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RESUMO 

 

APS, L. R. M. M. Novas fronteiras terapêuticas contra tumores causados pelo vírus do 
papiloma humano (HPV): avaliação experimental da associação da quimioterapia com 
estratégias vacinais [Tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de Ciências 
Biomédicas, 2018. 200 f. 

 

O presente estudo teve como principal objetivo aprimorar os efeitos antitumorais de 

uma nova estratégia imunoterapêutica para controle de tumores induzidos pelo vírus 

do papiloma humano tipo 16 (HPV-16). Para tal finalidade foi utilizado um novo 

conceito de imunoterapia ativa, baseada em uma vacina de DNA recombinante, 

desenvolvida no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas da USP (pgDE7h) e 

diferentes abordagens experimentais delineadas com a finalidade de aumentar a 

eficácia terapêutica do tratamento. Desta forma, o presente trabalho focou no 

desenvolvimento de novos sistemas de entrega para a vacina de DNA empregando 

três nanocarregadores distintos, de natureza lipídica, proteica ou peptídica, e a 

avaliação da eficácia terapêutica desses frente a tumores pré-estabelecidos. O 

presente trabalho também avaliou a combinação da imunoterapia, baseada no vetor 

pgDE7h, com a quimioterapia, empregando o composto cisplatina, de forma a 

permitir o tratamento de tumores em estágios mais avançados de crescimento. Os 

resultados demonstram que a associação do plasmídeo vacinal com vesículas 

peptídicas mostrou-se capaz de ativar células dendríticas murinas in vitro e 

promover aumento na sobrevivência de animais frente ao modelo de tumores 

subcutâneos, sem induzir toxicidade. Quando combinada ao tratamento com 

cisplatina, a vacina, principalmente associada à eletroporação, demonstrou um efeito 

sinérgico, promovendo regressão total de tumores, aumento expressivo na ativação 

de linfócitos T CD8 E7-específicos, indução de resposta de memória efetora e 

memória residente e controle de populações imunossupressoras de forma sistêmica 

e no microambiente tumoral. Em resumo, a pesquisa ampliou os conhecimentos 

sobre a ação da imunoterapia ativa contra tumores induzidos por HPV e abriu 

perspectivas importantes para sua utilização em condições clínicas.  

 

Palavras-chave: HPV. Vacina de DNA. Nanocarregadores. Cisplatina 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
APS, L. R. M. M. New therapeutic frontiers against tumors caused by human 
papillomavirus (HPV): experimental evaluation of the association of chemotherapy 
with vaccine strategies [Thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de 
Ciências Biomédicas, 2018. 200 p. 
 

The present study aimed to improve the antitumor effects of a new 

immunotherapeutic strategy for the control of tumors induced by human 

papillomavirus type 16 (HPV-16). For this purpose, a new concept of active 

immunotherapy based on a recombinant DNA vaccine developed at the Laboratory 

of Vaccine Development at USP (pgDE7h) was used, and different experimental 

approaches were designed to increase the therapeutic efficacy of the treatment. 

Thus, the present work focused on the development of new delivery systems for the 

DNA vaccine using three distinct nanocarregadores, of a lipid, protein or peptidic 

nature, and the evaluation of the therapeutic efficacy of these in front of pre-

established tumors. The present study also evaluated the combination of pgDE7h-

based immunotherapy with chemotherapy using the cisplatin compound to allow the 

treatment of tumors in more advanced stages of growth. The results demonstrate 

that the association of the peptide-vesicle vaccine plasmid was shown to activate 

murine dendritic cells in vitro and promote increased survival of animals against the 

subcutaneous tumor model without inducing toxicity. When combined with cisplatin 

treatment, the vaccine, mainly associated with electroporation, demonstrated a 

synergistic effect, promoting total tumor regression, expressive increase in the 

activation of CD8 E7-specific T lymphocytes, induction of effector and resident 

memory response and control of immunosuppressive populations in a systemic way 

and in the tumor microenvironment. In summary, the research expanded knowledge 

about the action of active immunotherapy against HPV-induced tumors and opened 

important perspectives for its use under clinical conditions. 

 

 

Keywords: HPV. DNA vaccine. Nanocarriers. Cisplatin. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 O vírus do papiloma humano (HPV) e o câncer 

 

Vírus pertencentes à família Papillomaviridae podem ser encontrados em uma 

variedade de animais vertebrados, incluindo pássaros, répteis e mamíferos(VAN 

DOORSLAER, 2013). Mais de 300 tipos já foram descritos e completamente 

sequenciados e, em comum, possuem capsídeo icosaédrico não-envelopado e DNA 

genômico circular de fita dupla, formado por aproximadamente 8000 pares de bases. 

Em humanos, são conhecidos mais de 200 tipos de HPV (vírus do papiloma 

humano) e características como preferência por determinados sítios anatômicos 

para infecção distinguem esses vírus em cinco grandes grupos: alfa, beta, gama, mu 

e nu-papilomavírus(EGAWA et al., 2015). Dentro do grupo dos -papilomavírus, 

destacam-se ainda os HPVs que possuem tropismo pela mucosa anogenital, sendo 

classificados como vírus de alto ou baixo-risco de acordo com sua associação ao 

desenvolvimento de câncer(EGAWA et al., 2015).  Infecções pelos tipos de HPV de 

baixo-risco (6, 11, 42, 43, 44 e 54) podem levar ao desenvolvimento de lesões 

benignas hiperproliferativas – também chamadas de verrugas genitais. Com baixa 

tendência para progressão maligna, essas lesões acometem preferencialmente 

mulheres, sendo os HPVs 6 e 11 responsáveis por 90% dos casos(SCHEINFELD; 

LEHMAN, 2006). 

Já infecções causadas pelos tipos de HPV de alto-risco podem estar 

associadas à ocorrência de displasias em diferente sítios anatômicos. Quando 

presentes na cérvix uterina, tais lesões são chamadas de neoplasias intraepiteliais 

cervicais (NIC). Ainda, dependendo do nível de comprometimento do tecido epitelial 

onde está localizada, tais lesões podem ser classificadas como sendo de grau 1 

(NIC 1), grau 2 (NIC 2) ou grau 3 (NIC 3)(BOCCARDO; LEPIQUE; VILLA, 2010; 

MENEZES, ADEMIR NARCISO DE OLIVEIRA; FALOPPA, CARLOS CHAVES; 

FUKAZAWA, ELZA MIEKO; NETO, GLAUCO BAIOCCHI; FILHO, LEVON 

BADIGLIAN; KUMAGAI, LILLIAN YURI; OLIVEIRA, 2010). NIC 1 incluem condilomas 

(verrugas genitais) e também lesões que compromotem 1/3 do epitélio cervical 

(displasia leve). NIC 2 (displasia moderada) ocorrem quando 2/3 do epitélio 

apresentam proliferação celular anormal e NIC 3 quando todo o tecido epitelial está 
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comprometido, o que inclui displasia severa e carcinoma in situ. Em geral, NIC 

causada por HPV podem se resolver sem necessidade de intervenção ou 

tratamento, porém, a taxa de cura varia de acordo com a severidade da lesão: 

apenas 1% dos casos de NIC 1 evoluem para câncer invasivo, porém uma taxa de 

12% ocorre em casos de lesões de grau 3 quando não-tratadas(BRAATEN; 

LAUFER, 2008; MENEZES, ADEMIR NARCISO DE OLIVEIRA; FALOPPA, CARLOS 

CHAVES; FUKAZAWA, ELZA MIEKO; NETO, GLAUCO BAIOCCHI; FILHO, LEVON 

BADIGLIAN; KUMAGAI, LILLIAN YURI; OLIVEIRA, 2010). Dentre os HPVs 

carcinogênicos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, and 59) os tipo 16 e 18 são 

responsáveis por mais de 50% dos casos de lesões de alto grau e cerca de 70% dos 

casos de câncer(SUDENGA; SHRESTHA, 2013; WHO; ICO, 2014). 

No mundo, infecções por HPV causam cerca de 30 milhões de casos de 

verrugas genitais, 30 milhões de lesões do tipo NIC 1, 10 milhões de casos de NIC 2 

e 3 e mais de 500 mil casos de câncer cervical invasivo todos os anos, sendo 80% 

deles em países em desenvolvimento(SUDENGA; SHRESTHA, 2013; WHO; ICO, 

2014). O câncer cervical representa o terceiro tipo de câncer mais frequente e a 

segunda causa de morte por câncer em mulheres com idade entre 15 e 44 anos, 

com taxas de mortalidade superiores a 20% em mulheres com 60 anos ou 

mais(WHO; ICO, 2014). Para o Brasil, estimam-se 16.370 novos casos de câncer do 

colo do útero para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 15,43 

casos a cada 100 mil mulheres, com maior incidência na Região Norte (25,62/100 

mil)(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2018). No Brasil, o controle de câncer do 

colo do útero constitui uma das prioridades da agenda de saúde do país e integra o 

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT). Além do câncer cervical, os HPVs oncogênicos causam 

50% dos cânceres de pênis, 40% de vulvar, 70% de vaginal e quase 90% dos casos 

de câncer anal(ICO, 2016; LEE; GARLAND, 2017). Em razão das mudanças nas 

práticas sexuais, é observado um aumento nas taxas de incidência de câncer de 

orofaringe (palato macio e úvula, amígdalas, parede posterior da faringe e base da 

língua(GILLISON et al., 2013)) entre a população de adultos jovens e principalmente 

do sexo masculino. No Brasil, são estimados para o ano de 2018, 11.200 novos 

casos em homens e 3.500 em mulheres, cuja presença de DNA do HPV nestes 

tumores pode chegar a 70% dos casos, dependendo da região ou população 
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avaliada(INSTITUTO NACIONAL DE CANCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA 

SILVA, 2016). Um estudo de revisão publicado em 2013 mostrou que a proporção 

de câncer da orofaringe HPV-positivo foi de 56% na América do Norte, 52% no 

Japão, 45% na Austrália, 39% na Europa do Norte e do Oeste, 38% na Europa 

Oriental, 17% no sul da Europa e 13% no resto do mundo. Todos os casos foram 

associados ao HPV-16(GILLISON et al., 2013). 

O genoma do HPV possui dois grupos de regiões conhecidas como “fase de 

leitura aberta” (em inglês: Open Reading Frame ou ORF) designadas de E (do 

ingles: early) e L (do inglês: late), os quais contêm genes de expressão precoce e 

tardia, respectivamente.  Os genes de expressão precoce (E1, E2, E4, E5, E6 e E7) 

regulam as fases do ciclo viral e os genes de expressão tardia, L1 e L2, codificam as 

proteínas do caspídeo, onde L1 é a mais abundante(EGAWA et al., 2015). Nos 

casos em que as lesões progridem para câncer, o genoma do HPV pode encontrar-

se integrado ao genoma do hospedeiro e, com isso, ocorre o silenciamento de genes 

que codificam L1, L2 e de alguns genes de expressão precoce. Neste caso, a perda 

da região de E1-E2 leva à expressão constitutiva das oncoproteínas E6 e E7, as 

quais são responsáveis pela iniciação e manutenção do processo de malignização 

celular em todos os tipos de câncer associados ao HPV(EGAWA et al., 2015). A 

proteína E6 é conhecida por interagir e degradar p53 (supressora de tumor), inibindo 

assim o processo de apoptose, e também ativa a expressão e atividade da 

telomerase. Já a proteína E7 é capaz de se ligar e inativar membros da família da 

proteína do retinoblastoma (pRb)(BOCCARDO; LEPIQUE; VILLA, 2010). Essas 

interações são capazes de controlar o ciclo celular, e são consideradas 

fundamentais para a capacidade de transformação celular das oncoproteínas virais. 

Recentemente, foi estabelecido ainda que alterações epigenéticas desempenham 

um papel importante no desenvolvimento do câncer cervical. Durante a infecção por 

HPV-16, por exemplo, o DNA celular sofre alterações epigenéticas induzidas pelas 

oncoproteínas E6 e E7, as quais induzem a expressão de enzimas conhecidas como 

DNA metil transferases. Como resultado, ocorrem metilações aberrantes de DNA e a 

interrupção dos processos epigenéticos normais, que são iniciados como 

mecanismo de defesa da célula hospedeira contra o DNA viral. A oncoproteína E7 

pode, adicionalmente, ligar-se diretamente e induzir a atividade da enzima. Essas 

modulações levam a níveis alterados de expressão gênica, particularmente dos 
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genes envolvidos na apoptose, ciclo celular e adesão celular(SEN; GANGULY; 

GANGULY, 2018). Além disso, já foi demonstrado que o silenciamento dos 

oncogenes E6 e E7 leva à inibição da proliferação celular in vitro, resultando em 

senescência de células HeLa e aumento de apoptose em linhagens celulares HPV-

16+ de carcinoma de células escamosas da orofaringe(HALL; ALEXANDER, 2003; 

RAMPIAS et al., 2009). Desta forma, E6 e E7 são considerados os principais alvos 

terapêuticos contra tumores causados por HPV. 

 

 

1.2 Prevenção e tratamentos de doenças associadas ao HPV 

 

 Diante da necessidade de se controlar a infecção viral para evitar os casos 

de câncer, esforços foram feitos para a implementação de um programa mundial de 

vacinação baseada na prevenção e combate a determinados tipos de HPV, incluindo 

os mais prevalentes. Três vacinas profiláticas estão, hoje, licenciadas e disponíveis 

para uso humano: Cervarix®, uma vacina bivalente contra os tipos virais 16 e 18, 

Gardasil® tetravalente (HPV-16, -18, -6 e -11) e Gardasil 9®, que abrange nove tipos 

de HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58). Todas são compostas por VLPs (do 

inglês, virus like particles) baseadas na proteína L1 do capsídeo viral. No Brasil, o 

Ministério da Saúde implementou no calendário vacinal em 2014, a vacina 

tetravalente para meninas de 9 a 13 anos e a partir de 2017 foram administradas 

também em meninos da mesma faixa etária. Desde de seu licenciamento, em 2008, 

as vacinas se mostraram seguras e eficazes na indução de anticorpos específicos. 

Em mulheres jovens saudáveis, as taxas de seroconversão são praticamente 100% 

e os títulos de anticorpos IgG, apesar de diminuírem ao longo do tempo, 

permanecem substancialmente superiores aos títulos de anticorpos induzidos por 

infecção natural após alguns anos da vacinação(SCHILLER; LOWY, 2018). A 

Austrália foi um dos primeiros países a implementar programas de vacinação contra 

HPV, com taxas de cobertura superiores a 70% em adolescentes que tomaram as 

três doses da vacina tetravalente. Como resultado, foi demonstrada uma redução de 

86% na infecção pelos vírus cobertos pela vacina, aproximadamente 50% nos casos 

de lesões e mais de 92% de redução na incidência de verrugas genitais HPV-6/11+. 

