TAYNAH IBRAHIM PICOLO DAVID

Construção e caracterização de vetores adenovirais portadores do cDNA para
interferon-beta humano

Tese apresentada à Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo para obtenção do título de
Doutor em Ciências.
Programa de: Oncologia
Orientador: Prof. Dr. Bryan Eric
Strauss

Versão corrigida

São Paulo
2016

TAYNAH IBRAHIM PICOLO DAVID

Construção e caracterização de vetores adenovirais portadores do cDNA para
interferon-beta humano

Tese apresentada à Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo para obtenção do título de
Doutor em Ciências.
Programa de: Oncologia
Orientador: Prof. Dr. Bryan Eric
Strauss

Versão corrigida

São Paulo
2016

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
reprodução autorizada pelo autor

David, Taynah Ibrahim Picolo
Construção e caracterização de vetores adenovirais portadores do cDNA para
interferon-beta humano / Taynah Ibrahim Picolo David. -- São Paulo, 2016.
Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Programa de Oncologia.
Orientador: Bryan Eric Strauss.
Descritores: 1.AdRGD PGhIβ 2.Interferon beta 3.Terapia gênica
4.Adenoviridae 5.Melanoma 6.Efeito espectador

USP/FM/DBD-443/16

Dedico este trabalho aos meus pais que estão incondicionalmente
ao meu lado, ao Fred que sempre me apoiou e me amparou
e à Luna que estará sempre em meu coração.

Agradecimentos
Agradeço primeiramente ao Prof. Dr. Bryan Eric Strauss, não somente pela
orientação e dedicação em discussões deste trabalho, mas também pela sua dedicação
em orientações e discussões sobre carreira.
Agradeço à Fapesp, também não somente pelo apoio financeiro neste projeto,
mas também a todo apoio concedido ao Laboratório de Vetores Virais.
Agradeço aos colegas do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do
InCor e ao Prof. Dr. José Eduardo Krieger e também aos colegas do Centro de
Investigação Translacional em Oncologia do Icesp e ao Prof. Dr. Roger Chammas,
laboratórios nos quais este projeto se iniciou e terminou.
Agradeço à Rede PREMiUM que teve alguns de seus núcleos multiusuários
utilizados com muito sucesso ao longo deste trabalho.
Agradeço aos integrantes do Laboratório de Vetores Virais, em especial ao
Marlous, Ruan e Aline que colaboraram para que este projeto fosse finalizado e,
novamente à Aline que tanto dedicou seu tempo para me ensinar muitos dos
protocolos aprendidos. Agradeço ao Prof. Bryan pela oportunidade de ensinar novos
alunos, pois ensinando e discutindo ciência estudamos e aprendemos com ela.
Agradeço à Cris, à Lara e, em especial ao Prof. Roger Chammas pela
paciência e pelo apoio em toda e qualquer atividade que precisou ser executada para o
desenvolvimento deste trabalho.
Agradeço aos meus amigos e principalmente à Cawana pelo carinho, apoio e
compreensão das minhas ausências sociais quando necessárias.
Sou imensamente grata aos meus pais e, são tantas as coisas que não sou capaz
de descrever todas aqui. O que tenho a dizer principalmente é que agradeço ao apoio
incondicional em todos os momentos, às discussões, aos ensinamentos, às

orientações, ao carinho, à amizade e ao amor que sempre fizeram com que tudo
valesse a pena. E por último, mas não menos importante, agradeço ao Fred pelo amor,
amizade, companheirismo, parceria, compreensão e paciência.

“O essencial é invisível aos olhos...”
O Pequeno Príncipe

Sumário
1. Introdução..........................................................................................................2
1.1 O Câncer e sua complexidade......................................................................2
1.2 Melanoma.....................................................................................................2
1.3 Terapia Gênica como uma opção.................................................................4
1.3.1

O desenvolvimento de vetores virais para transferência gênica.......5

1.3.2

Adenovírus.......................................................................................5

1.3.3

Utilização de vetores adenovirais recombinantes.............................7

1.4 Supressores tumorais e imunomoduladores.................................................9
1.4.1

p53....................................................................................................9

1.4.2

Interferon- humano.......................................................................11

1.5 Dados prévios.............................................................................................14
2. Objetivos..........................................................................................................16
3. Materiais e métodos.........................................................................................18
3.1 Clonagem...................................................................................................19
3.1.1

pAdRGD-PGhI............................................................................21

3.1.2

Construção do vetor pAdRGD-PGhI via recombinação sítio
específica........................................................................................23

3.2 Manutenção das linhagens celulares..........................................................23
3.3 Purificação e titulação dos vetores............................................................24
3.4 Investigação do percentual de células hipodiplóides.................................25
3.5 Detecção de fosfatidilserina através de Anexina V FITC X PI................25
3.6 Ensaio para detecção de caspase 3/7.........................................................26
3.7 Ensaio de ATP..........................................................................................26
3.8 Observação do efeito bystander in vitro...................................................27
3.9 Experimentação in vivo.............................................................................28
3.10

Presença de interferon- na corrente sanguínea dos animais antes e

logo após o tratamento e presença de estresse hepático decorrente das
injeções virais............................................................................................29
3.11

qPCR para detecção de vírus após tratamento dos animais ...............30

4. Resultados.......................................................................................................32
4.1 Montagem do vetor pEntrPGhI..............................................................33
4.2 Recombinação sítio específica entre os vetores de entrada e de destino..36

4.2.1

pAdRGD-PGhI...........................................................................36

4.3 Caracterização funciona do vírus AdRGD-PGhI através de ELISA.....38
4.4 Avaliação de células hipodiplóides após tratamento com vetores
adenovirais.................................................................................................39
4.5 Detecção de fosfatidilserina através de Anexina V FITC X PI................40
4.6 Ensaio para detecção de caspase 3/7.........................................................43
4.7 Avaliação de liberação de ATP.................................................................44
4.8 Observação do efeito bystander................................................................46
4.9 Experimentação in vivo.............................................................................49
4.10

Presença de interferon- na corrente sanguínea dos animais logo após o

tratamento..................................................................................................55
4.11

Presença de interferon- na corrente sanguínea dos animais noventa

dias após o término do tratamento.............................................................55
4.12

Avaliação de possível estresse hepático decorrente do tratamento in

vivo.............................................................................................................57
4.13

qPCR para detecção de vírus após tratamento dos animais ................58

5. Discussão .........................................................................................................61
6. Conclusões.......................................................................................................72
7. Bibliografias.....................................................................................................74
8. Anexos.............................................................................................................80


Anexo 1................................................................................................80



Anexo 2................................................................................................82

Resumo
David TIP. Construção e caracterização de vetores adenovirais portadores do cDNA
para interferon-beta humano [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo; 2016.

O melanoma representa menos de 5% de todos os cânceres de pele, porém, quando
em estádio metastático possui prognóstico ruim. Entretanto, o genótipo dos
melanomas pode prover uma oportunidade para intervenção terapêutica pelo fato de
90% dos casos de melanoma possuem p53 selvagem e grande parte destes possuem
deleção na região cromossômica codificadora de interferon beta. Em prévios estudos,
desenvolvemos o vetor adenoviral AdRGD-PG que fornece expressão do transgene
em resposta à p53 através do promotor PG e ainda o tripeptídeo RGD, que possibilita
que o adenovírus transduza uma maior gama de células pela alteração de seu
mecanismo de entrada. Temos utilizado este vetor para entrega da versão murina de
interferon beta em modelos de terapia gênica e imunoterapia de melanoma murino,
revelando uma significativa habilidade do interferon beta em inibir a proliferação
celular in vitro e in vivo e promover resposta imune antitumoral. No presente trabalho,
os esforços se aplicam em adaptar essa estratégia em modelo de melanoma humano
para observar se a mesma interação é encontrada. O vetor AdRGD-PGhIβ, portador
do cDNA de interferon beta humano (hIβ) foi construído e expressão do transgene
observada após transdução das linhagens estabelecidas de melanoma humano SKMEL-05 e SK-MEL-147 (ambas p53 selvagem). Foi observado um robusto efeito
antitumoral in vitro onde transferência de hIβ promoveu acumulo de células
hipodiploides (mais que 80% da população celular 96 horas após transdução) e
evidências de morte por apoptose (exposição de fosfatidilserina e atividade de

caspases 3/7) em ambas as linhagens. Nas duas linhagens, o efeito bystander foi
demonstrado quando a presença de poucas células transduzidas (ex., 10%) foi
suficiente para promover o acumulo significativo de células hipodiploides (mais que
40% neste exemplo). Em modelo de terapia gênica in situ utilizando células SKMEL-147, também foi observado forte efeito antitumoral da hIβ com total remissão
do tumor de todos os animais tratados sem recidiva durante noventa dias. A presença
de hI na circulação dos animais foi confirmada 48h após o tratamento com AdRGDPG hImas presente em somente dois de sete animais 90 dias após o tratamento,
sugerindo que o tratamento inicial e não um efeito off target foi responsável pela
resposta. Com a finalidade de investigar efeitos colaterais do sequestro do vetor
adenoviral pelo fígado, observamos a concentração circulante das enzimas
aminotransferase de aspartate e aminotransferase de alanine (AST e ALT,
respectivamente), que se mostrou não alterada quando comparadas entre animais que
receberam injeção do vetor tratamento, vetor controle e solução salina. Com nossos
resultados concluímos que vetores adenovirais carreando interferon-beta humano são
capazes de transduzir a linhagem de melanoma SK-MEL-147 in vitro e in vivo,
promovendo efeito bystander e remissão tumoral sem indução de efeitos adversos.

Descritores: AdRGD-PGhIβ, interferon beta, terapia gênica, adenovírus, melanoma,
efeito espectador

Abstract
David TIP. Construction and characterization of adenoviral vectors carrying cDNA for
human interferon-beta [Thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo"; 2016.

Melanoma represents less than 5% of all cases of skin cancer, although, when
metastatic, prognosis is dire. However, the genotype of melanomas might provide an
opportunity for therapeutic intervention since 90% of melanoma cases possess wildtype p53 and a great portion of these possess deletion of the chromosomal region
encoding interferon beta. In previous studies, we developed the adenoviral vector
AdRGD-PG that supplies expression of the transgene in response to p53 through the PG
promoter and that utilizes the RGD tripeptide, allowing the adenovirus to transduce a
wider range of cells due to the alterated mechanism of entrance. We have used this
vector to deliver the murine version of interferon beta in murine models of melanoma
gene therapy and immunotherapy, revealing a significant ability of interferon beta to
inhibit cellular proliferation in vitro and in vivo and promote an anti-tumor immune
response. In the present project, we aimed to adapt this strategy for a human melanoma
model in order to reveal if the same impact will be observed. The AdRGD-PGhIβ vector
encoding the human interferon beta (hIβ) cDNA was constructed and expression of the
transgene confirmed after transduction of the established human melanoma cell lines
SK-MEL-05 and SK-MEL-147 (both wild-type p53). A striking anti-tumor effect was
observed in vitro where the transfer of hIβ promoted an accumulation of hypodiploid
cells (over 80% of the cellular population 96 hours after transduction) and evidence of
death by apoptosis (exposure of phosphatidylserine and activity of caspases 3/7) in both
cell lines. In these cell lines, a bystander effect was demonstrated when the presence of

few transduced cells (ex., 10%) was enough to promote significant accumulation of
hypodiploid cells (over 40% in this example). In a model of in situ gene therapy using
SK-MEL-147 cells, hIβ induced a strong anti-tumor effect including total tumor
remission in all treated animals without relapse during ninety days. The presence of hIβ
in the circulation of the animals was confirmed 48h after treatment with AdRGDPGhIβ, but was present in only two of the seven animals 90 days post-treatment,
suggesting that the initial treatment, not off target effects, was responsible for the
response. With the goal of investigating collateral effects of adenoviral sequestration by
the liver, we assayed the circulating concentration of aspartate aminotransferase and
alanine aminotransferase (AST and ALT, respectively), which showed no alteration
when compared with animals that received the treatment with a control vector or saline
solution. We conclude that our adenoviral vector carrying human interferon-beta is
capable of transducing the human melanoma cell line SK-MEL-147 in vitro and in vivo,
promoting a bystander effect and tumor remission without inducing adverse effects.

