9 –  Bexigas sem tumor, submetidas a tratamento intravesical com BCG (A), 
HE X100; rBCG-S1PT (B), HE X40; ou SF (C), HE X400 

 

Na avaliação dos padrões de resposta imune com a aplicação tratamentos tópicos 

intravesicais, obtivemos o nível de expressão relativo das interleucinas da resposta 

Th1 e Th2, na bexiga sem tumor. Observou-se que a resposta desencadeada pela cepa 

recombinante do BCG apresentou elevação de IL-2, TNF-α (relacionadas ao padrão 



Resultados 

 

39

imune do tipo Th1) e IL-10 (componente da resposta Th2) em comparação ao BCG 

nativo (Gráfico 8). 

 
Gráfico 8 –   Expressão gênica relativa quantificada por Real Time PCR dos padrões 

de resposta imune Th1/Th2 dos grupos que receberam SF, BCG ou 
rBCG-S1PT com bexiga sem tumor 

 

 

 

 



 

 

55..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
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A imunoterapia em oncologia é a tentativa de curar ou modificar o 

crescimento tumoral através da intensificação da resposta imune do hospedeiro 

contra os antígenos tumorais. Os mecanismos imunorregulatórios proporcionados 

pela terapia do tumor vesical com BCG têm sido o foco de diversos estudos, porém 

ainda precisam ser mais bem definidos.55 

Pesquisas realizadas in vivo permitiram grande avanço no desenvolvimento 

de terapêuticas moduladoras de uma resposta imunológica mais efetiva. Os modelos 

animais propiciaram o estudo da fisiopatologia e da resposta imunológica tumoral 

frente às novas terapêuticas. Permitiram, também, uma maior amostragem de estudo 

e a possibilidade de avaliar efeitos colaterais de novos medicamentos que possam vir 

a ser utilizados em humanos.  

Diversos modelos animais são descritos e aplicados no campo experimental, 

particularmente em relação ao tumor de bexiga. Em nosso estudo, utilizamos o 

modelo murino singênico ortotópico com a linhagem das células tumorais MB49, 

utilizado em diversos estudos devido às suas características bem estabelecidas.56 

Identificamos por imunohistoquímica a expressão das proteínas de membrana CEA e 

CK7, confirmando características semelhantes ao carcinoma urotelial de humanos. 

Porém, evidenciamos a ausência de expressão de p53 e anti-Her2/neu neste tipo 

celular. Dessa forma, podemos inferir que o padrão de resposta imunológica 

encontrado ao utilizarmos a linhagem celular MB49 possa ser semelhante ao do 

humano.57-58 
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A hematúria macroscópica foi observada precocemente no grupo tratado com 

BCG em relação ao controle e ao rBCG-S1PT (p<0,05). Esse fenômeno pode ter 

ocorrido no grupo BCG tanto por cistite inflamatória precocemente desencadeada 

pelo próprio bacilo, como também pelo crescimento tumoral inicial maior neste 

grupo. No entanto, este sinal de sangramento não deve ser considerado fidedigno 

como marcador para resposta ao tratamento, pois não há uma clara relação entre a 

agressividade ou invasividade do tumor com  o aparecimento da hematúria. 

A taxa de 90% de implantação tumoral das células MB49, obtida em nosso 

estudo, foi compatível com os relatos apresentados na literatura, onde os valores 

variam de 75 a 100%.59 A análise anátomo-patológica confirmou o diagnóstico de 

carcinoma urotelial infiltrativo, o que também corroborou com a confirmação do 

estabelecimento deste modelo de câncer vesical. 

Com os conhecimentos adquiridos no campo da imunologia, em especial 

sobre imunidade inata, surgiram importantes indícios da associação entre inflamação 

e câncer, transformando completamente o entendimento da fisiopatologia 

neoplásica.60 Como se sabe, o câncer desenvolve-se por uma série de mudanças 

genéticas induzidas por fatores como vírus, drogas, radiações entre outros, que 

atingem um ou mais grupos de células, aumentando excessivamente sua capacidade 

de multiplicação e migração, invadindo tecidos vizinhos e órgãos a distância.61  

A resposta imunológica é identificada em Th1 ou Th2 conforme o padrão de 

citocinas produzidas pelos linfócitos T CD4+ e CD8+. A resposta Th1 está ligada à 

imunidade celular, que protege o organismo contra agentes patogênicos específicos e 

toxinas, além de proporcionar ação antitumoral, enquanto que a Th2 favorece a 

resposta humoral, que é mediada pela ação de anticorpos.  As duas respostas 
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interagem entre si, com efeitos inibitórios e/ou regulatórios, sendo que em indivíduos 

acometidos por neoplasia, observa-se uma modulação negativa da resposta do tipo 

celular.62 

A imunoterapia na forma de aplicação intravesical de BCG é utilizada para 

tratar e prevenir a recorrência e progressão do tumor não invasivo da bexiga.   