Outros países como Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca e Escócia também 
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apresentaram impacto significativo na ocorrência de NIC e adenocarcinoma(LEE; 

GARLAND, 2017). Até o momento, não é possível concluir sobre o real impacto das 

vacinas profiláticas nos casos de câncer cervical e outros cânceres anogenitais uma 

vez que a progressão de lesões ocorre de forma lenta e o desenvolvimento do 

câncer pode demorar alguns anos. Apesar do potencial em reduzir a incidência de 

câncer, a aplicação dessas vacinas tem sido restringida pelo alto custo, sobretudo 

em países em desenvolvimento, e pela necessidade de administração de mais de 

uma dose para o efeito desejado. Como consequência, programas de vacinação em 

larga escala tem sido implementados em apenas 30% dos países (e apenas 15% 

dos países sub-desenvolvidos ou em desenvolvimento), com taxa de aceitação 

menor do que a esperada(“Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, 

October 2014”, 2014; LEE; GARLAND, 2017). Vacinas alternativas baseadas na 

proteína L2 como antígeno ou na forma de vacina de subunidades estão sendo 

atualmente estudadas de modo a contornar os problemas de alto custo, regime 

multi-doses e limitação da necessidade de baixas temperaturas de armazenamento 

das vacinas atuais(MISHRA; PIMPLE; SHASTRI, 2015; POGODA; RODEN; 

GARCEA, 2016). 

Por outro lado, para pessoas portadoras de lesões ou tumores, as vacinas 

profiláticas têm efeito limitado e os tratamentos disponíveis baseiam-se em métodos 

invasivos, que induzem efeitos adversos ou ainda ineficazes para câncer em estágio 

avançado. Para lesões de baixo e alto grau, as chances de cura variam de 85 a 

95%, após intervenções como excisão cirúrgica por crioterapia ou laser(KREIMER et 

al., 2012; MELNIKOW et al., 2009). Para cânceres em estágio I e II (localizado), 

além da cirurgia, tratamentos como a radioterapia normalmente se fazem 

necessários e as chances de cura são de 81 e 96%. Já para casos de câncer em 

estágio III (avançado) ou IV (invasivo), a quimioterapia se torna a primeira opção de 

tratamento, em associação ou não com outras terapias, porém um tempo de 

sobrevida de 5 anos ocorre em menos de 20% dos casos de câncer em estágio 

IV(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2017; “Cervical Cancer: Statistics | Cancer.Net”, 

[s.d.]). Neste contexto, terapias alternativas inovadoras associadas ao tratamento 

convencional mostram-se como estratégia promissora para o controle da doença e 

aumento da taxa de sobrevivência em casos mais graves(LEE et al., 2013).  
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O Ministério da Saúde, por intermédio do INCA (Instituto Nacional de Câncer) 

e em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, desenvolve, 

desde 1997, o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero. Este 

Programa estabelece as normas e recomendações básicas de prevenção, detecção, 

diagnóstico e tratamento do câncer do colo uterino, para todo o Brasil. O câncer 

cervical invasivo evolui a partir de NIC em 90% dos casos, por isso o o controle e 

tratamento de lesões torna-se imprescindível. Para lesões de alto grau, são 

recomendadas intervenções cirúrgicas, que em 80% dos casos, ocorre em âmbito 

ambulatorial; os 20% restantes relacionam-se a operações sob anestesia e em 

centro cirúrgico considerando-se, principalmente, o risco de sangramento, a 

ansiedade da mulher, as dificuldades técnicas e as indicações clínicas. A extensão 

da doença é dada pelo exame anatomopatológico da peça operatória (cone), que 

classifica o grau da lesão e o seu nível de invasão, as quais são bases da decisão 

terapêutica. As intervenções realizadas são: Cirurgia de alta freqüência (CAF, ou do 

inglês Loop eletrical-surgical excision procedure - LEEP); Conização com eletrodo- 

agulha (quando a lesão tem mais que 1 cm); ou Conização cirúrgica, realizada em 

mulheres com contra-indicações à CAF por meio de bisturi a frio ou a LASER. No 

caso de NIC persistente após 6 meses da primeira CAF ou no caso de NIC 

recorrente, pode ser realizada a Re-CAF ou Reconização. A Traquelectomia 

(remoção do colo do útero) pode ser indicada nos casos de NIC persistente para 

mulheres na menopausa ou com prole definida. A Histerectomia por via abdominal 

ou vaginal é indicada se houver condições anatômicas desfavoráveis para a 

realização de CAF, conização ou traquelectomia(INCA, 2000).  

O diagnóstico precoce pode ser feito em 90% dos casos pelo exame 

citológico de Papanicolaou, porém quando existente, o câncer cervical é tratado de 

acordo com o estadiamento clínico. Os tipos histológicos mais comuns de carcinoma 

invasivo são o carcinoma epidermóide e o adenocarcinoma, representando 85-90% 

e 10-15% dos casos, respectivamente, e são classificados segundo o estadiamento 

preconizado pela FIGO (2009). O Manual de Condutas em Ginecologia Oncológica 

do Hospital A. C. Camargo (2010) descreve com detalhes as características de cada 

estágio: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IVa, podendo ter variações. De forma geral, o 

tratamento de carcinoma de estágio I até IIa baseia-se em histerectomia. Já para 

carcinomas em estágio IIb até IVa recomenda-se a terapia combinada baseada em 
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radioterapia e cisplatina 40 mg/m2/semanal por 06 semanas (ou 6 ciclos). No caso 

de recidivas, a primeira linha de quimioterapia é baseada em Carboplatina AUC 6 e 

Paclitaxel 175 mg/m2. Topotecan, 5-fluorouracil (5-FU) e Gencitabina (Gemzar®) são 

alternativas de quimioterápicos frequentemente utilizados no tratamento de câncer 

cervical avançado em casos de resistência às drogas de primeira linha, 

principalmente cisplatina. 

A história da cisplatina teve início há mais de 160 anos. Foi sintetizada pela 

primeira vez em 1845 e teve seu uso aprovado para humanos como droga anti-

câncer em 1978. Atualmente, é o quimioterápico mais utilizado na clínica no 

tratamento de diferentes tipos de câncer(CEPEDA et al., 2007; DE BIASI; VILLENA-

VARGAS; ADUSUMILLI, 2014). Assim como outros agentes quimioterápicos, possui 

capacidade de se intercalar no DNA cromossômico por meio de ligação do tipo 

covalente, preferencialmente na base nitrogenada guanina, levando à apoptose, 

necrose ou ambas(CEPEDA et al., 2007). Tal abilidade deve-se ao fato da cisplatina 

(assim como a carboplatina) formar espécies ativas de platina quando em solução 

aquosa, fenômeno conhecido como aquação. Ligações entre duas guaninas 

adjacentes são mais comuns e formam bis-adutos de DNA chamados de intra-fita; 

em uma frequência menor ocorrem ligações entre guaninas de fitas opostas, 

denominadas ligações inter-fitas. A remoção de ambos adutos de DNA ocorre por 

meio do mecanismo de reparo de DNA conhecido como reparo de excisão de 

nucleotídeos (ou NER, do inglês: Nucleotide Excision Repair). O aumento do NER 

pode ocorrer em tumores e pode levar à resistência à droga de platina à medida que 

os adutos são removidos antes da ativação das vias de sinalização 

apoptóticas(CEPEDA et al., 2007). Entretanto, tem sido descoberto que o 

mecanismo de ação da cisplatina não se baseia apenas na inibição da mitose. 

Recentemente, diversos trabalhos têm mostrado que este agente desencadeia 

também efeitos imunomoduladores. Esses efeitos podem ser bastante importantes 

para combater os tumores e contrastam com as ações mais bem conhecidas de 

imunologia (morte de linfócitos circulantes) e mielossupressivas (comprometimento 

da medula óssea) da maioria das quimioterapias(DE BIASI; VILLENA-VARGAS; 

ADUSUMILLI, 2014). Curiosamente, as recentes evoluções nos tratamentos em 

oncologia envolvem o sinergismo de quimioterápicos convencionais e as novas 

imunoterapias, como os inibidores de checkpoint e terapias de transferência adotiva 
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de células T. A avaliação dessas combinações demonstrou que a cisplatina atua não 

só por meio de efeitos citotóxicos diretos como também tem capacidade de modular 

o sistema imunológico de forma favorável às respostas antitumorais. De Biasi e 

colaboradores(DE BIASI; VILLENA-VARGAS; ADUSUMILLI, 2014) identificaram 

quatro destes mecanismos de imunomodulação baseados em modelos pré-clínicos 

de tumores: (I) aumento da expressão de MHC I; (II) recrutamento e proliferação de 

células efetoras, tais como macrófagos, linfócitos intra-tumorais, linfócitos T CD8 

antígeno-específicos e células de memória; (III) aumento da atividade lítica de 

elementos citotóxicos como por exemplo, perforina, granzima e caspase-3; e (IV) 

controle do microambiente imunossupressor por meio da diminuição das populações 

de células T reguladoras (Treg) e células mielóide-supressoras (MDSC, do inglês: 

Myeloid-Derived Supressor Cells).  

Por outro lado, o trabalho torna evidente a necessidade de mais estudos, 

principalmente, estudos clínicos, uma vez que altas doses de cisplatina podem 

impactar negativamente a resposta imune para o controle antitumoral em humanos, 

além de desencadear eventos adversos indesejados. Segundo a organização 

americana American Cancer Society, os efeitos adversos mais comuns no 

tratamento do câncer cervical são náuseas e vômitos, perda de apetite, queda de 

cabelo, aftas e fadigas, além de aumentar o risco de infecções (pela diminuição de 

linfócitos, principalmente), e sangramentos (pela diminuição de plaquetas). Efeitos 

ainda mais severos como nefrotoxicidade e hepatotoxicidade podem ser observados 

dependendo da dose e número de ciclos utilizados no tratamento(CEPEDA et al., 

2007). Neste contexto, terapias combinadas que resultem em maior sobrevida ou 

controle antitumoral e diminuição dos eventos adversos se fazem necessárias para o 

aumento da qualidade de vida dos pacientes.   

 

 

1.3 Imunoterapias contra tumores induzidos por HPV 

 

Tratamentos com anticorpos monoclonais como o anti-receptor do fator de 

crescimento epidérmico (anti-EGFR, ou Cetuximabe) e o anti-fator de crescimento 

do endotélio vascular (anti-VEGF, ou Bevacizumabe) foram recentemente aprovados 

para casos de câncer de cabeça e pescoço e câncer cervical recorrente, 



  
 
_______________________________________________________ INTRODUÇÃO 

34 
 

respectivamente, e já são tratamentos considerados de primeira linha em pacientes 

com câncer colorretal(MILANO, 2016). Ainda, anticorpos inibidores de checkpoint, 

como anti-PD-1, -PD-L1 e -CTLA4, estão em ensaio clínico e, em alguns países, 

estão aprovados para alguns tipos de câncer (não relacionados ao HPV) em 

conjunto com terapias convencionais(PARDOLL, 2012). 

Por outro lado, o fato do HPV ser o agente etiológico do câncer torna possível 

o desenvolvimento de estratégias terapêuticas tendo como alvo as oncoproteínas 

envolvidas no processo de malignização celular. Dentre essas estratégias, destaca-

se a vacinação terapêutica. Diferente dos anticorpos monoclonais, vacinas 

terapêuticas têm sido utilizadas para estimular respostas imunológicas celulares 

uma vez que, como imunoterapia ativa, são capazes de combater e matar 

especificamente as células tumorais, induzindo memória imunológica, e 

possivelmente evitando recidivas e efeitos adversos graves. 

Ensaios clínicos estão sendo conduzidos com abordagens terapêuticas 

diversas tendo como alvo E6 e/ou E7. Atualmente, estão em desenvolvimento, duas 

vacinas baseadas em peptídeos longos (HPV16-SLP e PepCan), outras duas 

baseadas em proteínas purificadas (TA-CIN e GTL001) e três vacinas de DNA: 

pNGVL4a-CRT/E7(detox) (que codifica a E7 fusionada à calreticulina), GX-188E 

(que codifica E6 e E7 de HPV-16 e -18 fusionadas ao domínio extracelular de Flt3L e 

tpa) e a vacina VGX-3100(YANG et al., 2016). Esta última, em estágio mais 

avançado nos testes clínicos, é baseada na mistura de dois plasmídeos que 

codificam as proteínas E6 e E7 dos HPV-16 e do HPV-18 e utiliza a eletroporação in 

vivo como método de administração. Em estudo de fase I da VGX-3100, 78% dos 

pacientes (portando NIC 2/3) apresentaram resposta celular específica(BAGARAZZI 

et al., 2012), e em estudo recente de fase IIb, dos 167 pacientes com lesões NIC 

2/3, 49,5% dos vacinados demonstraram regressão de lesões versus 30,6% do 

grupo placebo(TRIMBLE et al., 2015). A vacina de peptídeos HPV16-SLP também 

mostrou algum sucesso em ensaios clínicos, e mais recentemente, demonstrou 

indução de resposta de células T proliferativas em associação à quimioterapia 

(carboplatina e paclitaxel - CarboTaxol) em 11 dos 12 pacientes vacinados que 

portavam câncer cervical avançado, recorrente ou metastático(WELTERS, 2016). 

No entanto, apesar de muitos avanços e dos resultados animadores obtidos 

com as vacinas terapêuticas, nenhuma delas foi aprovada para uso clínico pelo fato 
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de não demonstrarem uma evidência clínica expressiva o suficiente, em comparação 

ao grupo placebo, ou por não promoverem aumento significativo da sobrevida em 

pacientes com câncer em estágio avançado. Para esses casos, a associação de 

vacinas terapêuticas e quimioterapia tem sido cada vez mais explorada, sobretudo 

envolvendo os derivados de platina(KESKAR et al., 2006). Tseng e 

colaboradores(TSENG et al., 2008) mostraram que o pré-tratamento com cisplatina, 

em camundongos, induz o acúmulo de células CD11c+ no local do tumor, 

aumentando dessa maneira a resposta imune induzida pela imunização com a 

vacina pNGVL4a-CRT/E7(detox). Outros trabalhos confirmaram o potencial 

promissor desta associação terapêutica demonstrando um aumento na produção de 

células T CD8+ E7 específicas após tratamento quimioterápico seguido de 

vacinação(LEE et al., 2013) e suprimindo o crescimento tumoral após associação 

com imunoterapia baseada em E6 ou E7 em camundongos(BEYRANVAND NEJAD 

et al., 2016; HARRIS; DRAKE, 2013). 