Descriptors: AdRGD-PGhIβ, interferon beta, gene therapy, adenovirus, melanoma,
bystander effect.
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1. Introdução

1.1 O câncer e sua complexidade
Câncer é o nome dado ao conjunto de doenças que possuem em comum o crescimento
desordenado de células e o potencial de invadir outros tecidos, assim formando metástases e
espalhando-se para outras regiões do corpo. Por terem acumulado uma grande quantidade de
mutações genéticas, estas células possuem rápida e descontrolada divisão de forma que a
célula não mais pausa a sua divisão nos pontos de checagem como uma célula sadia faz,
possibilitando assim que suas células filhas carreguem não só as mutações genéticas herdadas
da célula mãe, mas também a propensão de gerar cada vez mais erros no seu genoma. O
câncer pode ser iniciado por fatores endógenos ou exógenos ao organismo.
A incidência do câncer não para de crescer. No Brasil, o câncer é considerado uma
importante doença e causa de morte, visto que desde o ano de 2003 as neoplasias malignas
constituem a segunda maior causa de morte na população com um representativo de quase
17% dos óbitos de causas conhecidas. Estima-se ainda que, para os anos de 2016 e 2017, o
Brasil terá a incidência de 600 mil novos casos. (INCA, 2016)

1.2

Melanoma
Melanócitos são células predominantemente encontradas na pele, folículo capilar e

olhos. Essas células são responsáveis pela produção de melanina. Na pele, os melanócitos são
encontrados na interface da derme e da epiderme e são de suma importância na defesa contra
a radiação proveniente do sol. Após a exposição à luz ultravioleta (UV), os melanócitos
produzem melanina (Bandarchi B. et al, 2013, Gray-Schopfer V. et al, 2007, Uong A and Zon
LI, 2010, Lomas A. et al, 2012 e Balch CM. et al, 2009). Quando a exposição à luz UV supera
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a habilidade dos melanócitos em proteger contra danos, isto contribui tanto para a perpetuação
do dano ao DNA quanto para efeitos mutagênicos. Desta forma, quando o dano é causado em
oncogenes ou supressores de tumor e a célula não realiza o reparo, o resultado poderá incluir
proliferação de células e instabilidade genômica. (Millet A, et al, 2016)
Os tumores cutâneos possuem duas subdivisões: melanoma e não melanoma
(carcinomas basocelular e de células escamosas). Os tumores não melanomas são as mais
comuns formas de câncer encontradas, entretanto esse tipo de tumor não é conhecido por sua
letalidade. Em contrapartida tumores cutâneos do tipo melanoma são o oposto, sua incidência
compõe menos de 5% de todos os tumores cutâneos e sua letalidade está em 60-80% dos
casos de melanomas, afetando mais frequentemente a população caucasiana. (Bandarchi B. et
al, 2013, Gray-Schopfer V. et al, 2007, Uong A and Zon LI, 2010, Lomas A. et al, 2012 e
Balch CM. et al, 2009)
Os tumores cutâneos do tipo melanoma são classificados em quatro tipos: melanoma
nodular, melanoma acral lentiginoso (ambos com prognose ruim decorrente da rápida difusão
e rápida progressão), melanoma lentigo e melanoma de dispersão superficial, que é o mais
comumente encontrado, somando em torno de 50-70% dos casos de melanomas. (Bandarchi
B. et al, 2013, Gray-Schopfer V. et al, 2007, Uong A and Zon LI, 2010, Lomas A. et al, 2012
e Balch CM. et al, 2009)
Nos estádios iniciais, o melanoma é altamente localizado e cirurgicamente removível,
geralmente com adição de terapia adjuvante, entretanto, em sua forma metastática, o
melanoma se torna um tumor altamente agressivo, reduzindo drasticamente a taxa de
sobrevida dos pacientes que ainda dependerá da localização da metástase (pulmão, pele, etc).
(Bandarchi B. et al, 2013, Gray-Schopfer V. et al, 2007, Uong A and Zon LI, 2010, Lomas A.
et al, 2012 e Balch CM. et al, 2009)

4

A compreensão das sinalizações envolvidas no desenvolvimento da doença, não
somente melanoma, mas de todos os tipos de tumores, é de extrema importância para o
desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. Partindo desta premissa, diversos estudos
científicos foram realizados com a finalidade de investigar as características moleculares do
melanoma. Até que recentemente, foi proposta a seguinte classificação: B-Raf (B-rapidly
accelerated fibrossarcoma), Ras (Rat sarcoma), NF1 (Neurofibromatosis type 1) e o triplo
selvagem dos subtipos. Estes e outros conhecimentos moleculares possibilitaram o avanço das
terapias contra o melanoma, de abordagens citotóxicas e citostáticas que inibem o
desenvolvimento tumoral pelo bloqueio de etapas como a síntese ou a replicação de DNA à
imunoterapias que emergem como uma alternativa de tratamento que impulsiona o sistema
imune a combater a doença e terapias alvo dirigidas que possibilitam o aumento da
especificidade dos tratamentos. (Millet A, et al, 2016)

1.3

Terapia Gênica como uma opção
Diante de todo o contexto da ascensão de novas abordagens terapêuticas, prognósticos

moleculares têm auxiliado na consolidação de novas terapias com intuito de serem
empregados sinergicamente aos métodos convencionais de tratamento de neoplasias malignas.
É neste contexto que a terapia gênica surge como uma importante alternativa e uma nova
esperança ao tratamento desta doença. De acordo com o Journal of Gene Medicine até
outubro de 2016 foram aprovados 2356 ensaios clínicos de terapia gênica, sendo que 64,4%
(1517

ensaios)

destinavam-se

ao

tratamento

do

câncer

(http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical/). A cada ano, a terapia gênica ganha mais espaço e
mais atenção em decorrência do sucesso de alguns protocolos clínicos (Grupp S.A. et al, 2013
e Millet A, et al, 2016). Sendo inclusive no final do ano de 2015 aprovado o pela FDA (Food
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and Drug Administration) nos Estados Unidos uma terapia gênica para melanoma avançado
com Talimogene Laherparevec (T-VEC), que se trata de um vírus oncolítico que medeia a
atividade antitumoral, local ou sistêmica, através da lise da célula tumoral após injeção in situ.
(Ott P.A. e Hodi F.S., 2016)

1.3.1 O desenvolvimento de vetores virais para a transferência gênica
Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios que utilizam naturalmente a
maquinaria da célula para estabelecer suas funções, podendo deste modo ser considerados
sistemas naturais de transferência gênica e, por este motivo, são utilizados atualmente em
67% dos protocolos clínicos de terapia gênica como vetores para introduzir o gene terapêutico
em células alvo (http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical/).

1.3.2 Adenovírus
Os adenovírus fazem parte da família Adenoviridae, não são envelopados e possuem
DNA dupla fita (dsDNA) linear. Existem mais de cinquenta sorotipos infecciosos ao humano,
mas os sorotipos 2 e 5 (Ad2 e Ad5), responsáveis por infecções respiratórias leves, são os
mais conhecidos e constituem a base dos vetores de terapia gênica (Russell, 2000). O tamanho
de seu genoma varia entre 30 e 40 Kb, sendo este flanqueado nas extremidades por ITRs
(inveted terminal repeats) que funcionam como origem de replicação. Próximo ao ITR
esquerdo está o sinal de empacotamento, necessário para a internalização do genoma no
capsídeo. O restante do genoma é dividido de acordo com a ordem de expressão no ciclo de
infecção, sendo os expressos na fase inicial, antes da replicação do DNA viral, denominados
E (Early) e, os na fase posterior de L (Late) (Roy-Chowdhury and Horwitz, 2002; Russell,
2000).
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Os genes E codificam proteínas que regulam a replicação viral, e são classificados de
1 a 4. A primeira região transcrita durante a infecção viral é a E1A, grande responsável pela
replicação viral e regulação da transcrição. Em seguida, a região E1B produz proteínas que
bloqueiam o mRNA do hospedeiro e estimulam o transporte do mRNA adenoviral do núcleo
para o citoplasma (Roy-Chowdhury and Horwitz, 2002; Russell, 2000).
Os genes L, que iniciam sua transcrição depois da replicação do DNA viral, são
responsáveis pela estrutura proteica da partícula viral. Dentre estas proteínas estão as
responsáveis pelo reconhecimento entre o vírus e a célula. A proteína viral denominada Fibra,
através de sua região globular (knob) se liga ao receptor CAR (coxsackie-adenovirus
receptor) na membrana celular, interagindo assim, posteriormente, com outras proteínas de
membrana, denominadas integrinas v que interagem com o penton base e possibilitam a
internalização do vírus. Esta partícula viral entra na célula através de um endossomo, que
posteriormente é lisado pela ação de proteínas do envoltório viral, liberando o vírus no
citosol. O genoma do vírus é então liberado no núcleo, onde passa a transcrever, replicar e
empacotar as novas partículas virais (Roy-Chowdhury and Horwitz, 2002; Russell, 2000).
Figura 1.
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Figura 1: Esquema indicativo da internalização adenoviral durante a infecção. O adenovírus
interage primeiro com receptor CAR na superfície celular e posteriormente com as integrinas V3 e
5 para então internalizar na célula do hospedeiro via endossomo que, com pH de 6,2 inicia-se a
desestruturação das proteínas do capsídeo. O capsídeo fragilizado é então auxiliado por microtúbulos
na entrega do DNA viral ao núcleo da célula hospedeira. (Adaptado de Horwood, N.J. et al, 2002).

1.3.3 Utilização de vetores adenovirais recombinantes
Até

2016,

protocolos

clínicos

de

terapia

gênica

têm

sido

abordados

predominantemente nos Estados Unidos e na Europa. Destes protocolos 499 utilizaram-se do
adenovírus como vetor de transferência gênica, deste total, 382 destinavam-se ao tratamento
de câncer, sendo dentre eles 102 com genes supressores de tumor e 97 com citocinas
(http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical/).
Fatos que apoiam a utilização dos vetores recombinantes derivados do adenovírus
(Ad) em protocolos são: ele pode gerar altos títulos in vitro (em torno de 10x10¹² partículas
virais por mL), o que facilita sua utilização in situ; ele possui a capacidade de transduzir uma
grande quantidade de células de mamíferos, sejam elas células mitóticas ou pós-mitóticas; ele
possui baixa patogenicidade para humanos; seu genoma suporta inserções de até 7,5 kb na
primeira geração de vetores virais construídos por meio da engenharia genética e 35kb os
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vetores de segunda geração; não integram seu DNA ao genoma da célula hospedeira, assim,
não há risco de inativação ou ativação aleatória de genes; possui um forte tropismo por
células tumorais, tornando-o assim um ótimo vetor para a terapia gênica do câncer (RoyChowdhury and Horwitz, 2002; Russell, 2000).
Alterações de regiões genômicas adenovirais têm sido realizadas com o intuito de
tornar o vírus selvagem em um vetor seguro de terapia gênica. O método do vetor utilizado
neste trabalho consiste na deleção da região responsável pela regulação da transcrição viral
(E1 com tamanho de 5,5kb). Ou seja, esta deleção impede o vetor de expressar as proteínas
virais. A região E3 (responsável por mecanismos de defesa viral contra o sistema imune com
tamanho de 2,0kb) também foi deletado do vetor recombinante uma vez que não é necessária
para produção in vitro. Assim, as regiões deletadas possibilitam a inserção de um transgene de
até 7,5kb (Roy-Chowdhury and Horwitz, 2002; Russell, 2000). No laboratório, os vetores de
adenovírus recombinantes são manipulados em forma de plasmídeo. Para a produção in vitro
de estoques viras, são utilizadas linhagens de células HEK293 (Human Embryonic Kidney
293 cells) que possuem os componentes da região E1 deletada no vírus. Esta introdução da
sequência viral recombinante resulta na produção de novas partículas devido a
complementação de fatores presentes na célula e no vetor.
Entretanto, existem alguns inconvenientes na utilização destes vetores, são estes: a
possibilidade da geração de Ad replicativo-competentes resultante de recombinação entre
sequências homólogas presentes no Ad recombinante e no genoma da célula HEK293, assim
o vetor passa a ter a sequência E1 tornando-se replicante; pode ocorrer também uma
significativa resposta imune na sua utilização in vivo podendo gerar inflamação ou até mesmo
memória imunológica no hospedeiro e a consequente produção de anticorpos anti-Ad
diminuindo a eficiência de transferência (Roy-Chowdhury and Horwitz, 2002; Russell, 2000).
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Outro importante inconveniente é o impedimento do uso deste vetor de forma
sistêmica. Quando utilizado de forma sistêmica, é demonstrado que parte do adenovírus
injetado é sequestrado no fígado devido tropismo natural (Nakamura T. et al, 2003), podendo
acarretar em graves consequências, como a inflamação do fígado e resposta imunológica antiadenoviral (Sibbald B., 2001).
Ainda, um terceiro importante inconveniente é a dependência dos vetores adenovirais
quanto ao receptor CAR. Na sua ausência, o vetor transduz a célula alvo com baixa eficiência.
Ao confirmar a ausência deste receptor em linhagens de B16 (melanoma de camundongo),
nosso grupo induziu a expressão forçada de CAR, o que resultou na capacidade de transduzir
esta linhagem celular com vetores adenovirais (Merkel C.A. et al. 2013).
Com intuito de melhorar a transdução de vetores adenovirais, Mizuguchi et al.
modificou a proteína fibra (entre resíduos 546 e 547) do adenovírus com a inserção do
tripeptídeo RGD. Com esta modificação, os receptores do vírus passam a ser heparan sulfato e
as proteínas integrina contendo v, além do receptor CAR. Como integrina e heparan sulfato
são essencialmente ubíquos, o novo vetor adenoviral ganha a capacidade de transduzir um
amplo espectro de células alvos (Mizuguchi et al., 2001). Porem, esta modificação não é
suficiente para prevenir o sequestro do vetor no fígado (Beatty MS and Curiel DT, 2012).