Embora o mecanismo do efeito antitumoral do BCG não esteja 

completamente definido, há um consenso de que a aplicação intravesical de BCG 

cause uma reação inflamatória predominantemente do tipo celular. Desse modo, 

ocorrem ativação e infiltração de linfócitos T, induzindo uma maior produção de 

citocinas relacionadas à resposta Th1, principal responsável pelo seu efeito 

antitumoral. Há também estimulação da resposta Th2, como a liberação das citocinas 

IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10, o que pode estar relacionado aos efeitos colaterais locais e 

sistêmicos da imunoterapia intravesical com BCG.31,63 

A evolução no campo da biologia molecular tem permitido o desenvolvimento 

de vacinas recombinantes, nas quais o material genético de interesse é inserido ou 

deletado, gerando uma nova cepa. Com isso, essa tecnologia visa aumentar a eficácia 

da terapia intravesical com imunoterápicos recombinantes. Conforme descrito 

anteriormente em relação à importância da resposta Th1 no mecanismo antineoplásico, 

diversas vacinas de BCG recombinantes criadas recentemente têm como foco principal 

a produção de citocinas que direcionem a resposta imune para o tipo celular. Arnold et 

al. (2004) demonstraram resultados promissores do BCG recombinante expressando γ-

IFN (rBCG- γ -IFN) em ensaios com a linhagem celular MB49, com aumento 

significativo de sobrevida em relação ao controle, porém não houve diferença 

significativa entre o BCG e o rBCG- γ -IFN.64 
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Outras formas de BCG recombinantes testadas em laboratório foram 

associadas a agentes potencializadores, como inibidores da cicloxigenase 2 (Cox-2) e 

gemcitabina, com resultados, in vitro, demonstrando aumento da eficácia do BCG. 65-67 

Neste trabalho, comparamos o efeito do BCG convencional à variante 

recombinante BCG-S1PT, onde o PT é o fator central de virulência de B. pertussis e, 

tanto sozinho como combinado a outros antígenos, é o principal componente de todas 

as vacinas acelulares desenvolvidas até o momento. Em 2000, Nascimento et al.38  

relataram, em ensaio realizados in vitro com os esplenócitos de camundongos 

imunizados com rBCG-S1PT, elevada produção de IFN-γ e baixa de IL-4, 

caracterizando uma forte resposta celular Th1 antígeno-específica dominante. 

Na presente investigação, procedeu-se à aplicação intravesical dos 

imunoterápicos nas bexigas previamente implantadas com células tumorais e 

quantificou-se a expressão gênica vesical, em nível de RNA. Analisamos cinco 

interleucinas que caracterizam resposta do tipo Th1 e quatro do tipo Th2.  

Observamos que tanto o grupo tratado com BCG quanto do rBCG-S1PT mostraram 

aumento na expressão de TNF-α em relação ao grupo controle, porém a cepa 

recombinante do BCG desencadeou uma resposta inflamatória de maior intensidade. 

O TNF-α é relacionado à sinalização da ação pró-inflamatória, caracterizando a fase 

aguda do processo inflamatório. Este processo é desencadeado pelos bacilos, os quais  

favorecem a ativação do sistema imune, lise direta do tumor, sinergismo para 

terapias antitumorais e necrose vascular.68 

Outro dado essencial observado foi o aumento significativo de IL-10 no 

grupo tratado com rBCG-S1PT, pois esta interleucina é considerada essencial no 

direcionamento da resposta imune para Th2 e/ou inibição da Th1. A IL-10 é também 
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considerada importante na modulação negativa da resposta imunológica de 

hipersensibilidade tardia.69  

A hipersensibilidade tardia pode ser verificada através do teste cutâneo com 

antígenos do BCG (PPD - derivado protéico purificado). Há evidências mostrando 

que a reatividade imunológica ao teste está relacionada ao sucesso do tratamento do 

tumor vesical com BCG.70 Além disto, pode-se também verificar a relação da 

exposição prévia ao BCG e a eficácia do tratamento antitumoral. Podemos, portanto, 

inferir a significativa correlação entre a resposta imune do tipo hipersensibilidade 

tardia e o mecanismo de ação anti-neoplásico do BCG.69  

Em ensaios experimentais com a linhagem de células tumorais MB49 

detectou-se que estas não produzem IL-10.71 Logo, os níveis por nós quantificados 

são provenientes da resposta local da bexiga dos camundongos, sem relação a 

linhagem celular escolhida para este ensaio. 