 

 

1.4 Vacinas de DNA e estratégias imunopotenciadoras 

 

As vacinas de DNA têm sido extensamente estudadas, desde a sua 

descoberta na década de 90, como abordagem profilática e terapêutica tanto para 

doenças infecciosas como degenerativas. As primeiras publicações mostraram que 

imunizações com DNA plasmidial eram capazes de gerar tanto resposta humoral 

como resposta celular em camundongos contra diferentes antígenos virais(FYNAN 

et al., 1993; JEFFREY B. ULMER, JOHN J. DONNELLY et al., 1993; WANG et al., 

1993). Até hoje, o mecanismo pelo qual são produzidas essas respostas ainda não 

está totalmente esclarecido mas há um consenso de que o antígeno é apresentado 

por ambas as vias que envolvem os complexos de histocompatibilidade classe I e II 

(MHC-I e MHC-II)(KUTZLER; WEINER, 2008). Quando administrado pela via 

intramuscular, o DNA plasmidial transfecta diretamente os miócitos, os quais são 

capazes de apresentar, via MHC I, ou mesmo produzir o antígeno de interesse 

(codificado no plasmídeo). Neste caso, o antígeno produzido pode ser capturado por 

uma célula apresentadora de antígeno (APC) e apresentado pela célula via MHC-II. 

Além disso, pode ocorrer apresentação cruzada de antígenos exógenos associados 
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às células, como a captura de corpos apoptóticos ou necróticos (resultantes da 

transfecção de miócitos) pelas APCs. O DNA plasmidial pode ainda transfectar 

diretamente APCs e apresentar antígenos via MHC-I, principalmente quando 

inoculado na derme ou epiderme – onde as APCs, como as células de Langerhans, 

são mais abundantes. Como resultado, linfócitos CD4 e CD8 ativados são 

produzidos, culminando na indução tanto de anticorpos como de linfócitos citotóxicos 

específicos. Essa capacidade de induzir resposta do tipo Th1 e gerar linfócitos T 

CD8+ citotóxicos permitiu sua aplicação como vacinas terapêuticas e como terapias 

alternativas para alguns tipos de câncer, como os tumores associados ao HPV.  

No Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas (LDV) do Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP) foi desenvolvida uma vacina 

de DNA que codifica a oncoproteína E7 (atóxica) do HPV-16 fusionada à 

glicoproteína D (gD) do vírus Herpes Simplex (HSV-1) que atua como um adjuvante 

nesta formulação(DINIZ et al., 2010; LASARO et al., 2005). Por meio da ligação com 

o receptor HVEM (do inglês, Herpes Virus Entry Mediator), a gD promove ativação 

de NF-B e bloqueia sinais co-inibitórios mediados pelos receptores BTLA (do 

inglês, B and T Lymphocyte Attenuator) e CD160, levando ao aumento da ativação 

de linfócitos T CD8+ antígeno-específicos(DINIZ et al., 2010; LASARO et al., 2008; 

SCIORTINO et al., 2008; STEINBERG; CHEUNG; WARE, 2011). A gD possui ainda 

uma região transmembrana e, desta forma, as oncoproteínas do HPV-16 a ela 

fusionadas ficam ancoradas, podendo contribuir para um aumento no 

reconhecimento de proteínas a ela fusionadas por células do sistema imune.   

Estudos em modelo murino mostraram que essa vacina é capaz de ativar 

células T CD8+ E7-específicas e gerar proteção antitumoral em camundongos 

previamente transplantados com células tumorais que expressam as oncoproteínas 

E6 e E7 do HPV-16 conhecido como linhagem TC-1. Resultados ainda mais 

promissores foram alcançados após o desenvolvimento de uma formulação com 

otimização de códons para expressão em mamíferos, denominada pgDE7h. Testes 

utilizando diferentes métodos de entrega, como a biobalística(DINIZ et al., 2013) e a 

eletroporação(SALES et al., 2017), mostraram amplificação do efeito terapêutico, 

com potencial de utilização em  ensaios clínicos.  

O método da eletroporação in vivo baseia-se na aplicação de pulsos elétricos 

que geram poros transitórios na membrana celular, promovendo o deslocamento do 
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DNA ou RNA para dentro da célula(PENG et al., 2007). A maior eficiência de 

transfecção relacionada a esta técnica mostrou aumentar de 10 a 100 vezes a 

quantidade de antígeno produzida após a administração de uma vacina de DNA 

pelas vias intramuscular ou intradérmica(AIHARA; MIYAZAKI, 1998; BEST et al., 

2009) A eletroporação também promove o recrutamento de células pró-inflamatórias 

e secreção local de citocinas e quimiocinas, que podem amplificar as respostas 

imunes induzidas pela vacina(SHIROTA et al., 2007). Na clínica, o método já foi 

utilizado e bem tolerado para vacinas de DNA terapêuticas contra diferentes tipos de 

câncer, incluindo próstata(LOW et al., 2009), melanoma(YUAN et al., 2013) e 

tumores ou lesões cervicais(KIM et al., 2014; MALDONADO et al., 2014), 

demonstrando capacidade de ativar respostas imunes celulares robustas contra o 

antígeno de interesse.  

A associação de DNA plasmidial e carregadores moleculares também 

representa uma estratégia promissora para aumentar o número de células 

transfectadas e, consequentemente, a quantidade da proteína de interesse expressa 

in vivo(BOLHASSANI; SAFAIYAN; RAFATI, 2011; YIN et al., 2014). O carregador 

ideal depende de alguns fatores, incluindo as células-alvo e suas características, 

duração da expressão e o tamanho do material genético a ser incorporado no 

vetor(RAMAMOORTH; NARVEKAR, 2015). De forma geral, os vetores podem ser 

classificados como virais e não-virais. Vírus vaccinia e outros poxvírus, retrovírus, 

adenovírus e vírus herpes simplex são os vetores virais mais utilizados, 

particularmente, em estudos de terapia gênica. No entanto, os vírus apresentam 

várias desvantagens em relação a aplicações clínicas como a indução de reações 

inflamatórias exacerbadas e geração de resposta imune ao vetor(LICHTY et al., 

2014; RAMAMOORTH; NARVEKAR, 2015).  

Por outro lado, vetores não-virais, especialmente os materiais biodegradáveis, 

podem ser consideradas alternativas seguras e mais simples para entrega de genes. 

Além dos inorgânicos, como metais e sílica, nanocarregadores poliméricos, lipídicos 

ou peptídicos são consideradas plataformas bem estabelecidas para entrega 

gênica(BROWN et al., 2000; JEONG; LIM, 2014; KOROBKO; BACKENDORF; VAN 

DER MAAREL, 2006; WANG et al., 2010) e apesar de muitas publicações sugerirem 

sua eficácia em modelos experimentais in vivo e in vitro, apenas algumas terapias 

baseadas em nanocarregadores foram de fato aplicadas em estudos clínicos. Desse 
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modo, estudos que avaliem características físico-químicas, como por exemplo, 

composição, tamanho, propriedades de superfície, porosidade, carga e agregação 

tornam-se essenciais para caracterizar as nanopartículas antes e após a 

administração e podem alterar sua função em sistemas biológicos(WICKI et al., 

2015). 

O presente trabalho procurou expandir os resultados já obtidos com a vacina 

de DNA pgDE7h, utilizando alguns sistemas ou método de entrega para o plasmídeo 

vacinal e associando-o ao tratamento com cisplatina, na tentativa de se alcançar 

uma formulação vacinal eficiente na geração de resposta antitumoral terapêutica e 

com menor grau de toxicidade in vivo. Para isso, este estudo contou com a 

colaboração de três grupos de pesquisa provenientes da Universidade Estadual de 

Kansas (EUA), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da 

Universidade de São Paulo (USP), que desenvolveram moléculas capazes de 

interagir com DNA plasmidial e aumentar a transfecção gênica em células 

eucarióticas in vitro com baixa toxicidade, conforme demonstrado em estudos 

prévios. Todos esses compostos foram testados quanto à eficiência de transfecção 

do plasmídeo vacinal pgDE7h e seu efeito terapêutico em modelo murino contra 

tumores associados ao HPV-16. O modelo experimental utilizado durante o nosso 

trabalho baseou-se no uso de células tumorais TC-1, que é mundialmente 

empregado em testes pré-clínicos de abordagens profiláticas e terapêuticas voltadas 

para o controle de tumores associadas ao HPV. 
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1. OBJETIVOS  

Avaliar a potencialização da eficácia terapêutica da vacina de DNA pgDE7h, 

quando administrada por diferentes métodos de entrega ou associada à 

quimioterapia baseada em cisplatina, utilizando modelo pré-clínico de tumores 

associados ao HPV-16 (células TC-1). 

Como objetivos específicos, o presente trabalho buscou avaliar a eficiência de 

transfecção in vivo de três nanocarregadores distintos e posterior eficácia 

terapêutica da associação com o plasmídeo pgDE7h frente a tumores pré-

estabelecidos. Esses nanocarregadores foram denominados de: vesículas 

peptídicas (BAPCs, Branched Amphiphilic Peptide Capsules), proteína dineína 

recombinante (T-Rp3) e lipossomas baseados em DDAB. Por fim, o trabalho buscou 

avaliar os efeitos da combinação da vacina de DNA, associada ou não à 

eletroporação, e a cisplatina frente a modelos de tumores avançados. 
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1. DESENVOLVIMENTO  

 

Um grande número de estudos demonstrou a imunogenicidade de vacinas de 

DNA em modelos pré-clínicos de doenças infecciosas e auto-imunes, alergias e 

tumores(LIU, 2003). Na clínica, embora tenham sido demonstradas segurança e 

indução de resposta imune, os resultados de potência e eficácia são bem menos 

expressivos em relação aos observados em modelos animais, levando à busca de 

estratégias que sejam capazes de potencializar os efeitos profiláticos ou 

terapêuticos desse tipo de vacina(KUTZLER; WEINER, 2008). Dentre as estratégias 

principais, podemos citar (i) otimização de elementos transcricionais do plasmídeo, 

como por exemplo a escolha do promotor de expressão; (ii) melhorias na sequência 

gênica para aumentar a expressão da proteína de interesse, como por exemplo a 

otimização de códons pela adição de sequências de Kozak; (iii) adição de 

adjuvantes na formulação, incluindo a associação/complexação com polímeros e 

lipossomas; (iv) co-administração de plasmídeos que codificam citocinas; (v) 

métodos de entrega, como a eletroporação e gene gun. 

 No passado, estudos foram realizados pelo nosso grupo no sentido de  

aumentar a imunogenicidade da vacina de DNA pgDE7h. De fato, uma melhoria 

significativa foi alcançada após serem utilizadas as estratégias de otimização de 

códons, co-administração do plasmídeo que codifica a citocina IL-2 e a imunização 

intradérmica com gene gun, conforme descrito por Diniz e colaboradores em 

2013(DINIZ et al., 2013). A continuação desses estudos resultou em outras 

pesquisas também realizadas pelo grupo, gerando publicações durante o período 

que compreende o presente estudo (2014-2018). O trabalho intitulado “Bacillus 

subtilis spores as adjuvants for DNA vaccines” foi publicado em 2015 na revista 

Vaccine e aborda os efeitos adjuvantes dos esporos de B. subtilis em combinação 

com a vacina de DNA pgDE7h (Apêndice B). Em 2016, o artigo “Bacterial spores as 

particulate carriers for gene gun delivery of plasmid DNA” foi publicado na revista 

Journal of Biotechnology (Apêndice B) descrevendo uma aplicação de esporos de 

B. subtilis como carregadores do plasmídeo vacinal pgDE7h utilizando o método da 

biobalística (gene gun).  

Ainda neste período, foram realizadas colaborações com pesquisadores que 

desenvolveram nanopartículas para transfecção in vitro de células eucarióticas com 
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o objetivo de testá-las quanto à sua capacidade de aumentar a transfecção in vivo 

de plasmídeos e avaliá-las como carregadoras da vacina de DNA pgDE7h. Todos os 

resultados obtidos como fruto destas colaborações estão descritos neste estudo 

(seções 3.2, 3.3. e 3.4). 

Para melhor compreensão e para facilitar a leitura, o presente trabalho foi 

dividido em cinco partes. Na seção de Desenvolvimento estão descritos a metologia, 

os resultados e discussão para cada um dos cinco assuntos explorados durante o 

período de doutoramento. Na primeira parte estão apresentados os resultados de 

caracterização do plasmídeo vacinal e das linhagens celulares tumorais, que foram 

utilizados em todas as outras seções do trabalho. Em seguida, estão apresentados e 

discutidos os dados obtidos em relação às três formulações carregadoras 

previamente mencionadas e sua associação com a vacina pgDE7h. Por fim, o 

trabalho descreve os efeitos sinérgicos obtidos com a vacina de DNA associada à 

cisplatina em modelo de tumores subcutâneos avançados e tumores de mucosa. 
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3.1 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PLASMÍDEO VACINAL E DAS 

LINHAGENS TUMORAIS  

 

O objetivo central deste trabalho foi potencializar o efeito antitumoral da 

vacina de DNA terapêutica, denominada pgDE7h, contra tumores associados ao 

HPV-16. Como forma de avaliação da eficácia terapêutica, utilizou-se o modelo pré-

clínico (murino) de tumores subcutâneos baseado em células da linhagem TC-1. 

Além disso, o trabalho procurou estabelecer modelos de tumores TC-1 de mucosa, 

na língua e na vagina, que foram recentemente abordados por outros 

pesquisadores(NIZARD et al., 2017; SOONG et al., 2014; VENUTI et al., 2015). No 

modelo de tumor intravaginal, utilizou-se a linhagem celular modificada denominada 

de TC-1 LUC, que além das oncoproteínas E6 e E7 do HPV-16, expressa a proteína 

luminescente luciferase, tornando possível a avaliação da presença ou ausência e 

mensuração do tamanho dos tumores neste sítio de inoculação.  

Essa primeira seção foi dedicada à caracterização do plasmídeo vacinal 

pgDE7h e das linhagens celulares TC-1 e TC-1 LUC, os quais foram utilizados nas 

outras quatro partes do presente trabalho. A metodologia e os resultados obtidos 

estão descritos a seguir. 