1.4

Genes supressores tumorais e imunomoduladores

1.4.1 TP53
O TP53 é um gene candidato ao tratamento de tumores devido ao seu papel central no
controle de proliferação e indução de morte celular, o que faz com que a p53 seja uma
proteína chave na manutenção da integridade do genoma. A proteína p53 se liga diretamente
ao promotor de seus genes alvos, através do qual induz a transcrição (Waning et al., 2010).
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Este papel central se deve ao fato da proteína p53 ser fator transcricional de diversos
genes relacionados ao ciclo celular (como p21 (WAF1), 14-3-3, GADD45 e B99), genes pró
apoptóticos (como Bax, Faz/APO1, Killer/DR5, PIGs, p85, PAG608, IGF-Bp3) e genes
ligados à inibição da angiogênese (Tsp1, BAI1, GD-AiF) (El-Deiry, 1998). A p53 também
inibe a transcrição de promotores, incluindo genes bloqueadores de apoptose como Bcl-2
(Miyashita et al., 1994), e genes que proporcionam resistência à drogas quimioterápicas,
como o multidrug resistence gene (MDR1) (Strauss et al.,1995).
Mutações

no

gene

TP53

são

muito

frequentes

em

tumores

humanos

(aproximadamente 50%). Evidências apontam que em outros tumores a função da proteína
p53 é prejudicada de diferentes modos (Lain and Lane, 2003). Geralmente, a p53 mutada
perde sua função como fator transcricional, entretanto, em alguns casos a proteína mutada
pode assumir o ganho de função oncogênica e favorecer o desenvolvimento tumoral (Dittmer
et al., 1993; Strauss and Haas, 1995 Freed-Pastor W.A. and Prives C, 2012). A perda da
atividade da proteína p53 deixa a célula vulnerável à proliferação não controlada e
relativamente resistente à apoptose induzida por quimioterápicos ou radiação, que são
tratamentos convencionais contra a doença (Lowe and Ruley, 1993; Lowe et al., 1993a; Lowe
et al., 1993b). Deste modo, a terapia gênica antitumoral baseada na reposição do gene TP53
continua como uma nova esperança que tem mostrado notável eficácia em numerosos tipos de
câncer, como por exemplo, cabeça e pescoço, pulmão, próstata, cervical e câncer de ovário
(Zeimet and Riha et al., 2000). Por este motivo, o gene TP53 foi utilizado, até outubro de
2016,

como

gene

terapêutico

em

75

protocolos

clínicos

(http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical/).
O TP53 é um gene altamente regulado devido a sua função central no ciclo celular.
Em uma situação homeostática, a proteína p53 é expressa em baixos níveis e possui alta
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instabilidade na célula devido à rápida degradação sofrida através da ubiquitinação mediada
pela HDM2 em humanos e MDM2 em murinos (Haupt et al., 1997). A proteína HDM2 se liga
ao domínio de transativação de p53 de forma a impedir que esta interaja com a maquinaria
transcricional da qual faz parte (Haupt et al., 1996). Sendo que o fator de transcrição de
HDM2 é a própria p53, caracterizando assim um controle do tipo feedback negativo. Já a
HDM2 é regulada pela proteína ARF codificada pelo gene P14ARF. Ela estabiliza a p53
promovendo a degradação de HDM2 (Pomerantz et al., 1998; Zhang et al., 1998). Todavia,
somente em 10% dos casos de melanoma ocorre a mutação do p53. (Giglia-Mari, 2003)

1.4.2 Interferon-β humano
O gene codificador para proteína interferon-β reside no cromossomo 9, cluster gênico
9p13-p22, região CDKN2a, mesma região cromossômica onde são encontrados os genes
codificadores para as proteínas p14ARF e p16, frequentemente mutada em melanomas e outros
tumores, como por exemplo leucemia, glioma e tumores de pulmão de células não pequenas
(James et al., 1991; Miyakoshi et al., 1990).
A proteína interferon-β, juntamente com a interferon- e várias outras proteínas com
homologia estrutural, faz parte da família de interferons tipo I, citocinas que possuem ações
antivirais potentes. O interferon-β é produzido por uma variedade de células, incluindo
fibroblastos, e induz respostas biológicas semelhantes aos interferons-. Os interferons tipo I
inibem a replicação viral aumentando o potencial lítico das células natural killer e aumentam
a expressão de molécula MHC classe I nas células infectadas por vírus (Abbas et al., 2008).
A atividade de interferons tipo I pode causar morte celular e por tanto necessita de
controle preciso para evitar sua ativação inapropriada. Na ausência de infecção viral, as
células produzem pouco interferon-β, assim, o interferon-β não se liga ao seu receptor e não
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ativa o sistema Jak-STAT. Logo após a infecção viral, o IRF-3 (interferon regulatory factor3) é fosforilado se tornando ativo e induzindo a expressão de interferon-β. O interferon-β
estando presente se liga ao receptor IFNAR, que é associado às tirosinas da família Janus,
iniciando assim a transdução de sinal mediado pelo sistema Jak-STAT, e torna ativo o
complexo resultante ISGF3 (constituído de STAT1, STAT2 fosforiladas e IFR9) que por sua
vez se transloca para o núcleo e se liga à sequência de ácidos nucléicos ISREs (interferon
stimulated response element) presente no promotor IRF-7, induzindo assim a transcrição.
Após a infecção viral, uma forte indução de IRF-7 e IRF-3 fosforilados ativa
transcricionalmente os genes interferon-/β. Juntos os interferons  e β ligam-se ao seu
receptor e fortalecem o sistema de ativação de interferon via um mecanismo de feedback
(retroalimentação) positivo. A ativação deste sistema resulta na expressão dos fatores citados
acima e também MHC, citocinas e fatores quimioterápicos, que quando somados podem
ativar o sistema imune via células T-CD4+, TCD8+, maturação de células dendríticas atração
de macrófagos e indução de apoptose (Abbas et al., 2008).
O interferon-β é conhecido por ter um robusto efeito antitumoral em diferentes tipos
de linhagens celulares de tumor, entretanto, as bioquimioterapias que fazem uso do interferonβ não são bem sucedidas, tanto devido a curta meia vida da proteína recombinante, quanto
pela dose máxima tolerada pelo paciente e, neste contexto, a terapia gênica com vetores
adenovirais se torna interessante. (Shen CJ et al, 2016)
Proteínas recombinantes de interferon-/β são usadas em tratamentos de algumas
formas de tumores (Sato et al., 2001; Yoshida et al., 2004 e Hudak L. et al , 2012 e Wolpert F,
et al, 2015). Em gliomas o tratamento com interferon já foi testado e demonstrou um claro
efeito inibitório (Yoshida et al., 2004). O interferon recombinante foi utilizado como terapia
sinérgica para melanoma, entretanto este tratamento é limitado devido a curta meia vida da
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proteína e toxicidade associada às altas doses (Kavanagh et al., 2005; Sabel and Sondak,
2003).
Uma alternativa eficaz para o tratamento do câncer utilizando-se de interferon-β seria
a reposição de seu gene codificador através de terapia gênica. Ensaios laboratoriais
demonstram a capacidade do interferon-β inibir tumores, promover morte celular (Huang H.
et al., 2012) e induzir memória imunológica. Como exemplo, pode ser citado um modelo
experimental de fibrossarcoma que foi tratado com adenovírus portador de interferon-β e,
como resultado, o tumor primário foi eliminado e a subsequente implantação de células
tumorais em camundongos previamente curados não resultou em formação tumoral nenhuma
(Lu et al., 1999). Yoshida e colaboradores afirmam que a transferência gênica de interferon-β
possui a capacidade de ativar respostas imunológicas viabilizando a infiltração de células
imunes (Yoshida et al., 2004).
A transferência gênica de interferon-β diretamente para as células tumorais
teoricamente deve oferecer efeito localizado evitando assim a toxicidade associada com a
aplicação sistêmica da proteína recombinante de interferon-β. Yoshida e colaboradores
demonstram ainda que as células resistentes ao tratamento com proteína recombinante se
mostraram sensíveis ao tratamento com interferon-β baseado em reposição gênica (Yoshida et
al., 2004). Apoiando a viabilidade deste tratamento.
Huang e colaboradores transduziram linhagens celulares tumorais com um vetor
adenoviral oncolítico portador do cDNA para interferon-β e observaram uma alta taxa de
morte celular (Huang H. et al., 2012). Roh e colaboradores observaram em seus resultados
que o interferon-β é capaz de reduzir: proliferação celular tumoral, invasão celular e conexões
entre células endoteliais e, além disso, promover apoptose.
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1.5. Dados prévios
O Laboratório de Vetores Virais tem se empenhado no desenvolvimento de
ferramentas e abordagens relevantes para o tratamento antitumoral. A estratégia fundamental
consiste no uso de um promotor responsivo a proteína p53 para dirigir a expressão do
transgene contido no vetor viral. Começando com vetores retrovirais, temos demonstrado que
o promotor responsivo à p53, denominado PG, oferece níveis de expressão que são até 7vezes maior do que visto com o vetor parental (não modificado) (Strauss and CostanziStrauss, 2004). Quando o cDNA codificador de p53 foi inserido neste vetor, um mecanismo
de retroalimentação positiva foi estabelecido, promovendo altos níveis de expressão de p53 e
proporcionando a inibição da proliferação de células tumorais. Esse resultado se mostrou
melhor quando comparado com o resultado observado utilizando-se do vetor parental (Strauss
et al, 2005). Além disso, o grupo também demonstrou que o retrovírus com expressão
responsiva a p53 poderia ser utilizado para a transferência de seu parceiro funcional, o p19 Arf.
Neste estudo foi constatado que p19Arf exógena poderia complementar a função de p53
endógena e proporcionar inibição da proliferação celular (Merkel et al, 2010). O conceito do
vetor com expressão regulada por p53 foi adaptado para os vetores adenovirais. Para isto, foi
construído um novo promotor responsivo à p53, denominado PGTxβ (ou simplesmente PG)
que foi inserido no vetor adenoviral, gerando os vetores AdPG. Demonstramos que além
deste promotor ser ativado na presença de p53 funcional, ele oferece níveis de expressão que
são até 5-vezes maiores quando comparado ao promotor do CMV (Bajgelman and Strauss,
2008).
Constatamos uma significante interação entre os genes interferon-β murino (mIFNβ) e
p19Arf (gene murino equivalente ao p14ARF humano). Células B16mCAR (células de
melanoma murino, p53 selvagem, p19Arf deficiente que possuem expressão exógena do
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receptor CAR murino) transduzidas com os vetores adenovirais AdPGp19Arf e AdPGmIFNβ
sofreram apoptose no intervalo de 96 horas, ao passo que a ação isolada destes vetores não foi
eficaz em induzir morte. Observamos a eficiência da combinação p19Arf e interferon-β murino
em relação ao efeito antitumoral e ao aumento de morte celular consistente com apoptose,
tanto em ensaios in vitro quanto in vivo. (Merkel et al., 2013).
Recentemente evidenciamos em modelos de vacina profiláctica e terapêutica a
indução de resposta imunológica quando células de melanoma murino B16, utilizadas como
imunógeno, morrem devido ao tratamento com p19Arf e mIFN (Medrano, et al, 2016).
Entretanto, estes trabalhos com os cDNAs de camundongo foram delineados
cuidadosamente devido a atividade espécie-específica de interferon-β e, até o presente
trabalho, o Laboratório de Vetores Virais não possuía dados em modelos de linhagens de
células humanas tratadas com interferon-β humano.
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2. Objetivos
Este trabalho teve como objetivo a avaliação do impacto antitumoral de interferon-β
humano (hIβ) quando transferido in vitro e in vivo para linhagens celulares humanas de
melanoma utilizando o vetor adenoviral AdRGD-PG.

Objetivo específicos:
2.1 Construção, produção e caracterização do vetor adenoviral portador do cDNA para
interferon-β humano, AdRGD-PGhIβ


Investigar a resposta das linhagens celulares de melanoma humano SK-MEL-05 e

SK-MEL147 ao tratamento in vitro com AdRGD-PGhIβ
2.3 Determinar o mecanismo de morte após o tratamento in vitro
2.4 Monitorar a progressão tumoral após a terapia gênica in situ com o vetor AdRGDPGhIβ em modelo xenográfico
2.5 Monitorar possíveis efeitos adversos associados ao tratamento com AdRGDPGhIβ realizado em modelo xenográfico
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3. Materiais e Métodos.

3.1 Clonagem
Para que os vetores adenovirais sejam construídos, é necessário que haja a montagem
de um vetor plasmidial de “entrada” portador do transgene de interesse e, posteriormente, a
inserção deste, por recombinação sítio específica, no vetor plasmidial adenoviral (vetor de
destino).
As preparações de plasmídeos foram realizadas utilizando-se do kit comercial Qiagen
EndoFree midi (Qiagen - Cat No./ID: 12362), seguindo as instruções do fornecedor. A
concentração final de cada preparação foi determinada através de leitura espectrofotométrica a
260 e 280nm.
Para as digestões necessárias nos passos de clonagem foram utilizados 20μg de DNA
inicial, 20U de enzima em um volume final de 60μL, seguindo sempre as orientações de cada
fabricante.
A reação com fosfatase alcalina (CIAP) foi feita utilizando 2/3 do vetor linearizado (e
o 1/3 restante foi guardado como controle da reação). Para isso, foi adicionado ao vetor
linearizado 10U de enzima CIAP (New England Biolabs), tampão 1X e água para 60μL finais.
A reação teve duração de 1 hora a 37ºC.
Quando necessária, a purificação do DNA foi realizada por extração de
fenol:clorofórmio e precipitação com etanol. Para isso, foi adicionada à solução de DNA um
volume igual de fenol:clorofórmio, as amostras foram centrifugadas a 664 G por 10 minutos e
o sobrenadante de todas as amostras foi coletado. Em seguida foi adicionado ao sobrenadante
2X o volume de etanol 100% e um volume de 10% de NaOAc 3M pH 5,2. A mistura foi
então centrifugada 664 G por 10 minutos e o sobrenadante descartado. Foi adicionado ao
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pélete de DNA 200μL de etanol 70% para a amostra ser novamente centrifugada a 664 G por
10 minutos o sobrenadante novamente foi descartado, aguardou-se a evaporação do etanol da
mostra e posteriormente o pélete de DNA foi ressuspendido em TE 1X.
A eletroforese de DNA foi realizada em gel de agarose 1%, TAE 1X e brometo de
etídeo (1μg de brometo de etídeo por mL de gel de agarose 1%). Posteriormente, a
visualização do DNA foi realizada por exposição à luz ultravioleta. Os géis foram
fotografados para análise utilizando-se câmera digital COHU High Performance CCD
camera/Stratagene Eagle Eye II.
Para o isolamento de bandas lineares, os produtos das digestões foram aplicados em
gel de agarose 1% e as bandas foram recortadas e extraídas dos géis utilizando o kit comercial
de extração de gel (Omega Bio-Tek – D2500-01).
Para as construções de cada vetor e etapas de clonagem foram utilizadas as técnicas de
DNA recombinante conforme descrito por Sambrook e colaboradores (Sambrook et al.,
1989).
Para a reação de ligação utilizou-se 200ng de vetor, tratado ou não com CIAP, e uma
relação de molaridade 2 vezes maior de inserto. Na primeira de 4 reações diferentes, utilizouse apenas o vetor linearizado, não tratado com CIAP, e água para 20μL finais. Dessa forma,
após a transformação em bactérias pudemos confirmar a eficácia da reação de digestão do
vetor. Na segunda reação utilizou-se o mesmo vetor e 400U da enzima T4 DNA ligase (New
England Biolabs), além de tampão 1X específico da enzima e água para 20μL finais.
Ocorrendo de forma apropriada a digestão do vetor, com essa segunda reação foi confirmada
a atividade apropriada da T4 DNA ligase. Já na terceira reação utilizou-se o vetor tratado com
CIAP juntamente com a enzima T4 DNA ligase, tampão 1X específico da enzima e água para
20μL finais, a fim de confirmar a atividade da fosfatase alcalina. Na quarta reação foi
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utilizado o vetor tratado com CIAP, o inserto de interesse, a enzima T4 DNA ligase, tampão
1X específico da enzima e água para 20μL finais, para que, após a confirmação das reações
anteriores os clones de interesse fossem obtidos.
Para a clonagem e manutenção dos fragmentos de DNA obtidos, utilizamos a
linhagem de Escherichia coli Stbl3. As células foram cultivadas em meio LB ou LB-ágar
(Sambrook et al., 1989), contendo antibióticos apropriados, a 37ºC. A indução de
competência de Escherichia coli para transformação por métodos químicos seguiu (Sambrook
et al., 1989).
Todos os plasmídeos obtidos foram mantidos em TE 1X e estocados a -80ºC, ou em
clones bacterianos estocados em glicerol a -80ºC.