Por outro lado, vários experimentos têm demonstrado efeitos contrários em 

relação ao IL-10 e a resposta imune ao câncer.72 Dependendo do modelo 

experimental, o IL-10 parece favorecer ou inibir a progressão do tumor. Em 

neoplasia gástrica, cólon, linfoma, e renal há correlação com pior prognóstico. 

Também, o IL-10 está relacionado diretamente à inibição do desenvolvimento de 

novos vasos sanguíneos tumorais.73 

No entanto, conforme nossos resultados demonstraram, apesar do aumento de 

IL-10 com o uso do rBCG-S1PT, houve aumento significativo da curva de sobrevida 

e redução do volume tumoral neste grupo. Sugerimos, com estes achados, que o 

aumento de IL-10 no grupo do rBCG-S1PT tenha sido desencadeado como 

mecanismo modulatório à forte elevação do TNF-α. Dessa forma, o IL-10 estaria 
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participando de um mecanismo compensatório como fator limitante ao processo 

inflamatório excessivo, o que poderia impedir seus efeitos deletérios. Nosso achado é 

compatível com dados de estudos clínicos, que mostram a relação temporal entre a 

elevação das citocinas Th1 precedendo o aumento da expressão de marcadores da 

resposta Th2, como a IL-10, no paciente com tumor vesical recebendo imunoterapia 

intravesical.69 

O padrão de resposta Th1/Th2 expresso pelas bexigas submetidas à instilação 

intravesical com BCG, rBCG-S1PT ou SF, na ausência do tumor vesical, demonstrou 

que a variante do BCG recombinante gerou maior expressão das citocinas IL-2, TNF-a 

e IL-10 em comparação com o BCG nativo. No entanto, o exame anátomo-patológico 

demonstrou em ambos os grupos tratados, infiltrado inflamatório composto de células 

mononucleares e congestão vascular, sem diferença entre os grupos.   

 O ensaio de viabilidade celular demonstrou que os esplenócitos dos 

camundongos tratados com rBCG-S1PT foram mais eficientes na destruição das 

células tumorais, sugerindo que as citocinas secretadas pelo estimulo do rBCG-S1PT 

com o sistema imune favoreceu uma maior produção de linfócitos BCG-ativados ou 

outra células efetoras. Luo et al., em 2006, estudando a relação do estímulo da 

resposta Th1 na produção de citocinas induzida pelo BCG, mostrou que o TNF-α é o 

pivô central de resposta da citotoxicidade dos macrófagos contra as células de tumor 

vesical MBT-2.74 

Portanto, a imunoterapia com rBCG-S1PT demonstrou maiores benefícios para 

os camundongos com tumor vesical, evidenciado pelo aumento significativo da 

sobrevida dos camundongos e pela diminuição do peso da bexiga, o que se relaciona 

com menor massa tumoral. Adicionalmente, os esplenócitos dos animais do grupo 
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recombinante exibiram maior citotoxicidade às celúlas MB49, fatos esses que podem 

significar maior eficácia da vacina recombinante para o tratamento de tumor de bexiga.  

As implicações práticas do presente estudo são claras. Os nossos dados 

sugerem que os pacientes com tumor não invasivo de bexiga poderão potencialmente 

se beneficiar imensamente com a utilização do BCG recombinante S1PT, tanto no 

sentido de evidenciarem menores índices de recorrência como de progressão 

subseqüente da doença. Ademais, a ativação dos esplenócitos por ação da vacina de 

BCG recombinante talvez indique que esta possa exibir uma ação antitumoral 

sistêmica, auxiliando no combate à disseminação sistêmica das células tumorais. 

Quanto às perspectivas abertas com o presente estudo, planejamos iniciar  

estudos clínicos de fase I e II em pacientes com carcinoma urotelial não invasivo de 

bexiga, procurando caracterizar os possíveis efeitos benéficos da vacina recombinante.  