 

3.1.1 Metodologia 

 

3.1.1.1 Obtenção e purificação do plasmídeo vacinal 

O plasmídeo que expressa a proteína E7 de HPV-16 fusionada à gD de HSV-

1 (pgDE7h) foi construído após clonagem do gene sintético que codifica a proteína 

híbrida gD com a sequência gênica com otimização para códons de humanos. O 

gene sintético foi clonado nos sítios BglII e PstI do plasmídeo pUMVC3 (Aldevron, 

EUA) que possui gene que codifica resistência à canamicina e promotor de CMV, 

conforme apresentado por Diniz e colaboradores(DINIZ et al., 2013). Além disso, na 

sequência de E7 presente no gene sintético, foram introduzidas duas mutações 

pontuais que nocauteiam a atividade oncogênica da proteína viral via interação com 

a proteína pRb, que consistiram na troca de uma cisteína por uma glicina na posição 

24 de E7 e de um ácido glutâmico por uma glicina na posição 26 de E7(TRIMBLE et 

al., 2003).  
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A linhagem DH5α de Escherichia coli foi utilizada para a propagação do 

plasmídeo pgDE7h. Para todos os ensaios realizados, a linhagem bacteriana foi 

cultivada em meio Luria Broth (LB) (1% triptona, 0,5% extrato de levedura, 171 mM 

NaCl, pH 7,0) por um período de aproximadamente 18h a 37°C sob agitação intensa 

(200 rpm) em agitador orbital. As linhagens recombinantes com pgDE7h foram 

rotineiramente cultivadas em meio LB suplementado com canamicina (50 μg/ml). A 

extração e purificação foram realizadas com kits de purificação (Qiagen) seguindo 

instruções do fabricante. A qualidade do DNA foi estimada pela razão da 

absorbância a 260 e 280 nm (razão A260/A280), a qual deve ficar entre 1,8 e 2,2. As 

amostras de DNA foram quantificadas em espectrofotômetro a 260 nm e 

confirmadas por inspeção visual em gel de agarose a 0,8%.   

 

3.1.1.2 Cultivo e preparo das linhagens celulares  

A linhagem celular TC-1 é derivada de células primárias do epitélio pulmonar 

de C57BL/6 transformadas com v-Has-ras e os genes de E6 e E7 do HPV-16(LIN et 

al., 1996). A linhagem celular TC-1 LUC foi gerada a partir de transfecção das 

células TC-1 por meio de retrovírus contendo o gene da luciferase, conforme 

descrito previamente por Kim e colaboradores(KIM; HUNG; WU, 2007). Ambas 

foram gentilmente cedidas pelo Dr. T.C. Wu (Universidade Johns Hopkins, EUA). 

As células TC-1 e TC-1 LUC foram cultivadas em meio RPMI contendo 10% 

de soro fetal bovino (SFB) na presença de G418 (Geneticina, 400 g/ml) e mantidas 

a 37ºC e 5% de CO2.  No dia da inoculação tumoral as células foram tratadas com 

tripsina, lavadas duas vezes, e suspensas em PBS (pH 7,4), na concentração 

apropriada para o experimento, após contagem em câmara de Neubauer e avaliação 

da viabilidade celular pelo método de exclusão pela coloração com Trypan Blue 

(Thermo Fisher Scientific) para identificação de células viáveis. Para os 

experimentos in vivo, foram consideradas apropriadas para uso apenas as culturas 

que apresentaram uma viabilidade celular igual ou maior que 90% pelo método de 

coloração acima descrito.  

 

3.1.1.3 Marcação de MHC-I nas linhagens celulares 

Após cutivadas e preparadas conforme descrito no item 3.1.1.2, células TC-1 

e TC-1 LUC foram plaqueadas (106/poço), em duplicata. As células foram então 
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marcadas com anticorpo anti-MHC-I H-2Kb (clone AF6-88.5, BD Biosciences) 

conjugado ao fluoróforo FITC. Após 30 min de incubação a 4 ºC, as células foram 

lavadas com PBS e ressuspensas em 200 l para aquisição e análise por citometria 

de fluxo, utilizando o equipamento LSR Fortessa (BD Biosciences) e software Flow 

Jo (Tree Star). 

 

3.1.1.4 Expressão de E7 pela técnica de RT-PCR 

Células TC-1 e TC-1 LUC foram cultivadas em placa de 6 poços na 

concentração de 1x105/poço e mantidas 37°C e 5% CO2 até atingirem 50% de 

confluência. O RNA total das células foi purificado usando o kit RNeasy Mini 

(Qiagen), conforme instruções do fabricante. Contaminantes de DNA genômico  

foram removidos utilizando DNAse I (Invitrogen). A qualidade de RNA foi estimada 

pela razão da absorbância a 260 e 280nm (razão A260/A280) que deve ficar entre 

1,8 e 2,2. As amostras de RNA foram mantidas congeladas a -80 ºC até o momento 

de seu uso. A fita de DNA complementar (cDNA) foi obtida utilizando o kit High 

capacity RNA-to-cDNA (Applied Biosystems). O gene de E7 foi então amplificado 

utilizando os seguintes iniciadores: E7-senso 5'-TTTGCAACCAGAGACAACTGA-3' e 

E7-anti-senso 5'-GCCCATTAACAGGTCTTCCA-3', sendo o produto amplificado de 

tamanho igual a 214 bp. O gene da beta-actina foi utilizado como um controle interno 

de expressão constitutiva e foi amplificado utiliando os seguintes iniciadores: ACT-

senso 5'-CAGAGCAAGAGAGGTATCCTGA-3' e ACT-anti-senso 5'-

TGATCCACATCTGCTGGAAGGT-3', com produto de amplificação de tamanho igual 

a 898 bp. A temperatura de anelamento da PCR utilizada para os iniciadores de E7 

e ACT foi de 55 °C e 58 °C, respectivamente. Os produtos de PCR foram então 

analisados por eletroforese em gel de agarose a 1,5% após marcação com GelRed 

(Thermo Fisher Scientific). 

 

3.1.1.5 Análises estatísticas  

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa GraphPrism 

versão 5, aplicando-se o teste ANOVA e pós-teste de Bonferroni para comparação 

entre grupos. Todos os dados foram representados pela média ± desvio padrão. 
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3.1.2 Resultados e Discussão 

O objetivo principal do presente trabalho foi a avaliação de estratégias 

auxiliadoras que pudessem aumentar os efeitos antitumorais da vacina de DNA 

pgDE7h. Essa avaliação foi realizada por meio da inoculação de células tumorais da 

linhagem TC-1, que hoje representa um dos principais modelos pré-clínicos de 

tumores associados ao HPV-16.  

Desta maneira, essa primeira seção do trabalho foi dedicada à descrição dos 

resultados mais importantes de caracterização e validação do plasmídeo vacinal 

(Figura 1) e da linhagem tumoral (Figura 2), os quais foram utilizados em todas as 

seções do trabalho. 

Para a confirmação do plasmídeo, foram realizadas reações de digestão 

contendo as enzimas utilizadas para a clonagem e obtenção do plasmídeo pgDE7h 

(Figura 1 – coluna 1). A dupla digestão com BglII e PstI foi realizada por cerca de 

16h em banho-maria a 37ºC. O vetor (pUMVC3: 4.000 bp) e o inserto (gDE7: 1.500 

bp) foram obtidos e visualizados por meio de eletroforese em gel de agarose (Figura 

1 – coluna 5). Ainda, o plasmídeo apresentou-se linearizado (~5.500 bp) após 

digestão com apenas uma das enzimas BglII ou PstI (Figura 1 – colunas 3 e 4, 

respectivamente), confirmando o perfil e a identidade do mesmo, nas condições 

testadas nessa análise. 

 

 

 

Figura 1: Análise por eletroforese em gel de agarose do plasmídeo vacinal pgDE7h. Gel de agarose 0,8%. 

(1) Marcador massa molecular (1kb); (2) pgDE7h (1g); (3) pgDE7h digerido com BglII; (4) pgDE7h digerido com 
PstI; (5) pgDE7h digerido com BglII e PstI. 
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O próximo passo foi analisar o perfil das linhagens celulares TC-1 e TC-1 LUC 

por meio da análise da expressão do receptor de MHC-I e da oncoproteína E7. A 

expressão de MHC-I foi realizada com as células cultivadas in vitro, conforme 

descrito no item 1.1.2, analisadas por citometria de fluxo. A avaliação da expressão 

de E7 foi realizada por meio de ensaio de RT-PCR do cultivo celular realizado de 

acordo com metodologia descrita e analisada por eletroforese em gel de agarose. 

Os dados obtidos revelam que, para ambas linhagens, foram detectadas a 

expressão de E7 (Figura 2B) e de MHC-I (Figuras 2C-D), esta última apresentando 

diferença estatística em comparação às amostras de TC-1 não-marcadas. A 

expressão de MHC-I já foi vista por outros pesquisadores(MANNING et al., 2008) e 

representa uma característica conhecida dessas células.  

 

 

Figura 2: Caracterização das células da linhagem tumoral TC-1 e TC-1 LUC por meio da expressão de E7 
e do receptor de MHC-I. (A) Imagens obtidas por microscopia de luz visível da cultura de células TC-1 em 80% 

de confluência. (B) Expressão de E7 (214 bp) e beta-actina (898 bp) por meio da técnica de RT-PCR. (C) 
Histogramas representativos e (D) média da intensidade de fluorescência do ensaio de expressão de MHC-I 
realizado em duplicata, por citometria de fluxo. Os dados representam um de dois experimentos independentes. 
Significância estatística: (***) p<0,001 (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 

 

Desta forma, os resutados obtidos em relação à expressão do receptor de 

MHC-I e os resultados de expressão de E7 por RT-PCR, confirmam a identidade da 

célula tumoral e validam seu uso para os experimentos de imunização e avaliação 

dos efeitos anti-tumorais de combinações vacinais descritas ao longo deste trabalho. 
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3.2 VESÍCULAS PEPTÍDICAS (BAPC) COMO UM MÉTODO DE ENTREGA 

DE PLASMÍDEOS 

 

Pesquisadores da Universidade Estadual de Kansas (KSU) (Kansas, EUA) 

desenvolveram peptídeos sintéticos compostos por duas sequências de 

aminoácidos de ocorrência natural, bis(Ac-FLIVIGSII)-K-K4 e bis(Ac-FLIVI)-K-K4, que 

em solução aquosa, são capazes de interagir entre si e formar vesículas com 50-150 

nm de diâmetro. Tais vesículas se mostraram eficientes em encapsular e entregar 

pequenas moléculas e proteínas de até 30 kDa, ao serem incorporadas durante a 

formação das mesmas, como demonstrado por Gudlur e colaboradores(GUDLUR et 

al., 2012). 

Em seguida, os pesquisadores investigaram a capacidade dessas vesículas 

denominadas BAPCs (do inglês, Branched Amphiphilic Peptide Capsules) em 

encapsularem DNA plasmidial na tentativa de serem utilizadas como carregadoras 

para transfecções in vitro. O artigo intitulado Branched Amphiphilic Cationic 

Oligopeptides Form Peptiplexes with DNA: A Study of Their Biophysical 

Properties and Transfection Efficiency (seção Anexos) foi publicado na revista 

Molecular Pharmaceutics, em 2015(AVILA et al., 2015) e conduzido no 

Departamento de Bioquímica da KSU com colaboração do nosso grupo de pesquisa. 

Esse trabalho demonstrou que, diferentemente do esperado, o plasmídeo não foi 

incorporado às vesículas, mas sofreu um processo de complexação durante sua 

formação, deixando-o extremamente compactado em certas condições 

experimentais. Dentre essas condições, diferentes concentrações de peptídeos 

foram utilizadas para avaliar a eficiência de transfecção in vitro das nanopartículas 

associadas a um plasmídeo codificando um gene repórter (pEGFP-N3). A proporção 

variou de acordo com a razão de carga N:P, definida como o número de grupos 

amino NH3
+ protonados (N) contidos na porção de oligolisinas das sequêncas 

peptídicas, e o número de grupos fosfato PO4
- (P) contidos no plasmídeo utilizado. 

Quando os complexos foram preparados em altas razões de carga (20,8 e 65,5) 

observou-se a formação de nanofibras longas, que foram incapazes de induzir o 

aumento da transfecção plasmidial. Já em baixas razões de carga (10,4 e 2,6), 

foram formadas estruturas condensadas de DNA medindo entre 100 e 200 nm e que 

se mostraram promissoras em melhorar a transfecção de células e com baixa 
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toxicidade para células HeLa. A metodologia e os resutados estão apresentados e 

discutidos no artigo anexo.  

Apesar dos resultados obtidos terem sido satisfatórios, procurou-se otimizar 

esse sistema de entrega na tentativa de aumentar a eficiência de transfecção 

plasmidial e avaliar a eficácia e segurança das BAPCs in vivo. Além do plasmídeo 

codificando o gene repórter, pGFP-N3, foi utilizado o plasmídeo vacinal pgDE7h e o 

modelo tumoral TC-1, gerando a continuidade do estudo e da colaboração que 

resultou na publicação intitulada Gene Delivery and Immunomodulatory Effects of 

Plasmid DNA Associated with Branched Amphiphilic Peptide Capsules. Esse 

novo trabalho foi publicado na revista Journal of Controlled Release (2016) e a 

primeira autoria é dividida entre Avila LA e Aps LRMM. O resumo descritivo dos 

principais resultados consta a seguir. 

  

3.2.1 Preparação e caracterização das nanopartículas e BAPCs-DNA 

Como tentativa de otimizar o processo de complexação e gerar 

nanopartículas menores e mais estáveis em relação às obtidas no estudo anterior 

publicado na Molecular Pharmaceutics, este trabalho procurou avaliar um novo 

processo de complexação baseado na mistura de DNA plasmidial com as vesículas 

previamente formadas, referidas como “locked BAPCs” ou “conformationally 

constrained BAPCs”. Como já descrito por Gudlur e colaboradores (2012), a 

preparação das BAPCs se inicia com a mistura dos dois peptídeos, bis(Ac-

FLIVIGSII)-K-K4 e bis(Ac-FLIVI)-K-K4, a concentrações equimolares em 2,2,2 

trifluoroethanol (TFE), os quais adquirem a forma de -hélice, sem aglomeração. Em 

seguida, após adição de água, as moléculas se rearranjam e formam cápsulas, na 

concentração desejada. A etapa diferencial do trabalho foi a incubação das 

cápsulas, após formadas, a 4 °C e, posteriormente, a   25 °C visando, 

respectivamente, à inibição da agregação e estabilização das mesmas antes da 

adição do DNA. Uma vez formadas, as nanocápsulas agem como centros de 

nucleação catiônicos para o DNA permitindo a interação entre seus resíduos de 

lisina e os grupos fosfato presentes ao longo da fita de DNA. Por meio de imagens 

de microscopia de transmissão eletrônica (TEM) e de força atômica (AFM), o 

trabalho demonstrou que essa interação é capaz de gerar complexos diferentes 

onde o DNA se distribui uniformemente com uma única cápsula ou formando 
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aglomerados (“clusters”) de BAPCs-DNA, de forma semelhante como as histonas 

compactam DNA para formar nucleossomos(GHOSH et al., 2010; ZINCHENKO; 

YOSHIKAWA; BAIGL, 2005). 