3.1.1 pAdRGD-PGhIβ
O cDNA para interferon-β humano (hIβ) foi isolado do plasmídeo pLG104R (ATCC
31902) pelo método de PCR utilizando os oligonucleotídeos:
huINFβ-BamHI-F: 5’- CGT GGA TCC AAC ATG ACC AAC AAG TGT C - 3
huINFβ-BglII-R: 5’- TAG GAG ATC TTC AGT TTC GGA GGT – 3’
Estes oligonucleotídeos também inseriram na sequência amplificada sítios para a
enzima de restrição BamHI e BglII para facilitar o mapeamento do novo vetor.
As condições da reação foram: desnaturação a 95oC por 3 minutos; 25 ciclos de 1
minuto a 95oC, 1 minuto a 58oC, 2 minutos a 72oC; e extensão final de 30 minutos a 72oC.
O tempo de extensão final foi de 30 minutos, pois o produto de PCR foi purificado com
kit E.Z.N.A Cycle Pure Kit (Omega bio-tek, D6494-02) seguindo orientações do fabricante e
o produto final desta reação foi clonado no plasmídeo pCR2.1–TOPO do kit TOPO TA
Cloning (Invitrogen, K4500-01) conforme orientações do fabricante.
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Neste plasmídeo foi então realizado o sequenciamento do cDNA utilizando os
oliogonucleotídeos:
M13 Reverse primer: 5’ - GTA AAA CGA CGG CCA G – 3
M13 Forward (-20) primer: 5’ - CAG GAA ACA CGT ATG AC – 3’
20 µg do plasmídeo pCR2.1–TOPO portando o cDNA para interferon-β foi digerido
com a enzima EcoRI (New England Biolabs) e aplicado em gel de agarose 1%, a banda
referente ao cDNA de interferon-β foi recortada do gel e purificada com kit E.Z.N.A Gel
Extraction Kit (Omega bio-tek, D2500-01) conforme orientações do fabricante.
O vetor pEntrPGp53 foi digerido com EcoRI (New England Biolabs), liberando o
cDNA de p53, e o cDNA de interferon-β humano, previamente digerido com EcoRI foi
inserido em uma reação com a enzima T4 DNA ligase (New England Biolabs). Os clones
foram confirmados por ensaio de restrição com as enzimas: BamHI, EcoRI, BglII, KpnI (New
England Biolabs) e SstI, BamHI, BglII (Invitrogen).

3.1.2 Construção do vetor pAdRGD-PGhIβ via recombinação sítio específica.
A recombinação sítio específico entre os vetores de entrada (pEntr) e de destino (pDest)
é necessária para montagem do vetor adenoviral em si. Fruto de trabalhos prévios do
laboratório, o grupo têm construído o vetor pAdRGD-Dest (Aline Hunger Ribeiro,
submetido), um vetor adenoviral com a modificação tripeptídica (RGD: Arg-Gly-Asp) que
confere amplo tropismo. O laboratório também já possui vetores AdPGRGD portadores de
eGFP ou luciferase para controle experimental.
O vetor pEntrPGhIβ foi recombinado com o vetor pAdRGD-Dest. Para a reação
recombinação, 300ng do vetor de “entrada” (pEntrPGhIβ) e 300ng do vetor pAdRGD-Dest
foram incubados com LR Clonase (Invitrogen) a 25oC durante 24h. Em seguida, adicionou-se
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2µL de Proteinase K (estoque 2g/L) e incubou-se por mais 10 minutos a 37oC e,
posteriormente, a mistura foi eletroporada (200 Ohms, 25μF, 2.5kV) em bactérias da
linhagem Stbl3.
Após a transformação, as bactérias foram ressuspendidas em 900µL de meio SOC e
incubadas a 37oC por 1h quando então 120µL da reação foi plaqueada em meio LB contendo
ampicilina (50 μg/mL) e incubadas a 37oC por 16h. Após este período, foram selecionadas de
24 a 30 colônias, e estas expandidas individualmente em 5mL de LB com ampicilina
(50μg/mL) por 16h a 37oC, sob agitação. As bactérias foram ressuspendidas em 50 mM
glucose:25 mM:Tris HCl pH 8,0, lisadas em NaOH 0,2N:SDS 1%:10 mM EDTA pH 8,0 e
estabilizadas em Acetato de Potássio 5M 60%:Ácido Acético Glacial 11,5%:H2O,
centrifugadas a 664 G por 10 minutos, o sobrenadante precipitado em etanol 100% gelado, as
amostras foram então novamente centrifugadas a 664 G por 10 minutos a 4°C, foi aguardado
que o etanol evaporasse dos péletes das amostras que posteriormente foram ressuspendidos
em solução de TE 1X.
Após a extração do DNA plasmidial das amostras, estas foram analisadas através de
mapeamento com enzimas de restrição e eletroforese em gel de agarose 1%, corado com
brometo de etídeo e visualizado por fotografia digital e por reação de PCR com os
oligonucleotídeos:
pAdRGD-PGhIβ:
huINFβ-BamHI-F: 5’- CGT GGA TCC AAC ATG ACC AAC AAG TGT C – 3’
huINFβ-BglII-R: 5’- TAG GAG ATC TTC AGT TTC GGA GGT – 3’

3.2

Manutenção das linhagens celulares.
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A linhagem transformada para expressar proteínas adenovirais HEK293 (human
embrionic kidney 293) e as linhagens de melanoma SK-MEL-05 e SK-MEL-147 foram
cultivadas em meio DMEM (Dulbecco‘s Modified Eagle Medium, GIBCO-BRL, Grand
Island, New York, EUA) suplementado com 10% de FBS (fetal bovine serum) GIBCO-BRL,
com antibiótico e antimicótico (Anti-Anti, GIBCO-BRL) sendo mantida a 37oC em atmosfera
úmida com 5% de CO2.

3.3

Purificação e titulação dos vetores 
A purificação do vírus foi realizada com gradiente de iodixanol, as soluções utilizadas

foram: OptiPrepTM (60%, w/v iodixanol); 10 X Phosphate-buffered saline contendo 10mM
MgCl2 e 25mM KCl (10 x PBS-MK); Phosphate-buffered saline contendo 1mM MgCl2 e
2.5mM KCl, a solução foi denominada PBS-MK; PBS-MK 2M NaCl; Solução de trabalho de
iodixanol em PBS-MK 54% (w/v); 15% (w/v) iodixanol em PBS contendo 1M NaCl , 1mM
MgCl2 e 25mM KCl; 25% (w/v) iodixanol em PBS contendo 1mM MgCl2 e 25mM KCl;
40% (w/v) iodixanol em PBS contendo 1mM MgCl2 e 25 mM KCl; 54% (w/v) iodixanol em
PBS contendo 1mM MgCl2 e 25mM KCl
Para então fazer o gradiente de purificação, foram adicionados, cuidadosamente, ao
tubo de ultracentrífuga (BECKMAN 14x89mm – Cat Nº 344059) 0.5 ml de solução de
trabalho iodixanol 54%, 2 ml de 40% iodixanol, 2 ml de 25% iodixanol, 2 ml de 15%
iodixanol e o lisado celular (nesta ordem).
Os tubos foram centrifugados a 35,000 rpm usando swinging bucket rotor (Rotor
Sorvall TH-G41) por 1h a 10 ºC. A banda de adenovírus se formou entre as faces de
densidade de 25%/40%, esta foi removida com seringa e foi purificada em coluna (PD-10
GE) sendo utilizado como tampão de eluição PBS 1X.
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Após passado na coluna, juntou-se os tubos que possuíam o eluente mais
esbranquiçado, adicionou-se de glicerol 50% para concentração final de 7% de glicerol,
aliquotou-se e guardou-se a temperatura de -80°C.
Após a purificação, o título biológico (TU/ml, transducing units/milliliter) foi
determinado utilizando o Adeno-X Rapid Titer Kit (Clontech) seguindo orientações do
fabricante. O título biológico foi utilizado quando calculando o M.O.I (Multiplicity of
Infection) especificado em cada ensaio.

3.4

Investigação do percentual de células hipodiplóides
Para o ensaio de ciclo celular, 5x104 células SK-MEL-05 e SK-MEL-147 foram

transduzidas com os vetores AdRGD-PGhI e AdRGD-PGeGFP com M.O.I. de 100, que foi
empiricamente avaliado como adequado para ambas as linhagens e, por tanto, também foi
utilizado em todos os demais experimentos. Após 48 horas, 72 horas e 96 horas, foi coletado
tanto o sobrenadante das amostras quanto as células, centrifugados a 664 G por 5 minutos,
após isso, as amostras foram fixadas em etanol 70% gelado, lavadas com PBS 1X,
centrifugadas novamente a 664 G por 5 minutos, ressuspendidas em 500L de preparação do
corante (100L Triton-X 100, 20mg de RNAse e 2mg de iodeto de propídio mais quantidade
suficiente para 100mL de PBS 1X) incubadas à 37ºC por 30 minutos e, posteriormente
analisadas no equipamento FACScalibur. O experimento foi realizado em três ocasiões.

3.5

Detecção de fosfatidilserina através de Anexina V FITC X PI
Para a detecção de fosfatidilserina, utilizou-se o ensaio de Anexina X PI, 105 células

SK-MEL-05 e SK-MEL-147 foram transduzidas com os vetores AdRGD-PGhI e
AdRGDCMVLacZ com M.O.I. de 100. Após 24 horas, 48 horas e 72 horas, foi coletado tanto
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o sobrenadante das amostras quanto as células, centrifugados a 664 G por 5 minutos, após
isso, as células contidas nas amostras foram quantificadas e 1x105 células foram
ressuspendidas em tampão de ligação de anexina (10mM HEPES, 140 mM NaCl, 2,5mM
CaCl, pH 7,4) com adição de 5µL de AnexinaV- FITC (Life Technologies) e 1µL de iodeto de
propídio (concentração estoque 10 µg/µL), posteriormente, as amostras forem incubadas por
15 minutos a 37ºC. Para a análise das amostras, foram adicionados mais 400µL do tampão de
ligação de anexina e as amostras foram analisadas no equipamento Attune Acoustic Focusig
Flow Cytometer – Life Technologies. O experimento foi realizado em três ocasiões.

3.6

Ensaio para detecção de caspase 3/7
Para a observação da atividade de caspases 3 e 7, 105 células SK-MEL-05 e SK-

MEL147 foram transduzidas com o vetor AdRGD-PGhIβ com M.O.I. de 100. Após 60 horas
foi observada se havia ou não a atividade de caspases 3 e 7 através do kit Cell Event Caspase
3/7 Green, Molecular Probes by Life Technologies, R37111, conforme recomendado pelo
fabricante. Após marcação com kit, as imagens foram adquiridas no sistema de imagem
celular com fluorescência EVOS FL (Life Technologies). Foram capturados de 13 a 16
campos de cada uma das amostras da triplicata experimental, as células de cada um dos
campos foram contadas em duas etapas, primeiro o total de células e posteriormente as células
positivas para a marcação. Dessa quantificação foram extraídos os percentuais de células com
atividade de caspases 3 e 7 de cada amostra.

3.7

Ensaio de ATP
Para a observação da liberação de ATP, 105 células SK-MEL-05 e SK-MEL147 foram

transduzidas com o vetor AdRGD-PGhIβ com M.O.I. de 100. Após 48 horas foi observada se
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havia ou não a atividade de maneira indireta através da bioluminescência com o kit ENLITEN
– Assay system bioluminescence detection kit for ATP measurement - Promega, conforme
recomendado pelo fabricante. O experimento foi realizado em três ocasiões.