Outros dois projetos podem resultar da presente pesquisa. No primeiro 

estudo, pretendemos avaliar a possibilidade de inibir ou atenuar a produção da IL-10 

pela vacina recombinante, de modo a produzir uma maior ação antitumoral. O outro 

projeto envolve a avaliação de um possível efeito terapêutico antineoplásico dos 

esplenócitos obtidos após a vacinação com BCG recombinante, explorando uma 

nova forma de terapia sistêmica em câncer de bexiga e outras neoplasias humanas. 
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De acordo com o protocolo experimental utilizado neste tranalho, concluímos 

que o tratamento do carcinoma urotelial de bexiga em modelo murino realizado com 

rBCG-S1PT é superior ao tratamento convencional com BCG, evidenciado 

principalmente por maior redução do peso tumoral e aumento de sobrevida. 

  

Conclusões Específicas 

  

o Obtivemos alta taxa de sucesso no estabelecimento do modelo singênico 

ortotópico de câncer vesical em murinos, utilizando a linhagem celular 

MB49. 

o A caracterização histopatológica da linhagem MB49 demonstrou 

semelhanças imunohistoquímicas com o carcinoma urotelial vesical em 

humanos.   

o A avaliação comparativa, in vivo, do efeito antitumoral da vacina rBCG-

S1PT versus a de BCG no carcinoma urotelial de bexiga, através de 

análises morfométrica e imunohistoquímica da peça tumoral e do ensaio 

de sobrevida, apresentou dados que podem justificar o uso deste novo 

imunoterápico para o tratamento do câncer vesical, com potenciais 

vantagens sobre o BCG convencional. 

o Os padrões de resposta imunológica induzidas na bexiga, após a 

instilação intravesical de rBCG-S1PT, foram predominantemente Th1, 
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com elevação significativamente maior do TNF-α neste grupo. Houve, 

também, participação do TNF-α e da IL-10 no mecanismo 

imunorregulatório antitumoral do rBCG-S1PT. 

o A atividade antitumoral dos esplenócitos provenientes dos camundongos 

tratados com as vacinas resultou menor viabilidade das células tumorais 

no grupo rBCG-S1PT em relação ao grupo BCG. 

o Não houve diferença significativa entre os padrões de resposta 

imunológica induzidos pelas cepas rBCG-S1PT e BCG, na bexiga sem 

tumor. 
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8.1  ANEXO A: Protocolo da Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP  
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8.2  ANEXO B: Primers 

 
IL2 
R TCCAGAACATGCCGCAGAG 
F CCTGAGCAGGATGGAGAATTACA  
  

IL5 
R TCC AAT GCA TAG CTG GTG ATT T 
F AGC ACA GTG GTG AAA GAG ACC TT 
  

IL12p40 
R AAC TTG AGG GAG AAG TAG GAA TGG 
F GGA AGC ACG GCA GCA GAA TA 
  
iNOS  
R CAT TGG AAG TGA AGC GTT TCG 
F CAG CTG GGC TGT ACA AAC CTT 
  

TGF β  
R GGT TCA TGT CAT GGA TGG TGC 
F TGA CGT CAC TGG AGT TGT ACG G 
 
TNF-α 
R CAT CTT CTC AAA ATT CGA GTG ACA A  
F TGG GAG TAG ACA AGG TAC AAC CC 
  
INF-γ 
F TCA AGT GGC ATA GAT GTG GAA GAA 
R TGG CTC TGC AGG ATT TTC ATG  
 
 IL10 
F GGT TGC CAA GCC TTA TCG GA 
R ACC TGC TCC ACT GCC TTG CT  
  
IL6 
F CTG CAA GAG ACT TCC ATC CAG TT 
R GAA GTA GGG AAG GCC GTG G 
  
GAPDH 
F CAA CTC ACT CAA GAT TGT CAG CAA 
R GGC ATG GAC TGT GGT CAT GA 
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8.3  ANEXO C: Reação em Cadeia da Polimerase após 

Transcrição Reversa (RT-PCR) em tempo real 

Etapas do uso do Software 7500 Fast SystemR 

8.3.1. Disposição das amostras na placa 

 

8.3.2. Protocolo do termociclador 
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8.3.3. Gráfico da amplificação dos genes em tempo real 

 

8.3.4. Tabela dos dados obtidos de cada animal 
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