Com o objetivo de se avaliar as propriedades biofísicas das nanopartículas 

BAPCs-DNA, parâmetros como tamanho de partícula (diâmetro) e potencial zeta 

(carga total de superfície) foram mensurados em várias formulações por meio da 

técnica de espalhamento dinâmico de luz (DLS). Complexos BACPs-DNA em 

diferentes razões de carga (N:P) foram avaliados. Formulações com razões de carga 

(N:P) a 2,6, 10,4, 20,8 e 26 apresentaram um diâmetro médio de ~150nm e ~250nm 

para a razão N:P de 1,3. O potencial zeta apresentou valores crescentes em 

concentrações maiores de peptídeo, demonstrando uma eficiente neutralização da 

carga de DNA em todas as formulações testadas.  

 

3.2.2 Eficiência de transfecção in vitro das nanopartículas de BAPCs-DNA 

Diferentes quantidades de DNA e concentrações de peptídeos foram 

utilizadas para avaliar a eficiência de transfecção e toxicidade in vitro, variando a 

razão de carga N:P de 1,3 até 52. Ensaios de transfecção em células HeLa e HEK-

293 com BAPCs complexados a um plasmídeo codificando um gene repórter (GFP) 

demonstraram que, dependendo da razão de carga N:P utilizada, as nanopartículas 

aumentaram significativamente a percentagem de células que expressam GFP, com 

baixa citotoxicidade, em comparação aos resultados obtidos previamente pelo 

mesmo grupo e também em relação a um reagente usualmente empregado em 

transfecções denominado Lipofectin®(Thermo Fisher Scientific). Também foi avaliada 

a eficiência de transfecção em determinadas condições, como tempo de incubação 

das nanopartículas com as células e composição do meio de cultura na ausência ou 

presença de CaCl2 utilizado na complexação com o DNA. Nanopartículas BAPCs-

DNA nas razões N:P 10,4 e 20,8 demonstraram melhor desempenho na transfecção 

in vitro e viabilidade celular. 

 

3.2.3 Avaliação in vivo das nanopartículas de BAPCs-DNA para entrega de 

uma vacina de DNA contra tumores associados ao HPV-16  

Após o estabelecimento de um processo de complexação de BAPCs com 

DNA e da avaliação da eficiência de transfecção e toxicidade in vitro, as 
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nanopartículas foram testadas quanto à sua capacidade de entregar DNA in vivo. 

Para isso, foi utilizada a vacina de DNA pgDE7h desenvolvida no LDV em uma dose 

sub-ótima de eficácia terapêutica contra tumores associados ao HPV em 

camundongos. Animais previamente inoculados com células tumorais TC-1 foram 

imunizados pela via intramuscular (i.m.) com nanopartículas BAPCs-pgDE7h 

inicialmente nas razões 1,3, 2,6 e 10,4. Diferente dos resultados observados em 

células HeLa, a administração das nanopartículas a razões N:P maiores que 2,6 não 

foi capaz de controlar eficientemente os tumores, obtendo níveis de proteção 

antitumoral semelhantes ao grupo imunizado com o DNA nu ou complexos de 

BAPCs com um plasmídeo inespecífico (pGFP). Por outro lado, a imunização com 

nanopartículas complexadas na razão N:P = 1,3 apresentaram tempo de 

sobrevivência duas vezes maior que os outros grupos e frequências aumentadas de 

linfócitos T CD8+IFN-+ E7-específicos. 

Esses resultados indicam que a associação da vacina de DNA pgDE7h com 

as vesículas peptídicas (BAPCs) levou a um aumento significativo da proteção 

antitumoral em camundongos previamente desafiados com células tumorais TC-1 

mas em razão N:P consideravelmente menor do que aquela observada como mais 

apropriada para transfecções in vitro. Uma das possíveis explicações se baseia no 

fato de que células favoráveis à transfecção in vivo e responsáveis pela expressão 

antigênica, como macrófagos, células musculares e células dendríticas, possuem 

potencial de membrana mais alto(CANG; BEKELE; REN, 2014; SALAZAR et al., 

2004) ou seja, carga de superfície menos negativa, requerendo uma menor 

neutralização e, portanto, menor concentração peptídica para a captação. Em 

concordância a isso, os ensaios de determinação de potencial-zeta mostraram que a 

razão NP de 1,3 apresentou o menor valor (~2 mV) em relação às outras 

formulações. Tal fato demonstra a necessidade de se ajustar os parâmetros dos 

complexos de nanopartículas para cada tipo celular testado ou avaliação proposta 

podendo, possivelmente, gerar melhorias na eficácia das formulações e validando 

seu uso em modelos in vivo. 
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3.2.4 Nanopartículas de BAPCs-DNA e a ativação de células dendríticas 

murinas  

Sabe-se que carregadores particulados podem aumentar a imunogenicidade 

de vacinas de DNA facilitando sua captação por células apresentadoras de antígeno 

(APCs), especialmente células dendríticas (DCs). Como etapa adicional, avaliamos 

se nanopartículas de BAPCs-pgDE7h na razão 1,3, a proporção que melhor 

aumentou o efeito terapêutico in vivo, eram capazes de ativar DCs in vitro. Para isso, 

DCs purificadas de animais naive foram estimuladas por 48 h e avaliadas quanto à 

expressão de moléculas co-estimulatórias (geralmente presentes em DCs ativadas) 

e citocinas produzidas no sobrenadante das culturas. DCs estimuladas com as 

nanopartículas de BAPCs-DNA demonstraram aumento significativo da expressão 

dos receptores co-estimulatórios CD40, CD80 e CD86 e secreção aumentada de 

citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e TNF- em níveis similares aos obtidos em 

cultura de DCs estimuladas com LPS, um potente e conhecido ativador dessas 

células. Em contrapartida, as nanopartículas não induziram aumento dos níveis de 

IL-10, principal citocina supressora e envolvida na ativação de DCs tolerigênicas.  

 

3.2.5 Avaliação da toxicidade in vivo das nanopartículas de BAPCs-DNA 

Após demonstrarmos o aumento da proteção antitumoral e indução da 

ativação de DCs, testamos se as nanopartículas de BAPCs associadas ao pgDE7h 

apresentariam sinais de toxicidade aguda e sistêmica quando administradas pela via 

i.m. nas mesmas condições estabelecidas para o regime vacinal testado. Foram 

avaliados os principais parâmetros bioquímicos relacionados à injúria tecidual. 

Amostras de sangue coletadas de animais imunizados foram testadas para a 

presença de aspartato (AST) e alanina (ALT) transaminases e lactato desidrogenase 

(LDH), marcadores de hepatotoxicidade e danos teciduais, respectivamente. 

Somente camundongos inoculados com BAPCs não complexadas ou BAPCs-pGFP 

apresentaram níveis enzimáticos aumentados em relação ao grupo controle. Em 

contraste, nenhum dos outros parâmetros testados apresentaram-se aumentados 

em animais imunizados com as nanopartículas de BAPCs-DNA na razão 1,3 até 7 

dias após a administração.  

Em conjunto, todos esses resultados, e outros resultados apresentados no 

manuscrito, indicam que a complexação de DNA plasmidial às vesículas peptídicas 
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(BAPCs) representa uma abordagem promissora para a entrega gênica não-viral 

tanto para a transfecção in vitro como in vivo. Além de ativar DCs murinas in vitro, o 

complexo BAPC-DNA apresentou propriedades terapêuticas em modelo pré-clínico 

de tumores sem apresentar efeitos tóxicos agudos. 
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We recently reported on a new class of branched amphiphilic peptides that associate with double stranded DNA
and promote in vitro transfection of eukaryotic cells. In the present study, we tested a different formulation in
which plasmid DNA associates with the surface of preformed 20–30 nm cationic capsules formed through the
self-assembly of the two branched amphiphilic peptides. Under these conditions, the negatively charged DNA in-
teracts with the cationic surface of the Branched Amphiphilic Peptide Capsules (BAPCs) through numerous elec-
trostatic interactions generating peptide-DNA complexes with sizes ranging from 50 to 250 nm. The BAPCs-DNA
nanoparticles are capable of delivering plasmid DNA of different size into cells in culture, yielding high transfec-
tion rates and minimal cytotoxicity. Furthermore, BAPCs were tested for in vivo delivery of a DNA vaccine previ-
ously designed to activate immune responses and capable of controlling tumors induced by type 16 human
papilloma virus (HPV-16). The BAPCs-DNA nanoparticles enhanced the vaccine-induced antitumor protection
and promoted activation of murine dendritic cells without significant toxic effects. These results indicate that
branched amphiphilic oligo-peptides nanoparticles represent a new and promising nonviral DNA/gene delivery
approach endowing immunomodulatory properties for DNA vaccines.
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1. Introduction

Administration of exogenous DNA may promote in vivo gene trans-
fection and protein expression that can be employed either for prophy-
lactic or therapeutic purposes [1]. Association of DNA with molecular
carriers can increase the number of transfected cells and, consequently,
the amount of in vivo expressed protein [2,3]. Vaccinia virus and other
poxviruses, retrovirus, adenovirus and herpes simplex virus are the
most frequently used molecular carriers, particularly in gene therapy
studies [4,5]. Nonetheless, viruses present several drawbacks regarding
large scale clinical applications including induction of dangerous in-
flammatory reactions, generation of immune responses to the viral vec-
tor and size limitation on the DNA that can be packaged [6,7].
Biodegradable materials, including cationic lipids, polymeric vesicles
[8,9], lipid vesicles [10] and peptide vesicles [11,12] represent safer
and rather simple alternatives to virus-based gene delivery tools.
Self-assembling cationic branched peptide vesicles are emerging as
an alternative gene delivery approach over lipid-basedmethods, featur-
ing resistance to oxidation and thermal stability [13]. The peptides are
relatively easy to synthesize, and can be modified with specific cell
targeting ligands [14]. The Tomich group developed Branched Amphi-
philic Peptide Capsules (BAPCs) composed of two branched peptides:
bis(Ac-FLIVIGSII)-K-K4 and bis(Ac-FLIVI)-K-K4 derived from a human
transmembrane channel sequence [15,16]. These self-assembling pep-
tides form hollow capsules in water displaying a uniform size of ~20–
30 nm that can trap solutes during the capsule formation process [17].
In addition to small solutes, BAPCs can also encapsulate proteins, such
as cytochrome c and RNase A [18]. “Conformationally constrained”
20–30 nm BAPCs are prepared using temperature shifts during the an-
nealing process and, in a previous publications [19], we named them
“locked” nano-capsules.

Early attempts to encaseDNAduring the assembly of themonomeric
branched peptides following the procedure designed for the encapsula-
tion of small solutes failed. Larger molecules such as plasmid DNA
prevented capsule formation, generating different structures depending
on the peptide/DNA molar ratios [20]. At high peptide/DNA ratios,
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excess peptide coated the plasmid surface, forming nano-fibers (0.5–
1 μm in length), while at low ratios, the peptides promoted DNA con-
densation into nano-sized spherical structures (100–400 nm). The elon-
gated structures were not effective in transfecting HeLa cells, however
gene delivery efficiency of 20%was observed with the condensed struc-
tures [20].

In contrast, for this studywe complexed DNAwith preformed BACPs
following a different methodology. Pre-formed water filled
“conformationally constrained” BAPCs acted as nucleation centers for
the DNA molecules that coat the surface of the peptide capsules. Trans-
fection of HeLa cells with “conformationally constrained” BAPC/GFP-
encoding plasmid complexes generated higher transfection rates than
commercially available transfection reagents, such as Lipofectin®,
while showing significantly lower cytotoxic effects.

Although some transfection reagents display high gene delivery effi-
ciencies in vitro, they often fail to produce equivalent results for in vivo
applications [21]. In order to test the effectiveness of our system in vivo,
we coated the “conformationally constrained” BAPCs with a DNA vac-
cine encoding an oncoprotein of the type 16 human papillomavirus
(HPV-16) [22]. Mice vaccinated with DNA-coated BAPCs delayed
tumor growth without detectable acute toxicity but at a peptide:DNA
ratio different than that observed for optimal in vitro cell transfection.
The complexes were able to activate mouse dendritic cells and showed
clear immunomodulatory effects. In summary, the results presented
here indicate that nano-sized BAPCs-DNA particles provide a less cyto-
toxic and efficient non-viral DNA/gene delivery approach for in vitro
and in vivo applications.

2. Materials and methods

2.1. Peptide synthesis

The peptides bis(FLIVIGSII)-K-K4 and bis(FLIVI)-K-K4, were synthe-
sized and cleaved as previously described [15] and then lyophilized be-
fore storing at room temperature (RT). The cleaved peptides were
purified by reversed phase HPLC and characterized using matrix-
assisted laser desorption ionization-time of flight (MALDI-TOF) mass
spectrometry (Ultraflex II, MALDI TOF/TOF, Bruker Daltronics, Billerica
MA) (Fig. 1S).

2.2. “Conformationally constrained” BAPC nanoparticle preparation

The peptides, were dissolved individually in pure 2,2,2,-
Triuoroethanol (TFE) and their concentrations determined based on
the absorbance of the phenylalanines at 258 nm [15]. Final concentra-
tions of 500 μM were then prepared before removing the solvent
under vacuum. Under these conditions the peptides remain as mono-
mers during the drying process. Water was added drop-wise to the
dried peptide mixture and allowed to stand for 30 min at 25 °C to
form the water-filled nanocapsules. Subsequently, the solution was
cooled to 4 °C, and incubated for 1 h prior to returning them to room
temperature for an additional 30 min. This protocol yields the
conformationally constrained BAPCs (20–30 nm), which are resistant
to disassembly in the presence of organic solvents [19]. The peptide cap-
sules were prepared in water (salt/buffer-free) to optimize the electro-
static interactions between the poly-anionic DNA and the cationic
surface of the capsules. BAPCs prepared using other assembly tempera-
ture regimes do not work well in delivering nucleotides.

2.3. Preparation of DNA-BAPCs nanoparticles

For all peptide-DNA complex preparations different (N:P) charge ra-
tios were tested. For instance, 1 mL of a 20 μM peptide concentration
contains 1.20 × 1016 peptide molecules. There are 4 lysines positively
charged, therefore 1.20 × 1016 (4) = 4.80 × 1016 NH3

+(N). In the case
of DNA, 2.5 μg of 4.7 kb ds plasmid in 1 mL contains 4.94 × 1011 ds
plasmidmolecules (AverageM.W. of a DNAbasepair=650Da), consid-
ering the phosphate molecules, 4.94 × 1011 (2 × 4700) = 4.67 × 1015

PO4
−(P). Therefore, 4.80 × 1016/4.67 × 1015 yields a N:P of 10.4. For

the in vitro transfection experiments conformationally constrained
BAPCs were added to a pEGFP-N3 or pCMV-SD95-21-GFP plasmid solu-
tions at the suitable (N:P) for each cell line. The plasmid pEGFP-N3
(4.7 kb) was obtained from Dr. Dolores Takemoto (Clontech, Mountain
View, CA) and pCMV-SD95-90 21-GFP (19.4 kb) [23]. Solutions were
mixed carefully with a pipette and allowed to stand for 10min at RT be-
fore adding CaCl2, 1.0 mM final concentration. After an additional
30 min incubation period, the solution was added to the cell culture.
CaCl2, alone at this concentration was analyzed and did not to enhance
DNA uptake or expression.