3.8

Observação do efeito bystander in vitro
Para averiguar a presença de efeito bystander foi realizado um ensaio onde células

transduzidas com AdRGD-PGhI ou não foram misturadas, cultivadas e observadas para
indução de morte celular. Para isto, células foram transduzidas com AdRGD-PGhI e, 24
horas depois, estas células foram misturadas com células transduzidas com vetor controle,
AdRGD-PGeGFP em diferentes proporções. Para o total de células da mistura foram
utilizadas 1x105 células e o experimento foi realizado ulitizando as linhagens SK-MEL-05 ou
SK-MEL-147.
Neste ensaio foram utilizadas as proporções de:


Células 100% não transduzidas como controle negativo



AdRGD-PGeGFP 100% como controle



AdRGD-PGhIβ 100% como controle



40% AdRGD-PGhI e 60% AdRGD-PGeGFP



20% AdRGD-PGhI e 80% AdRGD-PGeGFP



10% AdRGD-PGhI e 90% AdRGD-PGeGFP



5% AdRGD-PGhI e 95% AdRGD-PGeGFP



2,5% AdRGD-PGhI e 97,5% AdRGD-PGeGFP



0,5% AdRGD-PGhI e 99,5% AdRGD-PGeGFP



0,1% AdRGD-PGhIβ e 99,9% AdRGD-PGeGFP
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Após a realização das misturas, foi aguardado um período de 48 horas para a coleta
das amostras e o preparo das mesmas para a investigação do percentual de células
hipodiplódes. O experimento foi realizado em três ocasiões.

3.9

Experimentação in vivo
Para observar os efeitos da terapia gênica in situ com o vetor AdRGD-PGhI trinta e

dois comundongos Balb/c nude fêmeas foram divididos em três grupos: PBS (11
camundongos), AdRGD-PGeGFP (10 camundongos)e AdRGD-PGhI(11 camundongos),
inoculados subcutâneamente (s.c.) com 106 células SK-MEL-147 e, após o tumor estar
palpável, os camundongos foram submetidos a um ciclo de quatro injeções intratumorais de,
respectivamente: PBS, AdRGD-PGeGFP e AdRGD-PGhI, conforme descrito na Figura 2.

Figura 2. Esquema indicativo do desenho experimental in vivo. 106 células de melanoma humano
SK-MEL-147 foram inoculadas no subcutâneo de trinta e dois camundongos fêmeas Balb/c nude, após
o tumor estar palpável os camundongos foram divididos em três grupos e iniciou-se o ciclo de quatro
injeções solução salina (PBS), AdRGD-PGeGFP e AdRGD-PGhI em cada um dos grupos, com um
intervalo de 48 horas entre cada injeção (dias 1, 3, 5 e 7). No nono dia após o início do tratamento
parte dos camundongos de cada grupo foi eutanasiada para investigação do mecanismo de ação do
tratamento e no nonagésimo dia todos os camundongos foram eutanasiados para tal investigação.

29

Como neste tratamento existe tanto o interesse em observar se existe a redução
tumoral ou não quanto o interesse em observar o mecanismo de ação do vírus, 48 horas após o
tratamento com as 4 injeções adenovirais, foram eutanasiados camundongos de todos os
grupos, sendo PBS (4 camundongos), AdRGD-PGeGFP (4 camundongos)e AdRGDPGhI(3 camundongos) para tais observações e os demais camundongos foram mantidos
para observações tanto do volume tumoral quanto da sobrevida dos camundongos.
Deste modo, no dia 9 (demonstrado em vinho na Figura 2) foram coletados dos
camundongos eutanasiados para investigação de mecanismo:


Tumor – foi pesado, mensurado e congelado para futuras análises de morte celular



Sangue – extração de soro para análise da presença de interferon-β humano na

corrente sanguínea e alteração enzimática consistente com estresse ou lesão hepática (alanina
aminotransferase e aspartato aminotransferase).


Baço – extração de DNA genômico para investigação da presença de DNA viral em

diferentes órgãos do camundongo


Músculo esquelético – extração de DNA genômico para investigação da presença de

DNA viral em diferentes órgãos do camundongo


Fígado – extração de DNA genômico para investigação da presença de DNA viral em

diferentes órgãos do camundongo.
As coletas/investigações realizadas acima também foram realizadas no dia 90 (Figura
2) que corresponde ao dia de encerramento do experimento.

3.10

Presença de interferon- na corrente sanguínea dos camundongos antes e logo

após o tratamento e a presença de estresse hepático decorrente das injeções virais
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No momento da eutanásia dos camundongos remanescentes do grupo tratado com o
vírus AdRGD-PGhI, o sangue destes camundongos foi extraído e, após a coagulação do
sangue dos camundongos, foi separado o soro que foi submetido tanto ao ensaio de ELISA
(PBL Interferon Source) quanto à uma análise de alterações enzimáticas que pudessem indicar
se houve estresse ou lesão hepática (alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase),
para esta análise contou-se com a prestação de serviços de uma facility disponível na Rede
PREMiUM da Faculdade de Medicina da USP.

3.11

qPCR para detecção de vírus após o tratamento dos camundongos
A extração do DNA genômico para investigação da presença de DNA viral em

diferentes órgãos do camundongo (baço, fígado e músculo esquelético) foi realizada seguindo
as instruções do fabricante (kit Pure link genomic DNA mini kit – Invitrogen Cat nº. K182002) Após a extração do DNA genômico foram realizadas as reações de qPCR com o reagente
SYBR GREEN (Invitrogen – Life Technologies), seguindo a orientação do fabricante.
A reação de qPCR foi realizada utilizando-se de: um primer que amplifica a região do
hexon adenoviral; quarenta ciclos, isto porque a intenção era verificar todo e qualquer
resquício de cópia viral presente nas amostras.
Hexon F: 5’– CAC ATC CAG GTG CCT CAG AA – 3’
Hexon R: 5’– AGG TGG CGT AAA GGC AAA TG – 3’
Deste modo, somente foram amplificadas as sequências virais, com a finalidade de
comparar a quantidade de cópias virais presentes em cada amostra com uma quantidade de
cópias virais já pré-estabelecidas. Para este fim foi elaborada uma curva padrão para ser
analisada juntamente com as amostras durante a corrida de qPCR. A curva padrão consiste em
diluições conhecidas de DNA genômico adenoviral proveniente de partículas virais
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inativadas, tanto a curva padrão quanto o ciclo no qual houve o início da amplificação de
cópias virais estão descritos abaixo:
Tabela 1. Dados da curva padrão elaborada para os experimentos de Real time PCR. O DNA
genômico viral foi inativado e submetido à diluição seriada para elaboração da curva padrão. A curva
padrão foi utilizada em reação de PCR quantitativo como controle. Na reação pode-se correlacionar o
número de cópias do DNA genômico viral com o ciclo no qual esse número de cópias foi detectado.
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RESULTADOS
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4.

Resultados

4.1

Montagem do vetor pEntrPGhIβ
Para que os vetores adenovirais sejam construídos, é necessário que haja a montagem

de um vetor de “entrada” portador do transgene de interesse e, posteriormente, a inserção
deste, por recombinação sítio específica, no vetor adenoviral (vetor de destino). No sistema
adotado em nosso laboratório, o vetor de “entrada” foi denominado pEntr. Nós já possuíamos
o vetor pEntr contendo o promotor PG (dirigido por p53) e portando o cDNA para p53
(Figura 3).

Figura 3: Mapa do vetor de transferência gênica pEntrPGp53. O vetor pEntrPGp53 foi utilizado
na construção do vetor pEntrPGhI que foi realizada com a substituição do cDNA para p53 pelo
cDNA para interferon- humano através da digestão com a enzima EcoRI.

Neste contexto, para a construção do vetor pEntrPGhIfoi retirado do vetor
pEntrPGp53 o cDNA para p53 com a enzima EcoRI e o vetor pEntrPG foi então recortado do
gel de agarose 1%, purificado e tratado com a enzima CIAP.
Simultaneamente, foi realizada a amplificação do cDNA para interferon- humano
(hI) (Figura 4), este também foi recortado do gel e ligado com o vetor pCR2.1TOPO, de
onde foi retirado com a enzima EcoRI para então ser ligado com o vetor pEntrPG. Para a
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confirmação do clone correto, estes foram submetidos a um ensaio de restrição com as
enzimas: BamHI, SstI, KpnI, SstII, EcoRI, SalI, SstI+BamHI e SstI+BglII, nos quais eram
esperados fragmentos de 4500pb, 4500pb, 3500pb + 800pb, 4500pb, 4000pb + 500pb,
4500pb, 3800pb + 700pb e 3700pb + 800pb, respectivamente (Figura 5).

1

2

3

Figura 4. Obtenção do cDNA para interferon- humano por PCR. Imagem positiva de
eletroforese em gel de agarose 1% demonstrando o controle da reação não amplificado na canaleta 2 e
a banda referente à amplificação de interferon- humano a partir do modelo plasmidial pLG104R
(ATCC 31902) na canaleta 3.
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Figura 5. Construção do vetor pEntrPGhI e sua avaliação através de mapeamento por enzimas
de restrição. (A) Ensaio de restrição do plasmídeo pCR2.1TOPOhI com a enzima EcoRI
demonstrando que o cDNA para interferon- humano poderia ser retirado com esta enzima (canaletas
2 e 3). (B) Eletroforese em gel de agarose 1% do qual foram retirados tanto o vetor pEntrPG (canaletas
2 e 3) quanto o cDNA para interferon- humano (canaleta 4). (C) A canaleta 1 se refere ao padrão
utilizado (1Kb Plus - Invitrogen), a canaleta 2 se refere ao clone 16 não digerido, após digestões com
as enzimas: BamHI, SstI, KpnI, SstII, EcoRI, SalI, SstI+BamHI e SstI+BglII (canaletas 3 a 10).

Figura 6: Mapa do vetor de transferência gênica pEntrPGhI.
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4.2

Recombinação sítio específica entre os vetores de “entrada” e de destino.
Uma vez tendo o vetor de entrada pronto (pEntrPGhIFigura 6), foi realizada a

recombinação sítio específica com o vetor de “destino” (pAdRGD-Promoterless-DEST –
Aline Hunger Ribeiro, LVV, dados não publicados) para a construção do vetor adenoviral.

4.2.1 pAdRGD-PGhI
Para a construção do vetor pAdRGD-PGhIvetor pEntrPGhIβ foi recombinado
com o vetor de destino (Figura 5), os clones obtidos foram mapeados através da enzima de
restrição XhoI, entretanto a diferença dos padrões das bandas entre ambos os vetores
(recombinado

e

não

recombinado)

é

muito

semelhante,

sendo

as

bandas

do

pAdRGDPromoterlessDest: 14500pb, 8046pb, 4796pb, 3367pb, 2466pb, 1445pb e 595pb e as
bandas do vetor pAdRGD-PGhI: 14500pb, 8046pb, 4487pb, 3367pb, 2466pb, 1445pb e
595pb, foi realizado a confirmação de um clone com as enzimas EcoRI e KpnI e com reação
de PCR. (Figura 7).
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Figura 7. Confirmação da obtenção do vetor pAdRGD-PGhI. (A) Ensaio de restrição realizado
com as enzimas XhoI, EcoRI e KpnI demonstrando a diferença do o padrão de bandas entre o clone
obtido (canaletas 3, 5, 7 e 9) e o plasmídeo parental (canaletas 2, 4, 6 e 8) e a comparação destes com
o padrão 1Kb Plus (Invitrogen) na canaleta 1. (B) Elefrorese em gel de agarose 1% demonstrando a
presença do amplificado referente ao interferon- humano (canaletas 3 e 5) e a comparação com o
controle da reação (canaleta 1) e o plasmídeo usado como vetor de destino na recombinação (canaleta
3).
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Figura 8. Mapa do vetor de adenoviral pAdRGD-PGhIVetor plasmidial final linearizado e
transfectado nas células produtoras HEK293 para produção do adenovírus AdRGD-PGhI

4.3 Caracterização funcional do vírus AdRGD-PGhI através de ELISA.
Após a construção do vetor AdRGD-PGhIFigura 8o estoque viral foi produzido
e a expressão de interferon-β foi avaliada. Para isto, as células SK-MEL-147 e SK-MEL-05
foram transduzidas com os vetores AdRGD-PGhIβ e AdRGD-PGeGFP e, posteriormente,
submetido ao ensaio de ELISA. Como observado na Figura 9, a expressão de interferon-β foi
detectada somente na presença do vetor AdRGD-PGhIβ.
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Figura 9. Confirmação funcional do vírus AdRGD-PGhI. Avaliação do sobrenadante de células
SK-MEL-05 e SK-MEL-147 previamente transduzidas com os vetores AdRGD-PGhIe AdRGDPGeGFP (M.O.I 50) quanto à presença de interferon- 48 horas transdução.

4.4 Avaliação de células hipodiplóides após o tratamento com os vetores adenovirais
Com a finalidade de avaliar a presença de células hipodiplóides após o tratamento das
linhagens celulares, como descrito na seção de material e métodos, neste ensaio, 5x104 células
SK-MEL-05 e SK-MEL-147 foram transduzidas com os vetores AdRGD-PGhI e AdRGDPGeGFP com M.O.I. de 100 e, após 48 horas, 72 horas e 96 horas as amostras foram coradas
com iodeto de propídio e preparadas para análise por citometria de fluxo. O experimento foi
realizado em três ocasiões e os valores observados são oriundos da média obtida entre as três
ocasiões de repetições. Os resultados referentes ao acumulo de células hipodiploides após
tratamento com os vetores adenovirais de ambas as linhagens podem ser observados na
Figura10.
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Figura 10. Percentual de hipodiploidia em células SK-MEL-05 e SK-MEL-147 após tratamento.
Gráficos indicativos do percentual médio de células hipodiplóides, avaliado por marcação de iodeto de
propídio, após transdução com os vetores AdRGD-PGhI e AdRGD-PGeGFP (M.O.I. 100). Células
SK-MEL-05 (topo) após 48, 72 e 96 horas (A, B e C respectivamente). Células SK-MEL-147 (base)
após 48, 72 e 96 horas (D, E e F respectivamente). Análise estatística realizada pelo teste Oneway
ANOVA seguida pelo teste Tukey´s range test. * p<0.05, ** p<0.005, ***p<0.0005.

Em ambas as linhagens houve diferença significativa entre as amostras tratadas com
AdRGD-PGhI e o controle (não tratadas) ou tratadas com AdRGD-PGeGFP. De modo que
não houve diferença estatística entre as amostras tratadas com AdRGD-PGeGFP e seus
respectivos controle não tratados, indicando que o processo de transdução não promove morte
celular. Assim, foi demonstrando que o aumento do percentual de células hipodiplóides
decorrentes da transdução com o vírus AdRGD-PGhI

4.5 Detecção de fosfatidilserina através de anexina V FITC X PI
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Para dar continuidade, foi estudado se haveria a exposição de fosfatidilserina na
membrana celular momentos antes da detecção da morte propriamente dita, podendo assim
sugerir o mecanismo de morte através de apoptose.
Para este fim, 105 células SK-MEL-05 e SK-MEL-147 foram semeadas e transduzidas
com os vetores AdRGD-PGhI e AdRGDCMVLacZ com M.O.I. de 100 e, após 24 horas, 48
horas e 72 horas as amostras foram coradas com anexina V-FITC/PI e preparadas para análise
por citometria de fluxo. O experimento foi realizado em três ocasiões e os valores observados
são oriundos da média obtida entre as três ocasiões de repetições e referente ao acumulo de
células somente positivas para a marcação com anexina V após tratamento com os vetores
adenovirais, os resultados obtidos para ambas as linhagens podem ser observados na
Figura11.
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Figura 11. Percentual de exposição de fosfatidilserina em células SK-MEL-05 e SK-MEL-147
após tratamento. Gráficos indicativos do percentual médio de células anexina positivas após
transdução com os vetores AdRGD-PGhI e AdRGD-PGeGFP (M.O.I. 100). Células SK-MEL-05
(topo) após 24, 48 e 72 horas (A, B e C respectivamente). Células SK-MEL-147 (base) após 24, 48 e
72 horas (D, E e F respectivamente). Análise estatística realizada pelo teste Oneway ANOVA seguida
pelo teste Tukey´s range test. * p<0.01, ** p<0.001, ***p<0.0001.

Foi observado neste experimento que existe o aumento da exposição de
fosfatidilserina conforme as dosagens são aferidas nos diferentes tempos de coleta. Ou seja,
em ambas as linhagens, existe o aumento da marcação positiva de anexina V FITC conforme
com o aumento das horas pós tratamento e, além disso, sempre existe uma maior quantidade
de fosfatidilserina exposta nas amostras tratadas com interferon-β quando comparadas com as
amostras de vírus controle e sem tratamento, podendo indicar que as células estão morrendo
por apoptose.
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4.6 Ensaio para detecção de caspase 3/7
Em seguida, foi pesquisado se haveria a participação da atividade de caspase 3 e 7
podendo assim sugerir o mecanismo de morte através de apoptose. Para este fim, 105 células
SK-MEL-05 e SK-MEL-147 foram transduzidas com o vetor AdRGD-PGhI M.O.I. de 100 e
após 60 horas as células foram quantificadas e analisadas. Foram realizados três experimentos
independentes nos quais foram fotografados campos para as linhagens SK-MEL-147 e SKMEL-05 (imagem representativa pode ser observada na Figura 12).

Figura 12. Imagem representativa da investigação do mecanismo de morte celular após
tratamento. Avaliação da atividade das caspases 3 e 7 em células SK-MEL-05 e SK-MEL-147
tratadas ou não com o vetor AdRGD-PGhI.

As células foram quantificadas e média da soma dos campos foram plotadas em
gráficos, os quais podem ser observados na Figura 13.
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Figura 13. Investigação do mecanismo de morte celular após tratamento. Avaliação da atividade
das caspases 3 e 7 em células SK-MEL-05 (A) e SK-MEL-147 (B) 60 horas após tratadas ou não com
os vetores AdRGD-PGhI. As análises estatísticas foram realizadas pelo teste Oneway ANOVA
seguido do teste Tukey´s range test. *p<0,01, **p<0,001 e ***p<0,0001.

Neste ensaio foi observado uma considerável ativação de caspases 3 e 7 em ambas as
linhagens, podendo indicar que as células estão morrendo por apoptose, corroborando os
resultados obtidos com a dosagem de fosfatidilserina exposta pela membrana plasmática das
células observados no experimento com anexina V FITC.

4.7 Avaliação da liberação de ATP
Uma das características da morte imunogênica é a liberação de ATP pelas células após
o tratamento, de modo que o ATP, após liberado, irá ativar as células dendríticas. Para a
dosagem de ATP, 105 células SK-MEL-05 e SK-MEL-147 foram semeadas e transduzidas
com os vetores AdRGD-PGhI e AdRGD-PGeGFP com M.O.I. de 100 e, após 48 horas as
amostras foram preparadas para análise. Foram realizados três experimentos independes, dos
quais foi retirado o sobrenadante das amostras os quais foram lidos concomitantemente com a
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utilização do kit descrito anteriormente. Os resultados obtidos para ambas as linhagens podem
ser observados na Figura14.

Figura 14. Avaliação da presença de ATP após tratamento. Avaliação do sobrenadante de células
SK-MEL-05 (A) e SK-MEL-147 (B) 48 horas após o tratamento com os vetores AdRGD-PGhIe
AdRGD-CMVLacZ quanto à presença de ATP.

Entretanto, os valores de ATP se mostraram inconsistentes. As avaliações de
calreticulina e HMGB1 estão em andamento. Ou seja, até o momento não possuímos indícios
de morte imunogênica através da utilização do vetor adenoviral carreando o interferon-β
como transgene terapêutico.
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4.8

Ensaio de co-cultura: Procura de efeito bystander
Com a finalidade de observar a existência do efeito bystander, que é o efeito parácrino

decorrente da ação do interferon- em células adjacentes por ser uma citocina secretado no
microambiente, foi realizado um experimento de co-cultura. Para este, as células foram
transduzidas com AdRGD-PGhI ou AdRGD-PGeGFP separadamente e, 24 horas após a
transdução, foram realizadas misturas destas células em diferentes proporções com o objetivo
de observar o menor percentual de células transduzidas com AdRGD-PGhI necessário para
causar o aumento de células hipodiplóides em células transduzidas com AdRGD-PGeGFP e
que, por tanto, não expressam a proteína interferon-. As proporções foram:
 Células 100% não transduzidas como controle negativo
 AdRGD-PGeGFP 100% como controle
 AdRGD-PGhIβ 100% como controle
 40% AdRGD-PGhI e 60% AdRGD-PGeGFP
 20% AdRGD-PGhI e 80% AdRGD-PGeGFP
 10% AdRGD-PGhI e 90% AdRGD-PGeGFP
 5% AdRGD-PGhI e 95% AdRGD-PGeGFP
 2,5% AdRGD-PGhI e 97,5% AdRGD-PGeGFP
 0,5% AdRGD-PGhI e 99,5% AdRGD-PGeGFP
 0,1% AdRGD-PGhIβ e 99,9% AdRGD-PGeGFP
O experimento foi realizado em três ocasiões em ambas as linhagens de melanoma
humano, SK-MEL05 e SK-MEL-147 (Figura 15)
Na linhagem SK-MEL-05 foi demonstrado a presença do efeito bystander até em
reduzidos percentuais de células transduzidas com AdRGD-PGhI, sendo a concentração
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limite de 5% AdRGD-PGhIuma vez que as concentrações inferiores de AdRGDPGhItestadas não apresentaram relevância estatística quando comparadas com a amostra
AdRGD-PGeGFP
Neste experimento também é possível observar que essa mesma concentração limite
de 5% AdRGD-PGhIé suficiente para obtenção de 40% de células hipodiplóides. Na seção
de anexos, Tabelas 1 e 2 encontram-se as demais análises comparativas entre todas as
amostras do ensaio.
Também é interessante notar que entre as amostras 100% AdRGD-PGhI e 50%
AdRGD-PGhInão houve relevância estatística, demonstrando que, com apenas metade das
células transduzidas com AdRGD-PGhIa indução de morte foi semelhante a observada
quando 100% das células são transduzidas, demonstrando deste modo o que o efeito
bystander do interferon-β humano oferece vantagem matando até células não transduzidas
com vírus AdRGD-PGhI
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Figura 15. Percentual de hipodiploidia em células SK-MEL-05 (A) e SK-MEL-147 (B) após co
cultura. Gráficos indicativos do percentual médio de células hipodiplóides avaliado por marcação de
iodeto de propídio após co cultura de células pré transduzidas com os vetores AdRGD-PGhI ou
AdRGD-PGeGFP As análises estatísticas foram realizadas pelo teste Oneway ANOVA e seguido do
teste Tukey´s range test. p<0.05

Na linhagem SK-MEL-147 houve um resultado semelhante ao observado na linhagem
SK-MEL-05, entretanto, nesta linhagem a amostra 2,5% AdRGD-PGhI e 97,5% AdRGDPGeGFP também demonstrou diferença estatística quando comparada com a amostra
AdRGD-PGeGFP 100%, demonstrando também a presença do efeito bystander até em
reduzidos percentuais de células transduzidas com AdRGD-PGhI.
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Neste experimento também é possível observar que a concentração limite de 2,5%
AdRGD-PGhI é suficiente para obtenção de aproximadamente 40% de células
hipodiplóides.
Demonstrando deste modo o que o efeito bystander do interferon-β humano oferece
vantagem matando até células não transduzidas com vírus AdRGD-PGhItanto na linhagem
SK-MEL05 quanto na linhagem SK-MEL-147.

4.9 Experimentação in vivo
Para os experimentos in vivo, foi dedicada uma produção de cada um dos vetores
utilizados (AdRGD-PGhI e AdRGD-PGeGFP) e, antes que os experimentos fossem iniciados,
as produções foram testadas em relação à viabilidade das partículas virais tanto em transduzir
as linhagens celulares utilizadas quanto em expressar as proteínas de interesse (Tabela 3 e
Figuras 16 e 17)

Tabela 3. Valores dos títulos das preparações adenovirais utilizados em experimentos in vivo
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Figura 16. Avaliação da expressão de eGFP. A expressão de eGFP foi observada por microscopia
de fluorescência após transdução com o vetor AdRGD-PGeGFP em células SK-MEL-05 e SK-MEL147.

Figura 17. Avaliação da presença de interferon-β após tratamento. Avaliação do sobrenadante de
células SK-MEL-05 e SK-MEL-147 após o tratamento com os vetores AdRGD-PGhIe AdRGDPGeGFP quanto à presença de interferon-β.
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Figura 18. Avaliação da eficiência de transdução do vetor AdRGD-PGeGPF em tumores sólidos
de SK-MEL-147. Tumores provenientes de células SK-MEL-147 injetados com o vetor AdRGDPGeGFP foram avaliados por citometria de fluxo (FACSCalibur BD) 48h (topo) e uma semana (base)
após o término das injeções.

Para o ensaio in vivo, tumores subcutâneos da linhagem SK-Mel-147 foram
estabelecidos em camundongos Balb/C nude. Posteriormente, estes foram submetidos a
terapia gênica in situ, com injeção intratumoral com a preparação viral. O resultado obtido
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através do experimento para padronização do tratamento utilizado neste trabalho está
representado na Figura 18. Na Figura 19, que demonstra a evolução do volume tumoral, pode
ser observado que todos os grupos possuem diferença estatisticamente significante entre si.
De modo que até o momento da quarta injeção (as injeções estão indicadas pelas flechas), os
grupos AdRGD-PGeGFP e PBS permanecem praticamente iguais, enquanto o grupo AdRGDPGhIjá começa a demonstrar regressão tumoral, até que, no dia 8 o grupo entra em
complete regressão tumoral e permanece assim até o final do experimento, também
demonstrado pela curva de sobrevida livre de progressão tumoral (Figura 20).

Figura 19: Avaliação do desenvolvimento tumoral em modelo xenográfico de células de
melanoma humano SK-MEL-147. Tumores subcutâneos provenientes de células SK-MEL-147 em
camundongos atímicos fêmeas receberam injeções intratumorais de PBS (8 camundongos), AdRGDPGeGFP (7 camundongos) e AdRGD-PGhI (7 camundongos) e foram posteriormente avaliados
quanto ao seu desenvolvimento. Two-way analysis of variance, seguido de Bonferroni post-test,
p<0.0001.
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Figura 20. Avaliação da sobrevida livre de progressão tumoral dos grupos PBS, AdRGDPGeGFP e AdRGD-PGhI. Após geração de tumores subcutâneos provenientes de células SK-MEL147 em camundongos atímicos fêmeas, estes receberam injeções intratumorais de PBS, AdRGDPGeGFP e AdRGD-PGhI e tiveram sua sobrevivência avaliada ao longo de noventa dias após o
início do tratamento. Log-rank (Mantel-Cox) Test, p<0.0001.