2.4. STEM sample preparation

For transmission electronmicroscopy (TEM)DNA-BAPCsNanoparti-
cles were prepared as previously described prior to placing the sample
on the TEM grid. The samples were negatively stained using amulti iso-
tope 2% Uranyl acetate (Uranium bis(acetato)-O-dioxodihydrate)
(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) aqueous solution. Sample solutions
(6 μL) were spotted on to grids and allowed to air dry before loading
it into the FEI Tecnai F20XT Field Emission Transmission ElectronMicro-
scope (FEI North America, Hillsboro, Oregon).

2.5. Atomic force microscopy (AFM)

Peptide-DNA samples, were deposited onto freshly cleaved mica
substrates (Fig. 1). After 15 min of incubation, the sample was dried
under nitrogen. AFM topography images of immobilized BAPCs-DNA
complexes were acquired in air using the contact mode on an Innova
Atomic Force Microscope (AFM) from Bruker, USA (Fig. 1). The AFM
scanner was calibrated using a TGZ1 silicon grating from NT-MDT,
USA. MLCT-E cantilevers with their respective nominal spring constants
of 0.05N/mand 0.1N/mwere used,with set point contact forces of 1 nN
or less. The AFM topography data were attained by subtracting back-
ground then using a second order line by line fitting methods incorpo-
rated within the Gwyddion software [24].

2.6. Determination of zeta potential

The different N:P BAPCs-DNA complex ratios were prepared as pre-
viously described. Particle size and zeta-potentials for all samples were
determined using a Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd.,
Westborough,MA). Samples were analyzed in CaCl2 1 mMand all mea-
surements were performed in triplicates.

2.7. Cell culture

HeLa and HEK-293 cells were purchased from ATCC (CCL-2) and
maintained as a previously described [20].

2.8. In vitro plasmid transfection

For transfection experiments, 1 × 105 cells were seeded on 22 mm
culture dishes; 24 h later at 60% confluence, all medium was removed
from the wells and 800 μL of Opti-MEM® I Reduced Serum Media was
added. Next, for HeLa cells 200 μL BAPCs-DNA nanoparticles at N:P ra-
tios of 1.3, 2.6, 5.2, 10.4, 20.8 and 26were added to cells. TheseN:P ratios
correspond to peptide concentrations of 2.5, 5, 10, 20, 40 and 50 μM re-
spectively mixed with 2.5 μg of pEGFP-N3. For HEK-293 cells, BAPCs-
DNA nanoparticles corresponding to N:P ratios of 6.5, 13, 26 and 52
(12.5, 25, 50 and 100 μM respectively), were mixed with 2.5 μg of
pCMV-SD95-21-GFP) and added to cells. They were then incubated
under normoxic conditions for 2–6 h. After the incubation period,
media and transfection reagent were removed and replaced with 1 mL
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of fresh DMEM containing 10% FBS in eachwell. The cells were returned
to the incubator for 48 h. For the positive control, cells were transfected
with Lipofectin® (Invitrogen, Carlsbad, CA), with adjusted conditions
for optimal results in each cell line (Fig. 2S). Lipoplexes for HeLa cells
were formed in 200 μL of OptiMEM® I serum medium mixing 2.5 μg
of pDNA with 8 μL of the transfection reagent. For HEK-293, 2.5 μg of
DNA was mixed with 12 μL of the cationic lipid. The lipoplexes were
added to the cells and allowed to incubate for 6 h at 37 °C. After this in-
cubation period, media and transfection reagent were removed and re-
placed with 1 mL of fresh DMEM containing 10% FBS in each well. The
cells were returned to the incubator for 48 h. Transfection efficiency
was monitored by confocal microscopy and quantified by fluorescence
activated cell sorting (FACS), FACSCalibur (Becton Dickinson, Grayson,
GA). Propidium iodide (PI) was used to identify and then exclude
dead cells from the analysis. Non transfected cells containing only
DNA and CaCl2 (1 mM) were used as a control. Data were analyzed
using the FlowJo software V.10.1 (TreeStar, OR, USA).

2.9. Confocal laser scanning microscopy

Images were obtained using a confocal LSM 700 laser-scanning mi-
croscope (Carl Zeiss, Gottingen, Germany).

2.10. Cell viability assay in vitro

Cell viability was monitored by flow cytometry using the cell death
exclusion PI. For HeLa cells cell viability was also analyzed using exclu-
sion of the fluorescent dye trypan blue. 1 × 105 HeLa cells were seeded
on 22mm culture dishes; 24 h later at 60% confluence, all medium was
removed from the wells and 800 μL of Opti-MEM® I Reduced Serum
Media was added. Next, 200 μL BAPCs-DNA nanoparticles with N:P
ratios = 1.3, 2.6, 5.2, 10.4, 20.8 and 26, mixed with 2.5 g of were
added to cells and allowed to incubated under normoxic conditions
for 2–6 h. After this incubation period,media andnanoparticleswere re-
moved and replaced with 1 mL of fresh DMEM containing 10% FBS in
each well. The cells were returned to the incubator for 48 h before
performing the analysis. The Lipofectin® (Invitrogen, Carlsbad, CA) con-
trol was used according to the protocol previously mentioned.

2.11. Mice

Female C57BL/6 mice at 8–10 weeks of age were supplied by the
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science and housed at the
Microbiology Department of the University of Sao Paulo. All procedures
involving animal handling and treatment followed the recommenda-
tions for the proper use and care of laboratory animals from the Univer-
sity of Sao Paulo Ethics Committee.

2.12. DNA vaccine and immunization regimens

The plasmid DNA vaccine (5.6 kb, pgDE7 plasmid) used in these ex-
periments encode the type 16 human papilloma virus (HPV-16) E7
oncoprotein genetically fused to the HSV-1 gD protein (pgDE7) that
was described previously [22]. Pre-assembled conformationally
constrained BAPCs were added to an aqueous DNA solution containing
40 μg of the plasmid DNA vaccine, using 400, 800 and 3200 μM of
BAPCs to achieveN:P ratios of 1.3, 2.6 and 10.4 respectively. Each animal
(4–5 per group) was inoculated with a final volume of 100 μL i.m.
divided in 50 μL aliquots and delivered into both tibialis anterior muscle
of the hind limb. The immunization was carried out 3 days after subcu-
taneous transplantation of 7.5 × 104 TC-1 cells, which express the HPV-
16 E7 oncoprotein. The TC-1 tumor cells were suspended in 100 μL of
serum-free medium and injected into the left rear flank of the animals.
Tumor development was checked by visual inspection and measured
using a digital caliper twice a week for a period of 70 days. The animals
were scored as tumor-bearing when the tumors reached a size of
approximately 2 mm in diameter. Survival rates were based on the per-
centage of animals with tumor volumes reaching up to 500 mm3

according to the formula: 1/2(length × width2) or 10 mm of length.

2.13. Intracellular cytokine staining (ICS)

Intracellular IFN-γ staining was performed using blood samples col-
lected 14 days after the vaccine administration, according to previously
described procedures [22]. The blood samples were treated for lysis of
red blood cells and cultured at a concentration of 106 cells/well for 6 h
at 37 °C in 96-well round bottom microtiter plates with 10 μg/mL of
Brefeldin A (GolgiPlug; BD Biosciences, CA, USA) in the presence or
not of 3 μg/mL of the E7-specific RAHYNIVTF peptide (amino acids
49–57). After incubation, the cells were stained with BB515-conjugated
anti-CD8a antibody and after fixation and permeabilization, with PE-la-
beled anti-IFN-γ. The buffers and antibodies were purchased from BD
Biosciences (CA, USA). The cells were examined by flow cytometry
using a FACS Fortessa (BD Biosciences) and the data were analyzed
using FlowJo software (TreeStar, OR, USA).

2.14. Activation of mouse dendritic cells (DC) in vitro

Spleens and lymph nodes from naïve C57BL/6 mice were collected,
carefully macerated and washed with ice-cold MACS buffers (PBS,
0.5% bovine serum albumin, 2 mM EDTA). Large particulate matter
was removed by passing the cell suspension through a cell strainer
70 μm nylon membrane. After suspended in MACS buffer cells were in-
cubated with MicroBeads (Miltenyi Biotec) conjugated to hamster anti-
mouse CD11c monoclonal antibodies according to the manufacture's
protocols. Positively selected DCs containing N90% CD11c+ cells were
stimulated for 48 h with PBS, DNA (10 μg of pgDE7) and LPS at
100 ng/mL as a final medium concentration. Also, CD11c+ cells were
stimulate at the same conditions with the BAPCs-DNA nanoparticles at
N:P charge ratio of 1.3 using 10 μg of pgDE7 and BAPCs at 100 μM and
an additional group containing only uncoated BAPCs at 100 μM as a
final concentration (BAPCs). Then, the tested substances and stained
with anti-CD11c+ cells were stained with, anti-I-A[b] (anti-MHCII),
anti-CD40, anti-CD80 and anti-CD86 conjugated to different fluoro-
chromes (BD Biosciences). The cells were examined by flow cytometry
using FACS LSR Fortessa (BD Biosciences) and data were analyzed using
the FlowJo software V.10.1 (TreeStar, OR, USA).

2.15. Cytometric bead array (CBA)

The cytokines levels in supernatants of dendritic cell cultures were
measured after 48 h of stimulation using the CBA kit 200 Th1/Th2/
Th17 (BD Biosciences) for the quantification of IL-2, IL-4, IL-6, INF-,
TNF-α, IL-17A and IL-10 according to the manufacturer's instructions.
In brief, the sample and the cytokine kit standardsweremixedwithmi-
crospheres coatedwith capture antibodies specific for the respective cy-
tokines. Then, samples were incubated with the detection antibody
labeled with phycoerythrin (PE) for 2 h at room temperature in the
dark. The flow cytometry analysis was based on the fluorescence inten-
sity using FACS Fortessa (BD Biosciences). Data were analyzed with the
aid of the FCAP Array 3.0 to determine the concentration (pg/mL) and
means of fluorescence intensities (MFI) of the samples and standards.

2.16. In vivo toxicity assay

Blood samples were collected individually from the submandibular
plexus of mice 1 or 7 days after the immunization. Sera were obtained
after centrifugation at 5000g at 4 °C for 30min andmeasured for aspar-
tate (AST) and alanine (ALT) transaminases (Laborclin, SP, and Brazil),
lactate dehydrogenase (LDH), urea and creatinine (Wiener lab, Argenti-
na) levels using commercial assay kits according to the manufacturer's
protocols.
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3. Results

3.1. Preparation and characterization of BAPCs-DNA nanoparticles

As previously reported [15], BAPCs preparation begins by mixing
two peptides, bis(Ac-FLIVIGSII)-K-K4 and bis(Ac-FLIVI)-K-K4, at equi-
molar concentration in 2,2,2, Trifluoroethanol (TFE). In this solvent the
peptides are monomeric, adopting a helical conformation, and do not
aggregate. Once combined, the solvent is removed under vacuum and
samples are then hydrated to form capsules of desired concentration
by the dropwise addition of water. The capsules are kept for 30 min at
25 °C to reach a stable size of 20–30 nm, subsequently they are incubat-
ed at 4 °C for 1 h and then rewarmed to 25 °C thereby fixing their size
(20–30 nm). The solution is allowed to stand at 25 °C for an additional
30min before adding the dsDNA. Nanocapsules prepared in this fashion
are unaffected by solvents, salts, chaotropes or temperature [19]. We
hypothesize that these stable nano-capsules act as cationic nucleation
centers for the DNA, which coat the surface perhaps through winding,
analogously to how histones compact DNA to form nucleosomes [25,
26]. The cationic lysine residues exposed on the outer surface of BAPCs
bind electrostatically to the repeating negatively charged phosphate
groups present in DNA. Transmission electron microscopy (TEM) im-
ages revealed a complete, uniform coating of a single BAPCs surface
with what appears to be a double strand DNA (Fig. 1A) or in clusters
(Fig. 1B), confirming that a multi-molecular process should exist
where more than one BAPC andmost likely one DNA plasmid molecule
are involved in the supra-molecular structure of the nanoparticles.

A dried supercoiled 4.7 kb plasmid DNA visualizedwith atomic force
microscope (AFM) showed an estimated size of ~400nm [20]. However,
free soluble DNA molecules generally adopt much larger sizes [27,28].
For a single 20–30 nm BAPC, the curvature may be too high for a DNA
chain to wrap tightly however, since the bending energy is inversely
proportional to the square of the bending circle radius [27], bending of
DNA around larger nanoparticle clusters requires much lower energies.
Fig. 1. TEM images of the BACP:DNA nanoparticles at N:P = 20.8. (A) Single BAPCs interactin
100 nm. (C) Schematic representation of potential BAPC-DNA interactions.
Thismight explain the presence predominantly of clusters with average
size between 100 and 250 nm. The presence of both single and clustered
BAPCs-DNA nanoparticles indicates that the DNA can assume several
modes of associating with the BAPCs or that the assembly process
may not have gone to completion. The single BAPC-DNA nanoparticles
may be intermediates rather than endpoints (Fig. 1C).

AFM was also used to confirm the topologies of the BAPCs-DNA
nanoparticles (Fig. 2A–B and Fig. 3S). We observed clusters with aver-
age size between 100 and 250 nm and single BAPCs-DNA complexes
with particle size distribution between 50 and 80 nm - values in agree-
ment with those obtained using TEM.

Based on the two different imaging techniques, BAPCs mixed with
DNA form compact clusters with sizes ranging on average from 50 to
250 nm. Among several parameters such as particle shape, rigidity, sur-
face properties and degradability, particle size is known to play an im-
portant role for intracellular uptake and subsequent transfection
efficiency. Rejman et al. [29], demonstrated that nanoparticles with a
size of 50 nm are taken up 34 times faster than 100 nm particles and
810 times faster than 500 nm particles. Thus, BAPC-DNA nanoparticles
appear to fit into a suitable size range compatible with the in vitro cel-
lular uptake.