Conforme descrito na Figura 2, no dia 9 do experimento foram eutanasiados alguns
camundongos de todos os grupos, sendo PBS (4 camundongos), AdRGD-PGeGFP (4
camundongos)e AdRGD-PG hI(3 camundongos) para investigação de mecanismo de ação
do tratamento. Neste momento, foi coletado de cada camundongo o tumor, sangue, baço,
músculo esquelético e fígado para posterior avaliação, conforme descrito a seguir. É
interessante notar que, todos os tumores transduzidos com o vetor controle AdRGD-PGeGFP,
no momento da coleta, possuíam coloração esverdeada.
Outro fator interessante é a diferença dos pesos dos tumores coletados. Se calcularmos
as médias dos pesos dos tumores de cada um dos grupos, os tumores que receberam a injeção
com o vetor tratamento são 4,25 vezes mais leves quando comparados aos tumores injetados
com vetor controle e 8,50 vezes mais leves quando comparados aos tumores injetados com
solução salina.
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Tabela 4. Avaliação do peso em gramas dos tumores estudados. Após desenvolvimento subcutâneo
em camundongos atímicos fêmeas, os tumores foram injetados com PBS, AdRGD-PGeGFP e
AdRGD-PGhIe foram retirados dos camundongos nos camundongos no momento da eutanásia.

Animal
PBS 1
PBS 2
PBS 3
PBS 4
AdRGDPGeGFP 1
AdRGDPGeGFP 2
AdRGDPGeGFP 3
AdRGDPGeGFP 4
AdRGDPGhI1
AdRGDPGhI2
AdRGDPGhI3

Peso (g)
0,1
0,49
0,31
0,44
0,07
0,11
0,26
0,22
0,05
0,03
0,03

Figura 21. Avaliação do tamanho em centímetros dos tumores estudados. Após desenvolvimento
subcutâneo em camundongos atímicos fêmeas, os tumores foram injetados com PBS, AdRGDPGeGFP e AdRGD-PGhIe foram retirados dos camundongos nos camundongos no momento da
eutanásia.
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4.10 Presença de interferon- na corrente sanguínea dos camundongos logo após o
tratamento
Após a coagulação do sangue dos camundongos, foi extraído o soro que foi submetido
ao ensaio de ELISA, no qual foi observada a presença de interferon-β humana na corrente
sanguínea dos camundongos (Figura 22), demonstrando expressão do vetor nos
camundongos. Sendo que a coleta de sangue foi possível em somente dois dos camundongos
do grupo AdRGD-PGhIforam utilizados então dois camundongos do grupo controle e do
grupo AdRGD-PGeGFP.

Figura 22. Avaliação da presença de interferon-β no soro de camundongos tratados. No nono dia
do experimento in vivo, o sangue para avaliação da presença de interferon- circulante.

4.11 Presença de interferon- na corrente sanguínea dos camundongos noventa dias
após o início do tratamento
Para explorar a falta de crescimento tumoral correlacionada com expressão de
interferon- humano, no momento no qual os camundongos foram eutanasiados, o sangue
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periférico foi recolhido. E, após a coagulação do sangue dos camundongos, foi extraído o soro
que foi submetido ao ensaio de ELISA, no qual foi observada a presença de interferon-
humano na corrente sanguínea dos camundongos como pode ser observado na Figura 23.
Neste gráfico estão sendo demonstrados todos os camundongos do grupo AdRGDPGhI remanescentes, ou seja, dos camundongos que foram mantidos por noventa dias após o
início do tratamento com interferon- e que não possuíam nenhum tumor proveniente de
recidiva.

Figura 23. Avaliação da presença de interferon-β no soro de camundongos tratados noventa dias
após o início do tratamento. No nonagésimo dia do experimento in vivo, o sangue para avaliação da
presença de interferon- circulante.

No grupo tratado com AdRGD-PGhIβ, foi observado interferon- no soro de dois dos
sete camundongos. Ou seja, expressão de hI em tecidos ‘off target’ não explica o efeito
prolongado sobre progressão tumoral na maioria dos camundongos. Deste modo, a inibição de
progressão tumoral foi decorrente da terapia gênica.
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4.12 Avaliação de possível estresse hepático decorrente do tratamento in vivo
O soro coletado 48 horas após o ultimo tratamento in vivo também foi submetido a
avaliação de presença das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato
aminotransferase (AST) que servem como indicadores de estresse hepático. Pode-se observar
na Tabela 5 que não houve alterações nos níveis de ALT e AST circulante em nenhum dos
camundongos. Todas as amostras coletadas foram submetidas a essa análise, entretanto, não
foi possível a observação dos dados de todas elas devido à pequenas contaminações do soro
com hemácias.

Tabela 5. Quantificação dos níveis de aspartato aminotransferase (AST) e alanina
aminotransferase (ALT) no soro dos camundongos tratados em comparação com os
camundongos controle.

Amostras ALT (U/L) AST (U/L)
A3CX4PBS
68
111
A2CX6PBS
103
193
A3CX1PBS
233
357
A0CX1PBS
51
94
A1CX3GFP
76
127
A2CX2GFP
60
150
A3CX2GFP
A5CX4HIB
A3CX4HIB
A2CX4HIB
A4CX4HIB
A1CX5HIB

84
96
107
87
47
92

178
165
200
194
111
167

Com estas observações, pode-se sugerir também que, mesmo com alguma expressão
remanescente de interferon-β, a saúde dos camundongos não foi prejudica e que, mesmo sem
a presença de interferon-β ainda sendo expresso, não existe a recidiva tumoral. Sugerindo que
o tratamento tenha sido realizado com sucesso.
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4.13 qPCR para detecção de vírus após o tratamento dos camundongos
Uma vez que existia a possibilidade de que o vírus injetado no sítio tumoral
dispersasse atingindo outros órgãos podendo causar respostas não desejadas, foi importante
que a biodistribuição do vetor adenoviral nos camundongos tratados fosse avaliada. Para isto,
após o tratamento com as injeções virais, o DNA genômico foi extraído de diferentes órgãos
do camundongo (baço, fígado e músculo esquelético) e este mesmo DNA genômico foi
utilizado em ensaio de PCR quantitativo. Entretanto, foi necessária a elaboração de uma curva
padrão com quantidades conhecidas de DNA genômico viral para possibilitar a comparação
das amostras de DNA genômico do camundongo de forma que fosse encontrada uma possível
dispersão do vírus injetado. Neste ensaio, amplificação da sequencia viral deve ser
proporcional ao numero de copias do genoma viral presente na amostra. Os resultados obtidos
podem ser observados em resumo na Tabela 6.
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Tabela 6. Dados adquiridos através dos experimentos de qPCR. Após a realização dos
experimentos de PCR, os dados foram analisados e plotados em tabela, todas as amostras
representadas são de camundongos tratados com injeções do vetor AdRGD-PGhI

Amostra Órgão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
29
32
33

Baço
Baço
Baço
Baço
Baço
Baço
Baço
Baço
Baço
Baço
Baço
Fígado
Fígado
Fígado
Fígado
Fígado
Fígado
Fígado
Fígado
Fígado
Fígado
Fígado
Musculo
Musculo
Musculo
Musculo
Musculo
Musculo

Detecção
de DNA
sim
não
não
sim
não
não
não
não
não
não
não
sim
sim
sim
sim
não
sim
não
sim
não
não
não
não
não
não
não
não
não

Momento da coleta do órgão
48h após 4ª injeção 90 dias após 4ª injeção
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Código do
animal
A0CX4HIB
A1CX4HIB
A2CX4HIB
A3CX4HIB
A4CX4HIB
A5CX4HIB
A1CX5HIB
A2CX5HIB
A3CX5HIB
A4CX5HIB
A5CX5HIB
A0CX4HIB
A1CX4HIB
A2CX4HIB
A3CX4HIB
A4CX4HIB
A5CX4HIB
A1CX5HIB
A2CX5HIB
A3CX5HIB
A4CX5HIB
A5CX5HIB
A0CX4HIB
A2CX4HIB
A3CX4HIB
A1CX5HIB
A4CX5HIB
A5CX5HIB

Com estes resultados, considerou-se que, exceto amostras 12 e 14, todas as amostras
possuem baixa quantidade de sequência viral. Consideramos como negativo as amostras com
amplificação a partir do ciclo 33,927. Na curva padrão, 6 copias virais foi o ponto de corte, ou
seja, a quantidade mínima que permite amplificação da sequencia viral, o que ocorreu no ciclo
33,927. Com 0,8 cópias, não houve detecção de sequência viral. Com este cut-off,
consideramos que 50% das amostras não apresentarem sequências virais ou, ao menos, em
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nível abaixo do limite de detecção independente do momento de coleta. No fim do ensaio, 90
dias após o início da terapia gênica, a presença de sequência viral foi detectada em três
camundongos (amostras 13, 14 e 19) sendo as amostras 13 e 14 de camundongos diferentes
dos que apresentaram expressão de interferon-β humano na circulação e a amostra 19 não foi
possível a coleta do sangue, então não temos essa informação. Ou seja, a avaliação da
biodistribuição não revelou a fonte de hIβ circulante detectado 90 dias após o início
tratamento.
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DISCUSSÃO
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5. Discussão
Neste trabalho, foi utilizado um vetor adenoviral, AdRGD-PG, que oferece tropismo
para uma ampla gama de tipos celulares e que emprega um promotor que controle expressão
do transgene de maneira p53-dependente. Foi inserido neste vetor o cDNA para interferon-β
humano e demonstrado que expressão desta proteína em linhagens celulares de melanoma
humano resulta em acumulo de células hipodiplóides e sinais de morte pelo processo de
apoptose. A produção de interferon-β pelas células transduzidas resultou em morte de células
vizinhas, não transduzidas com o vetor AdRGD-PGhI, demonstrando um robusto efeito
bystander. A terapia gênica in situ resultou na eliminação do tumor SK-MEL-147 s.c. quando
o vetor AdRGD-PGhI foi aplicado, mas os tumores que receberam injeção de AdRGDPGeGFP ou o controle que recebeu solução salina, sem tratamento viral, permitiram a
progressão tumoral. A proteína hI foi detectada na circulação de somente dois camundongos
90 dias após o início do tratamento com AdRGD-PGhI, mesmo que os tumores foram
eliminados em todos os sete camundongos tratados, indicando que alvos ‘off-target’ não
foram responsáveis para o sucesso do tratamento. Também, não foi detectado indício de
estresse hepático, apoiando a noção que esta abordagem não promoveu efeitos adversos nos
camundongos tratados.
Dados prévios do laboratório mostram que, de fato, a inclusão do tripeptídeo RGD
permite transdução de células CAR-negativas e ainda mantem a capacidade de transduzir
células CAR-positivas (Tamura R.E. et al, 2016, Aline Hunger Ribeiro artigo submetido e
Rodrigo Esaki Tamura artigo submetido). O controle de p53 sobre o funcionamento do
promotor contido no vetor AdRGD-PG foi constatado em trabalhos prévios (Aline Hunger
Ribeiro artigo submetido, Tamura R.E. et al, 2016). Além disso, dados prévios do grupo
também demonstram vantagem na utilização do promotor PG em relação ao promotor de
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expressão constitutiva CMV quando utilizados em células p53 positivas. (Tamura R.E. et al,
2016)
A citocina interferon-β é um interferon tipo I amplamente conhecida não somente por
seu efeito antiviral, mas também pelo seu efeito antitumoral em diferentes linhagens celulares,
assim como interferon alfa, outra citocina interferon tipo I. Entretanto, alguns trabalhos
demonstram que, mesmo que ambos os interferons, alfa e beta, sejam tipo I o interferon-β se
mostra mais eficiente em diminuir a proliferação tumoral quando comparado com o interferon
alfa. (Chawla-Sarkar M. et al, 2001)
Além disso, Villaverde et al. constatou que, além de aumentar o efeito antitumoral de
drogas quimioterápicas, células lipofectadas com interferon-β intensificam o efeito bystander,
o que parece ser muito benéfico ao efeito antitumoral. Em nossos achados, verificamos que
além de o tratamento com vetor AdRGD-PGhI proporcionar robustos efeitos antitumoral e
bystander, o efeito de inibição do crescimento tumoral se manteve constante e, este efeito não
se deveu à permanência de expressão de interferon-β pois, ao final do experimento in vivo,
quando os camundongos foram eutanasiados para coleta de material para estudo, somente foi
observado presença de interferon-β humano na circulação de dois dos sete camundongos
estudados, demonstrando que o efeito inibitório do crescimento tumoral foi desencadeado
pelas injeções dos tratamentos.
As linhagens celulares de melanoma humano utilizadas neste trabalho (SK-MEL-05 e
SK-MEL-147) possuem p53 selvagem, possibilitando o estudo da atividade do vetor
adenoviral em duas linhagens distintas. O tratamento de ambas as linhagens com o vetor
AdRGD-PGhI resultou no acumulo de uma grande população de células hipodiplóides. Com
a finalidade de investigas se a morte das células tratadas com AdRGD-PGh estava se dando

64

pela via de apoptose, observamos se havia exposição de fosfatidilserina e atividade de
caspases 7 e 9. (Figuras 11 a 13)
Mesmo com observação de indicadores de apoptose, também iniciamos a investigação
se o tratamento da células SK-Mel-05 e SK-Mel-147 induz morte imunogênica. A morte
imunogênica ocorre quando a morte de células tumorais é potencialmente capaz de induzir
uma resposta imunológica antitumoral efetiva através da ativação de componentes
imunológicos. Geralmente, a morte celular não ocasionada pela infecção por patógenos ocorre
de maneira silenciosa a fim de preservar a homeostase do organismo, entretanto, a morte
imunogênica se torna vantajosa quando considerada em tratamentos antitumorais pela
possibilidade de potencializar a resposta imunológica através somatória da resposta do
tratamento com a resposta estabelecida em decorrência da morte imunogênica. (Galluzzi L, et
al, 2017)
Para que ocorra a morte imunogênica são necessárias às participações de algumas
moléculas no evento de morte. As moléculas relacionadas ao evento de morte imunogênica
são: exposição de calreticulina na superfície das células em processo de morte, a liberação de
grandes quantidades de ATP (trifosfato de adenosina) e a presença de HMGB1 (high-mobility
group box 1) no meio extracelular. (Galluzzi L, et al, 2017)
É importante salientar que as moléculas supracitadas são moléculas já identificadas
como relacionadas ao evento de morte imunogênica, entretanto, a identificação do evento não
está limitada à identificação dessas moléculas. (Galluzzi L, et al, 2017)
Até o presente momento, temos avaliado um dos indicadores de morte imunogênica,
sendo a liberação de ATP. Foi observado que tratamento com AdRGD-PGhI não promoveu
acumulo de ATP no meio extracelular. Continuaremos com a investigação de calreticulina e
HMGB1, mas já sabemos que não será possível evidenciar morte imunogênica pelos três
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marcadores clássicos. Em nossos trabalhos anteriores em modelos murinos, foi observado que
a transferência de somente mIFN não foi suficiente para induzir morte imunogênica. Porem,
o tratamento combinando mIFN com p19Arf foi correlacionado com a detecção dos três
marcadores de morte imunogênica (João Paulo Portela Catani artigo no prelo, Aline Hunger
Ribeiro artigo submetido)
O planejamento original para este projeto incluiu a construção de um vetor AdRGDPG codificando o cDNA de p14ARF. Esta construção foi realizada, mas não obtivemos o vírus
AdRGD-PGp14ARF com capacidade de expressar o transgene (dados não mostrados). Em
paralelo, a eficácia do vetor codificando hI foi demonstrado e determinamos que o estudo do
vetor codificando p14ARF não foi essencial para indução de morte celular, pelo menos com
respeito a apoptose. Porem, como exposto acima, a indução de morte imunogênica talvez
requeira a combinação de hI e p14ARF. Este ponto será avaliado futuramente com o uso de
um novo conjunto de vetores também construídos durante a evolução deste projeto (Anexo 3)
mas não detalhados aqui para manter foco no bom desempenho do vetor AdRGD-PGhI.
A observação do efeito bystander demonstra que uma célula não transduzida, mas
vizinha de uma transduzida, também sofre morte celular na presença de hI. Com somente
5% ou 2,5% das células SK-MEL-05 ou SK-MEL-147, respectivamente, transduzidas com o
vetor AdRGD-PGhI, foi observado em ambas as linhagens que 40% da população
apresentou hipodiploidia. O forte efeito bystander encontrado sugere que a utilização do vetor
in vivo resultara no efeito antitumoral em células adjacentes da célula que foi de fato
transduzida durante a injeção. Ou seja, o efeito bystander amplia a eficiência do tratamento
que implica que não seria necessária transduzir todas as células tumorais para reduzir o
volume tumoral.

66

Rossi, U.A. e colaboradores encontraram em experimentos de lipofecção de células de
melanoma com interferon-β um forte efeito bystander e cititóxico. Entretanto, não com a
mesma eficiência encontrada neste trabalho em todas as linhagens testadas mas, Rossi U.A. e
colaboradores também demonstraram que a eficiência do efeito bystander encontrado em
experimentos de monocamadas, também se repete em experimentos utilizando-se de
esferoides. (Rossi U.A. et al, 2015). Em nosso presente trabalho, somente estudamos o efeito
bystander em modelo de co-cultura que permitia contato direto entre as duas populações
celulares. Futuramente, seria de grande interesse testar outros modelos, como transwell ou
aplicação de meio condicionado, para verificar a importância do contato entre as células.
Também seria interessante investigar se fatores além de hI e sua atividade direta na morte
das células são envolvidos na resposta vista no ensaio de mistura.
Os ensaios in vivo foram realizados somente com a linhagem celular SK-MEL-147.
Como os resultados in vitro acumulados sempre demonstraram muita semelhança em termos
de resposta entre as linhagens celulares SK-MEL-05 e SK-MEL-147, acreditamos que o
resultado in vivo também deve ser semelhante entre estas linhagens. Este ponto não foi
abordado até o momento, mas poderá ser examinado futuramente.
Já nos camundongos que receberam as injeções do vetor AdRGD-PGh observamos
a regressão tumoral a partir da terceira injeção e no momento da quarta injeção já não haviam
tumores palpáveis e a injeção precisou ser efetuada na região do sítio tumoral. Em contraste,
tratamento com AdRGD-PGeGFP parcialmente segurou progressão tumoral e no grupo sem
tratamento viral foi observado rápido crescimento dos tumores. Estes resultados mostram que
a presenca do vetor adenoviral, mesmo sem gene terapêutico, podia ter impacto na progressão
tumoral, mas que a contribuição de hIβ foi crítica para eliminar os tumores. Mesmo com 90
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dias de observação, nenhum camundongo com tratamento AdRGD-PGhI exibiu
recidiva/ressurgimento do tumor, assim nos convencendo que o tumor tinha sido erradicado.
Outros trabalhos como, por exemplo, Cerullo V. e colaboradores demonstram o efeito
inibitório do tratamento com interferon-β, mas não nesse grau de efetividade, com total
regressão tumoral e sem recidiva. Este resultado não foi observado nem em trabalhos prévios
de nosso grupo com a utilização de interferon-β murino em modelos de células B16-F10 e
LLC (João Paulo Portela Catani artigo no prelo e Merkel C.A. et al, 2013). No estudo
envolvendo as células B16-F10, as células foram inoculadas em camundongos C57BL/6 e,
quando palpáveis, os tumores foram submetidos à terapia gênica in situ e, um dos vetores
estudados foi o vetor portador do transgene interferon-β murino. O estudo demonstrou que
este vetor tratamento não foi capaz de promover a inibição total do crescimento tumoral. Já no
estudo envolvendo a linhagem de câncer de pulmão (LLC), as células além de serem
inoculadas em camundongos C57BL/6, também foram inoculadas em camundongos nude,
neste estudo, nos camundongos C57BL/6, o vetor portador do transgene interferon-β murino
se mostrou importante fator na desaceleração do crescimento tumoral, mas não um fator
inibitório uma vez que, mesmo com o tratamento, o tumor não parou de se desenvolver,
somente foi desacelerado quando comparado aos controles. Nos camundongos nude, não
houve diferença estatística entre o grupo tratado com vetor portador do transgene interferon-β
murino e os grupos controles, entretanto, neste último estudo, o grupo pode observar que
havia vantagem na terapia gênica quando o vetor portador do transgene interferon-β murino
era associado a um vetor portando o trangene para p19Arf.
Inclusive face aos resultados supracitados, o planejamento inicial deste projeto de
pesquisa consistia na possível associação do tratamento quimioterápico com a terapia gênica
e, a terapia com interferon-β humano associada à p14ARF (equivalente humano ao p19Arf).
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Entretanto, frente à eficiência do tratamento in vivo e in situ com o vetor AdRGD-PGhI,
ambas as associações não se fizeram necessárias.
Já havíamos obtido a indicação da eficiência do processo de transdução ao
executarmos o experimento para padronização da dose adenoviral utilizada no tratamento de
tumores pré-estabelecidos de células SK-MEL-147. Conforme demonstrado na Figura 18, a
média do percentual de células transduzidas foi de aproximadamente 68% tanto quando os
tumores foram analisados 48h após quanto analisados uma semana após o tratamento.
Conforme demonstrado na Figura 21, já no experimento para investigação da
eficiência do tratamento, os tumores que receberam as injeções do vetor adenoviral controle
AdRGD-PGeGFP coletados logo ao término do tratamento estavam visivelmente verdes,
demonstrando novamente a eficiente transdução dos vetores nessas linhagens celulares
mesmo em estrutura densa e tridimensional.
Ao verificarmos a presença de interferon-β humano na corrente sanguínea dos
camundongos tratados com o vetor AdRGD-PGh tanto eutanasiados 48h após o término do
tratamento quanto dos camundongos eutanisiados noventa dias após o início do tratamento,
constatamos que ambas as amostras estudadas 48h após apresentaram interferon-β humano
mas somente duas das amostras em sete dos camundongos remanescentes apresentaram
interferon-β humano em sua circulação após 90 dias, mesmo com achados de algumas cópias
virais em órgãos de algumas das amostras, corroborando a não continuidade de replicação e
expressão viral no hospedeiro. Ou seja, verificamos que o resultado visto no ensaio de terapia
genica in situ não se deve a efeitos ‘off target’.
Além disso, o tratamento não ocasionou nenhuma toxicidade hepática decorrente tanto
do vetor utilizado quanto da citocina de interesse, pois, ao final dos noventa dias os
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camundongos permanecerem não só com sobrevida livre de tumor, mas também eles
permaneceram saudáveis, com pesos e ritmo de alimentação normal.
Demonstramos então que a terapia gênica com AdRGD-PGhI essencialmente
elimina os tumores tratados, um efeito que durou até noventa dias após a realização da
primeira injeção adenoviral. Uma possibilidade para este resultado é que as partículas virais
escapam do sítio do tratamento, transduzem outros tecidos, como por exemplo, o fígado,
fornecendo assim a expressão de interferon-β humano na corrente fato este que, conforme
demonstramos, não é maléfico ao camundongo.
O melanoma representa uma pequena porção do percentual total de tumores de pele,
entretanto, sua letalidade se encontra entre 60 e 80%, isso devido ao fato de muitos dos casos
detectados em estádios avançados da doença, somente quando já estão metastáticos.
(Bandarchi B. et al, 2013, Gray-Schopfer V. et al, 2007, Uong A and Zon LI, 2010, Lomas A.
et al, 2012 e Balch CM. et al, 2009)
Atualmente, com o avanço de estudos aprofundados para melhor compreensão das
sinalizações envolvidas no desenvolvimento dos tumores, as terapias alvo dirigidas tem
conquistado campo e importância devido aos resultados promissores. (Millet A, et al, 2016)
Desenvolvendo o conceito de terapias alvo dirigidas, a terapia gênica utilizando-se de
vetores adenovirais emerge como uma forte opção pelo fato do adenovírus ser um parasita
intracelular obrigatório e, por este motivo, já foram estudados 382 protocolos de terapia
gênica com adenovírus direcionados ao tratamento de câncer.
Devido ao seu robusto efeito antitumoral em diferentes linhagens celulares, os
interferons alfa e beta são utilizados em protocolos de terapia gênica sob a forma de proteína
recombinante (Sato et al., 2001; Yoshida et al., 2004 e Hudak L. et al , 2012) entretanto, é
conhecido também que as proteínas recombinantes possuem uma curta meia vida, de forma
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que, quando aplicadas com finalidade terapêutica, são necessárias altas doses das proteínas
recombinantes para driblar a curta meia vida, aumentando assim a toxicidade do tratamento.
(Kavanagh et al, 2005)
Dentro deste contexto, o vetor adenoviral construído e testado neste trabalho
representa uma possibilidade de suprir as deficiências encontradas atualmente nas terapias
gênicas baseadas em proteínas interferon-β recombinantes.
Trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo (Tamura R.E. et al, 2016 e Bajgelman
M.C. and Strauss, B.E., 2005) demonstram que um vetor viral com atividade transcricional
dirigida de forma dependente de p53, quando comparado à vetores com atividade
trasncricional dirigida de forma constitutivas, apresentam vantagens na eficiência de
expressão do transgene quando utilizados em linhagens com função da proteína p53 ativa,
entre as vantagens encontramos a própria maior expressão do transgene em um pico de
expressão, podendo criar a possibilidade de burlar sistemas de defesas da célula contra a
atividade de um transgene tóxico a ela.
Ainda assim, para terapia gênica em seres humanos a forma com a qual a entrega do
vetor adenoviral é realizada ainda é preocupante, por este motivo ainda se são propostas
terapias com entregas de genes sem a utilização desse vetor, no presente trabalho relatamos a
prova do conceito de que o vetor adenoviral pode sim ser um veículo de entrega eficiente e
que a citocina interferon-β humana possui um robusto efeito antitumoral conforme descrito já
por alguns outros trabalhos (Rossi, U.A. and Finocchiaro, L.M.E. 2015, Huang H. et al, 2012
e Lykhova AA et al, 2014) bem como um robusto efeito bystander (Villaverde et al, 2012 e
Rossi, U.A. et al, 2015).
Então surge a pergunta de uma forma de entrega do vetor que driblasse os efeitos
adversos de uma injeção intravenosa ou a necessidade de uma injeção intratumoral, para isso
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sugiro, por exemplo, a utilização de nanocápsulas alvo específicas que carregariam os vetores
adenovirais diretamente para o sítio tumoral. (Fang RH et al, 2015) poupando maior
manipulação genética do vetor já construído.
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CONCLUSÕES
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6. Conclusões
1.

A morte das linhagens celulares SK-MEL-05 e SK-MEL-147 por AdRGD-PGh

ocorre por mecanismo consistente com apoptose;
2.

Existe um robusto efeito bystander ocasionado pela transdução com AdRGD-PGh

nas linhagens celulares SK-MEL-05 e SK-MEL-147;
3.

A transdução do tumor de células SK-MEL-147 pelos vetores adenovirais utilizados é

eficiente;
4.

O tratamento com AdRGD-PGh é extremamente eficiente como inibidor tumoral

em tumores originados de células SK-MEL-147;
5.

A detecção do genoma viral em geral diminuiu ao passar o tempo e sua permanência

nos organismos não foi prejudicial nos experimentos realizados neste trabalho.
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8. Anexos
Anexo 1
Vetores construídos durante este projeto

Figura 24. Representação esquemática do vetor comercialmente adquirido.

Figura 25. Representação esquemática do vetor pEntrPGLuc2p14ARFhI
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Figura

26.

Representação

pEntrPGLuc2p14ARFhI.

esquemática

dos

vetores

gerados

a

partir

do

vetor
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