To further evaluate the biophysical properties of the BAPCs-DNA
nanoparticles, wemeasured the particle size and zeta potential of sever-
al formulations by dynamic light scattering (DLS). We analyzed the
BACPs-DNA complexes at different (N:P) charge ratios. The N:P charge
ratio for a given complex is defined as the number of protonated
amino groups (NH3

+) contained in the tetra-lysine portion of the
branched peptides (even though not all are present on the outer surface
of the BAPCs) and the number of charged phosphates (PO4

−) present in
the plasmids used. Formulationswith N:P ratios of 2.6, 10.4, 20.8 and 26
displayed an average size of ~150 nm and ~250 nm for the N:P = 1.3
(Fig. 3A). These results are in accordance to the particle size observed
in TEM (Fig. 1) and AFM (Fig. 2 and Fig. 3S). The zeta potential (ZP) of
the nanoparticles increased at higher peptide concentrations
g with pDNA. Scale bar = 10 nm. (B) Cluster of BAPCs interacting with DNA. Scale bar =



Fig. 2. AFM image analysis of the BACP-DNA nanoparticles at N:P = 20.8. (A) 5 × 3 μm
image of the nano-structures formed. (B) Cross sectional analyses of the numbered
nano-structure shown in panel A.
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demonstrating the efficient neutralization of the DNA in all the tested
formulations (Fig. 3B). Neutral and positive ZP's improve cellular up-
take. HeLa cells in suspension have been reported to have very low rest-
ing potentials (from−15 to−44mV) [30] and supports the notion that
the negative charge of the DNA needs to be sufficiently neutralized for
efficient uptake [31].

3.2. In vitro transfection efficiency of BAPCs coupled with dsDNA

The ability of nano-sized BAPCs to deliver plasmid DNA in vitro was
assessed by incubating cells with peptide-DNA nanoparticles at differ-
ent N:P ratios. HeLa cells were incubated with BAPCs coated with a
4.7 kb GFP-encoding plasmid for 4 h in Opti-MEM® I Reduced Serum
Media at N:P ratios ranging from 1.3 to 41.6. The ratios that showed
the highest transfection efficiencies were 10.4, 20.8 and 41.6 yielding
values of (30.29%±1.59, 50.12%±2.5, and 47.55%±1.65) respectively
(Fig. 4A). To determine the influence of the incubation time on N:P
Fig. 3.Dynamic light scattering (DLS) and zeta potential data for different BAPCs-DNA formulat
experiments combined. Differences between values were compared by ANOVA using Bonferr
significance (ns) was considered when p N 0.05.
ratios 10.4 and 20.8, HeLa cells were also incubated with the BAPCs-
DNA complexes for periods ranging from 2 h to 12 h. Optimal rates
were obtained with incubation times of 4 and 6 h (Fig. 4S A). Different
buffers were also evaluated in the absence and presence of CaCl2
(1mM). Addition of CaCl2 (1mM)promoted a small, but not statistically
significant, increase in the number of transfected cells over those incu-
bated with the nanoparticles in the absence of the salt (Fig. 4S B). Max-
imal transfection rates (~55%) for HeLa cells were achieved using DNA-
complexed to BAPC nanoparticles at a N:P ratio of 20.8 and an incuba-
tion time of 4 h with cells kept in Opti-MEM® I Reduced Serum Media
containing 1 mM of CaCl2 (Fig. 4A–B). We subsequently tested the abil-
ity of BAPCs to deliver larger plasmids; pCMV-SD95-21-GFP (19.4 kb)
into a different cell line (HEK-293). For this cell line thehighest transfec-
tion rates (~25%) were achieve using a N:P ratio of 26 with an incuba-
tion time of 4 h with cells kept in Opti-MEM® I (Fig. 4C–D). The
plasmid pCMV-SD95-21-GFP encodes the entire genome for the North
American type I porcine and reproductive syndrome virus (PRRSV). As
observed in earlier publications [32], delivery and expression of this
plasmid resulted in the shedding of competent RNA virus. This result in-
dicates that BAPCs could find application in delivering vaccines derived
from cDNA of attenuated virus thus eliminating the need for large pro-
duction of protein inoculants. As a positive control, cells were
transfected with the commercial reagent Lipofectin® using conditions
optimized for each cell line. Quantification of the transfection efficien-
cies were monitored using fluorescence activated cell sorting (FACS).
Propidium iodide (PI) was used to identify and then exclude dead
cells from the analysis. Additionally, the in vitro cytotoxicity of the
BAPCs-DNA nanoparticles was also evaluated in HeLa cells based on
cell death entry of trypan blue (Fig. 5S A). The results showed that cell
viability is minimally affected at the N:P ratio that produced the highest
transfection efficiency while for the lipid-based transfection reagent, up
to 40% of the cells did not survive the treatment. Confocal microscopy
showed normal morphologies for those cells that were treated with
BAPCs-DNA nanoparticles whereas those treated with Lipofectin®
displayed abnormal cell structures (5S B–E).

3.3. In vivo delivery of a DNA vaccine encoding an HPV-16 oncoprotein

After evaluating the transfection efficiency and toxicity of the DNA-
coated BAPCs in vitro, we tested the nano-sized complexes ability to de-
liver DNA in vivo. For that purpose, we tested a DNA vaccine that en-
codes the HPV-16 E7 oncoprotein (pgDE7) [22]. This vaccine has
shown control in the proliferation of tumor cells expressing HPV-16
oncoproteins (TC-1 cells) grafted in C57BL/6mice [22]. The pgDE7 plas-
mid was incubated with conformationally constrained BAPCs at N:P
ions. (A) Size (z-average) and (B) zeta potential. Data represent mean values+SD of three
oni as post-test. Statistical significance: (***) p b 0.001; (****) p b 0.0001. Non-statistical



Fig. 4. In vitro transfection efficiency of BAPCs-DNA nanoparticles. (A) HeLa cells transfectedwith nanoparticles prepared at different peptide:DNA charge ratios (N:P) an incubation time
of 4 h in reduced serummedia and 1mMCaCl2 (B) Flow cytometry analysis of GFP-expressing HeLa cells after 48 h post transfection with BAPCs nanoparticles at N:P ratio 20.8 (C) HEK-
293 cells transfected with nanoparticles prepared at different peptide:DNA charge ratios (N:P) an incubation time of 4 h in reduced serum media and 1 mM CaCl2. (D) Flow cytometry
analysis of GFP-expressing HEK-293 cells after 48 h post transfection with BAPCs nanoparticles at N:P ratio of 26. Data represent mean values +SD of four experiments combined.
Differences between values were compared by ANOVA using Bonferroni as post-test. Non-statistical significance (ns) was considered when p N 0.05.
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ratios of 10.4, 2.6 and 1.3. The complexed BAPCs-DNA was inoculated
i.m. in mice, 3 days after inoculation of the TC-1 tumor cells. The nega-
tive control groupwas represented by sham treatedmice. Other control
groups received only naked pgDE7 plasmid and BAPCs complexed with
a plasmid that does not encode pgDE7, to ensure that the anti-tumor
protection is induced by the pgDE7 (Fig. 5A). Mice immunized with
BAPCs coatedwith pgDE7 atN:P ratios higher than 2.6 did not efficiently
control tumor growth. Animals inoculatedwith 2.6 ratio showed similar
protection level compared with the group treated with naked pgDE7.
BAPCs-DNA nanoparticles at N:P ratio of 10.4, which demonstrated en-
hanced transfection efficiency compared to DNA alone, displayed tu-
mors that reached the size of ~1.0 cm, almost 30 days after
transplantation of TC-1 cells, showing no statistical difference when
compared with the non-vaccinated (control) mice and the 1.3 pGFP
group. In contrast, mice immunized with pgDE7-coated BAPCs at N:P
of 1.3 managed to constrain tumor growth up to onemonth after trans-
plantation of the TC-1 cells. In addition, the survival time was enhanced
by two-fold in comparison to that observed in the non-complexed DNA
group (Fig. 5B). Immunizationwith BAPCs coatedwith pgDE7 at 1.3 N:P
ratio also enhanced the number of E7-specific cytotoxic lymphocytes
with regard to mice immunized with the same amount of DNA vaccine
without BAPCs (Fig. 5C). Is noteworthy that only the 1.3 N:P ratio
showed the least positive zeta potential value (2 mV) compared to the
other preparations (Fig. 3B). These results might be associated with
very low cytotoxicity and little or no tendency for aggregation promot-
ing higher gene expression of the pDNA in vivo, as observed with other
nanoparticles presenting neutral zeta potential [33,34]. The particle size
range obtained by DLS (~250 nm) for this formulation is comparable to
previous reports on particulate DNA vaccine delivery systems [35].

3.4. Mouse DC activation by BAPCs-DNA nanoparticles

We have also analyzed the capacity of BAPCs-pgDE7 complexes to
activate antigen presenting cells (APCs), a key step in the activation of
T cell responses which are directly responsible for controlling tumor
growth in the TC-1 tumor model [22]. Particulate carriers are known
to enhance the immunogenicity of DNA vaccines by facilitating uptake
by APCs, such as dendritic cells (DCs) [36,37,38]. Indeed, particles up
to 500 nm are efficiently engulfed by DCs and result in activation of cy-
totoxic lymphocytes capable of recognizing and lysing tumor cells [39,
40]. DCs isolated from spleen of naïve C57BL/6 mice were incubated
with the pgDE7-BAPCs and the expression of surface co-stimulatory re-
ceptor molecules (CD40, CD80 and CD86)wasmeasured. Under our ex-
perimental conditions, DCs incubated with BAPCs-pgDE7 complexes
showed augmented expression of co-stimulatory molecules, reaching
similar levels as those observed after incubationwith bacterial lipopoly-
saccharide (LPS), a potent activator of DCs (Fig. 6A–C). In contrast, no
activation of co-stimulatory molecules was detected on DCs exposed
to naked plasmid DNA or BAPCs not associated with DNA (Fig. 6A–C),
which ruled out the possible effects associated with LPS contamination
in DNA and BAPCs preparations. Moreover, DCs stimulated with the
pgDE7-BAPCs secreted enhanced amounts of the pro-inflammatory



Fig. 5.Antitumor effect and survival curves ofmice immunizedwith BAPCs-DNA nanoparticles at different N:P ratios. C57BL/6micewere immunized i.m.with plasmidDNA (40 μg) 3 days
after injection of tumor cells (TC-1) complexed with or without BAPCs at 1.3, 2.6 and 10.4 charge ratios (N:P). The sham-treated group was inoculated with PBS based on the same
inoculation regimen. The 1.3 (pGFP) group received 40 μg of pGFP plasmid, used as a negative control for the vaccine. (A) Mean values of tumor size (mm3) progression +SD values
until day 30. (B) Survival rates within 70 days after the TC-1 injection. Data is based on four independent experiments. (C) Intracellular IFN-γ staining of CD8+ T lymphocytes after in
vitro stimulation with E7-derived MHC-I-specific RAHYNIVTF peptide (amino acids 49–57) of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) monitored by flow cytometry and
expressed as percentage of CD8+IFN-γ+ cells of total CD8+ T cell. The mean values that were used to compile these graphs can be found in supplementary material, Tables 1–3.
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cytokines TNF-α and IL-6 that promote APC maturation and activation
of cells involved in the adaptive immune response. In contrast, the pro-
duction of IL-10, a suppressive cytokine associatedwith the activation of
tolerogenic APCs, while moderately enhanced in the supernatants of
DCs stimulated with BAPCs-DNA nanoparticles, was approximately
10-fold lower than those observed for TNF-α and IL-6, which is indica-
tive of a cytokine balance shifted towards a pro-inflammatory environ-
ment (Fig. 6D). DCs stimulated with the same amount of pgDE7 or
BAPCs alone were not affected as evaluated by the secretion of any of
these cytokines. Our results indicate that coupling a plasmid DNA vaccine
with BAPCs promote activation of DCs and, therefore, better prepared
these cells for the subsequent activation of cytotoxic T lymphocytes
(CTL) [41,42]. CTL, particularly CD8+ T cells, are key components of the
immune system in controlling tumors [43,44]. Importantly, the secretion
of TNF-α and IL-6, in combination with reduced secretion of immune
suppressive cytokines (IL-10) by APCs may affect activation of CD8+ T
lymphocytes as well as macrophages and natural killer cells, that also
play relevant roles on the control of tumor cells growth.

3.5. In vivo toxicity assay of BAPCs-DNA nanoparticles

To test the in vivo toxicity of BAPCs coatedwith DNA at different N:P
ratios, micewere inoculated i.m. with one dose of pgDE7-coated BAPCs.
Blood samples collected from immunizedmicewere tested for the pres-
ence of aspartate (AST) and alanine (ALT) transaminases, and lactate
dehydrogenase (LDH) (Fig. 7), which are recognized as markers of
liver or general tissue damages. Only mice treated with free BAPCs
and BAPCs associated with pGFP showed increased AST serum levels
with regard the control group. None of the other tested groups
displayed abnormal values for these markers when compare with the
control group up to 7 days after administration. DNA delivery systems
based on nanoparticles, including gold-based nanomaterials and DNA-
liposome complexes, often induce in vivo toxic effects, which vary ac-
cordingly to the dimensions and surface chemistry of the particles [45,
46]. Nonetheless, our results demonstrate that the DNA-coated BAPCs
at N:P = 1.3 do not show detectable systemic toxicity and, thus, may
be compatible with in vivo applications.

4. Discussion

Herewe report the ability of nano-sized DNA-BAPCs to safely deliver
plasmid DNA both in vitro and in vivo. In vitro, DNA-BAPCs nanoparti-
cles transfected cells in culture with higher efficiency than that ob-
served with a popular lipid-based commercial product and with less
cytotoxicity. In vivo, they induce immune modulatory effects leading
to enhancement of the anti-tumor effects of a DNA vaccine in a murine
model. The non-complexed peptide nanoparticles, (~20–30 nm in di-
ameter), were pre-formed in water at room temperature and subse-
quently incubated at 4 °C and then returned to RT. This protocol yields
the conformationally constrained nanoparticles that are completely re-
sistant to disassembly in organic solvents [19]. BAPCs prepared using
other temperature regimes did not perform well in delivering dsDNA
in vivo. Comparable to howhistones compact DNA to formnucleosomes
[23], the conformationally constrained BAPCs interact with plasmid
DNA acting as a cationic nucleation centers with the negatively charged
DNA coating the outer surface, generating peptide-DNA nanoparticles
with sizes ranging between 50 and 250 nm. HeLa cells transfected in
vitro with the BAPCs-DNA complexes showed transfection frequencies



Fig. 6. In vitro activation of dendritic cells after incubation with BAPCs-DNA nanoparticles. DCs (3 × 105 cells) from naïve mice lymphoid organs were incubated for two days with PBS
(control), only BAPCs at 100 μM, DNA (10 μg of pgDE7), BAPCs-DNA nanoparticles at N:P charge ratio of 1.3 and LPS (100 ng/mL). The surface expression levels of activation markers
were measured by flow cytometry after gating in CD11c+ (PE) MHCII+ (FITC) cells shown as Median Fluorescence Intensity (MFI) bar graphs of CD40, CD80 and CD86 (APC) markers
(A, B and C). (D) TNF-α, IL-6 and IL-10 cytokine induction (pg/mL) in cell culture supernatants. Data represent mean values +SD of two experiments combined. Statistical
significance: (*) p b 0.05, (**) p b 0.01, (***) p b 0.001 versus Control group or as indicated in the bars (ANOVA, Bonferroni post-test).

Fig. 7. Toxicity analysis of mice immunized with BAPCs-pgDE7 nanoparticles. C57BL/6 mice were immunized i.m. with naked DNA (40 μg of pgDE7), BAPCs-pgDE7 nanoparticles at N:P
ratio of 1.3, 2.6 and 10.4. Additionally, we tested a group treated with only BACPs (without the pgDE7 plasmid) at 800 μM and BAPCs-pGFP nanoparticles at N:P ratio of 1.3. The sham-
treated group (control) received PBS at the same conditions. Individual sera were collected at day 1 or 7 after the immunization and analyzed for AST and ALT transaminases or LDH.
Data represent mean values + SD of three experiments combined. Statistical significance: (*) p b 0.05, (***) p b 0.001 versus Control group (ANOVA, Bonferroni post-test).
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approaching 55% (higher than cells treated with Lipofectin®). Notably,
the size of the DNA constructs that can be delivered successfully can
be larger since dsDNA can form complexes with the exterior surface of
one or more BAPC particles. For this study, we delivered a 19.4 kb plas-
mid achieving significantly higher transfection efficiencies than those
reached with cationic lipids. We tested the in vivo transfection perfor-
mance of BAPCs with a plasmid DNA encoding an oncoprotein of HPV-
16, previously used as a therapeutic anti-tumor vaccine. Administration
of DNA-BAPC nanoparticles to mice showed that high N:P ratios, com-
patible with optimal HeLa and HEK-293 cell transfection effects, did
not improve the protective immunity of the DNA vaccine. However, a
lower N:P ratio resulted in substantial in vivo anti-tumor effects.

This results demonstrated that the N:P ratio has to be adjusted for each
cell type and application purpose. It is noteworthy that the 1.3 N:P ratio
showed the least positive zeta potential (~2 mV) compared to the other
preparations. Bragonzi et al. [47] showed that large or highly positively
charged nanoparticles are trapped in the lung and do not enter systemic
circulation. Additionally, neutral zeta potentials are associated with low
cytotoxicity, reduced plasma protein adsorption and little or no tendency
for aggregation [33,34,48,49]. This may explain why the N:P = 1.3 ratio
was the formulation that efficiently controlled tumor growth in vivo. The
size, shape and degradability of nanoparticles, could all influence for in
vivo gene delivery. Other parameters such as coronal effects and the
resting potential of cells can also impact the nanoparticle performance.
By testing additional constructs with multiple cell types in the near future
we hope to determine additional underlying physical determinants.

We demonstrated that BAPC-DNA complexes activate DCs, which are
responsible for activation and antigen presentation to effector cytotoxic T
cells. Furthermore, the DNA-loaded BAPCs, at the most effective in vivo
concentration, showed no detectable toxic effects, as evaluated by some
critical tissue injury biomarkers. Moreover, as showed in the present
study, the administration of BAPCs complexed with a DNA vaccine
(pgDE7), conferred protection to tumors cells expressing HPV-16
oncoproteins. BAPC complexation with pgDE7 resulted in the increase in
the numbers of antigen-specific CD8+ T cells and delayed tumor growth
in mice previously grafted with TC-1 tumor cells. Together, these results
indicate that the complexation of plasmidDNA tonano-sizedBAPCs repre-
sents apromisingnon-viral genedelivery approach for in vitro transfection
of mammalian cells and for the in vivo activation of immune responses.
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3.3 PROTEÍNA RECOMBINANTE (T-RP3) COMO UM MÉTODO DE 

ENTREGA DE PLASMÍDEOS 

 

Ainda visando o aprimoramento dos efeitos terapêuticos do plasmídeo vacinal 

pgDE7h com base em novos métodos de entrega por meio de estratégias não-virais, 

estabelecemos uma colaboração com pesquisadores da UNICAMP (Campinas, SP) 

que desenvolveram uma proteína modular denominada T-Rp3 composta pela cadeia 

leve da dineína humana recombinante Rp3 fusionada a um domínio de ligação de 

DNA na posição N-terminal e o peptídeo ativo de membrana, TAT, na posição C-

terminal. Favaro e colaboradores(FAVARO et al., 2014) demonstraram que a 

proteína T-Rp3 foi capaz de interagir com a cadeia intermediária da dineína in vitro e 

condensar plasmídeos de DNA, formando um complexo estável de 

aproximadamente 100 nm e carregado positivamente. Além disso, testes em células 

HeLa revelaram boa eficiência de transfecção em comparação à substância 

lipofectamina amplamente empregada para esse fim (Lipofectamine®, Thermo Fisher 

Scientific). Experimentos preliminares foram realizados pela pesquisadora Marianna 

Favaro no Laboratório de Análise Genética da UNICAMP e revelaram que, utilizando 

a razão molar (pDNA:T-Rp3) de 1:8.000 (em tampão HEPES pH 7,3) há um 

aumento na eficiência de transfecção de células in vitro sem sinais de toxicidade.  

Com base nisto, nesta parte do trabalho, foram avaliadas a capacidade da 

proteína T-Rp3 em atuar como carregadora para transfecções in vivo em 

comparação com outros sistemas de entrega (DODAB e PEI), empregados 

previamente pelo grupo de pesquisa. Além disso, avaliou-se a interação da T-Rp3 

com o plasmídeo pgDE7h e sua capacidade de potencializar as respostas celulares 

específicas e antitumorais induzidas pela vacina.  

 

3.3.1 Metodologia 

 

3.3.1.1 Plasmídeos  

O plasmídeo pVAX-LUC, utilizado nesta seção do trabalho, foi construído com 

base no plasmídeo pVAX1-GFP anteriormente descrito por Toledo e 

colaboradores(TOLEDO et al., 2014). Utilizando as enzimas de restrição XbaI e 

EcoRI, a sequência que codifica a proteína GFP foi substituída pelo gene luciferase 
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obtido pelo vetor controle pGL3-Luc (Promega) por meio das mesmas enzimas. A 

obtenção e purificação do plasmídeo pVAX-LUC usado neste estudo foram 

realizadas pela pesquisadora Marianna Favaro, conforme descrito por Favaro e 

colaboradores(FAVARO et al., 2014). 

O plasmídeo vacinal pgDE7h foi obtido e caracterizado como descrito 

anteriormente no item 1.1.1 do presente trabalho. 

 

3.3.1.2 Obtenção da proteína recombinante T-Rp3 

A obtenção da proteína recombinante T-Rp3 foi descrita detalhadamente por 

Favaro e colaboradores(FAVARO et al., 2014) e foi realizada pela própria 

pesquisadora, no Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética (CBMEG) da 

UNICAMP, no qual está inserido o Laboratório de Análise Genética. 

Resumidamente, a sequência gênica referente ao domínio de ligação ao DNA 

(chamado DNAb4) foi fusionada à sequência que codifica a proteína Rp3 e inserida 

no vetor pET28a (Merck) contendo a sequência TAT. A proteína de fusão resultante 

denominada T-Rp3 (DNAb4-Rp3-TAT) foi expressa na linhagem BL21 (DE3) de E. 

coli em meio de cultura contendo 5,6 mM de lactose. O lisado contendo T-Rp3 foi 

obtido após centrifugação e sonicação, e purificado por cromatografia de afinidade 

ao níquel por meio da técnica de gradiente de imidazol. A proteína foi então 

dialisada em tampão HEPES 40 mM (pH 7,3) ou MES 40mM (pH 6,0), como 

discutido a seguir na sessão 5.2 deste relatório. 

 

3.3.1.3 Preparo dos complexos pDNA-TRp3 e imunização 

Para avaliação da cinética de diâmetro, complexos pDNA-TRp3 foram obtidos 

após mistura de 4, 8 ou 10 g de pDNA e uma quantidade correspondente de 

proteína para gerar uma razão molar de DNA:TRp3 de 1:8.000 em um volume final 

de 800l de tampão (MES ou HEPES) e incubados por tempos variados.  

Para os ensaios in vivo, no modelo de tumores subcutâneos, os complexos 

foram obtidos após mistura de 8 g de pDNA e uma quantidade correspondente de 

proteína para gerar razões molares 1:4000 e 1:8.000 em um volume final de 200 l. 

Os complexos foram incubados por 10 min à temperatura ambiente e, em seguida, 

injetados pela via intramuscular (100 l por pata). 
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Para a imunização por via de mucosa foram utilizados complexos pDNA-TRp3 

na razão molar 1:500 obtidos após mistura de 15 g do plasmídeo vacinal pgDE7h e 

uma quantidade correspondente de proteína para se obter a razão 42nM :21 M, em 

um volume final de 100 l. Os complexos foram incubados por 10 min à temperatura 

ambiente e em seguida inoculados por via intratraqueal. 

 

3.3.1.4 Medições de tamanho dos complexos pDNA-TRp3  

Complexos pDNA-TRp3 foram avaliados em relação à cinética de diâmetro 

(zeta-average) ao longo de 60 min. Os complexos foram formados com 4, 8 ou 10 g 

de pDNA e uma quantidade correspondente de proteína para gerar uma razão molar 

de DNA:TRp3 1:8000 em um volume final de 800l. Cada amostra foi submetida a 

seis leituras, e o diâmetro mensurado pela técnica de espalhamento dinâmico de luz, 

ou DLS, utilizando o equipamento Zetasizer 3000 (Malvern, Inglaterra). 

 

 

 

  

 

  

   

   

3.3.1.5 Ensaios de transfecção in vivo dos complexos pVAX-LUC-TRp3

Para  detecção  da  atividade  da  luciferase in  vivo,  foram  utilizados

camundongos  C57BL/6  fêmeas  de  8-10 semanas  inoculados  com  o  complexo 

pDNA-TRp3  em diferentes  razões  molares  pela via  intramuscular  (i.m.)  (100 l  em 

cada  pata)  ou  subcutânea  (s.c.)  (200 l). Os  resultados  de  bioluminescência  foram 

obtidos 10  a  15  min após  inoculação  por  via  intraperitoneal  (i.p.)  de  luciferina

(Promega) na  concentração  de  150mg/kg  de  peso  corpóreo em  solução  salina,  e

®visualização  no  equipamento  IVIS Spectrum  (Caliper) no CEFAP (Centro  de 

Facilidades de Apoio à Pesquisa, ICB, USP) 24, 48 ou 72 h após a transfecção. As

imagens  de  bioluminescência  foram  exibidas  no  modo  “fótons”  e  analisadas

2posteriormente para obtenção dos valores de radiância (p/s/cm /sr), que se refere ao 

número de fótons por segundo por área de tecido em um ângulo sólido (“stearadian”,

“sr”). 

 

3.3.1.6 Modelo de tumores TC-1 subcutâneos e imunização parenteral 

Os experimentos de imunização foram realizados com camundongos fêmeas 

C57BL/6 com idade entre 6-8 semanas adquiridos do Biotério do Departamento de 

Patologia (Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia) da USP e manuseados 

segundo as normas estabelecidas pela comissão de ética do ICB-USP. Para 

Luana
Máquina de escrever
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avaliação da eficácia dos complexos pgDE7h-TRp3, foi utilizado inicialmente um 

protocolo terapêutico (Figura 3) de imunização. Camundongos C57BL/6 foram 

inoculados com 7,5x104 células TC-1/100 l pela via subcutânea, no flanco direito, e 

imunizados 3 dias depois com uma dose dos complexos pgDE7h-TRp3 obtidos 

conforme descrito no item 3.1.3, pela via intramuscular. O crescimento tumoral foi 

monitorado duas vezes por semana, ao longo de 60 dias, com o auxílio de um 

paquímetro. Os animais foram eutanasiados quando pelo menos um dos diâmetros 

tumorais atingiu 10 mm.  

 

 

Figura 3: Regime vacinal terapêutico utilizado nas imunizações em camundongos C57BL/6 com os 
complexos DNA-TRp3. Camundongos C57BL/6 (8-10 semanas) foram inoculados com 7,5x10

4
 células da 

linhagem TC-1 pela via s.c. e imunizados pela via i.m. com 8 g pgDE7h complexados ou não à T-Rp3 3 dias 
depois. Amostras individuais de sangue foram coletadas 14 dias após a imunização para ensaios de resposta 
celular específica, como ICS e ELISA. Os camundongos foram eutanasiados quando os tumores atingiram 1 cm 
de diâmetro. Os animais sobreviventes foram monitorados por um período total de 60 dias. 

 

3.3.1.7 Preparo dos complexos pDNA-DODAB e -PEI  

Para o preparo dos complexos pDNA-DODAB foram utilizados fragmentos de 

vesículas de DODAB (DODAB BF) obtidos após sonicação por 20 min a 20% de 

potência do sonicador de uma solução de DODAB a 2 mM, aquecida a 70 ºC 

durante 1 h para obtenção das vesículas. Para cada dose foram utilizados 15 g do 

plasmídeo e 80 l de DODAB BF e incubados à temperatura ambiente por no 

mínimo 10 minutos antes da inoculação. Complexos pDNA-PEI foram obtidos após 

mistura de solução de DNA (15g/dose) e PEI (1mg/ml) em solução de glicose a 

10%.  

 

3.3.1.8 Modelo de tumores de mucosa (TC-1) e imunização intratraqueal 

 Para o modelo de tumores de mucosa foi adotado um regime profilático de 

imunização (Figura 4) com duas doses dos complexos pgDE7h-TRp3 ou –DODAB 

ou –PEI, com 12 dias de intervalo, pela via intratraqueal (i.t.) com o auxílio de uma 

micropipeta. Os camundongos foram previamente anestesiados pela via i.p. com 

uma mistura de ketamina (75 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg). Duas semanas após a 2ª 
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dose, 5x104 células TC-1/10 l foram inoculadas na língua de animais previamente 

anestesiados como descrito anteriormente e a inspeção do crescimento tumoral foi 

realizada com o auxílio de uma pinça duas vezes por semana, onde foram avaliadas 

a ausência ou presença dos tumores. Uma das imunizações foi sub-dividida em 

grupos de 5 e 3 animais para avaliação do crescimento tumoral e da resposta imune 

específica no lavado brônquio-alveolar (BAL), respectivamente. 

 

 

 

 
   

 
 

  
 
 

 

  

  

  

 

   

  

     

  

Figura 4: Regime  vacinal  profilático  administrado  por  via  de  mucosa  utilizado  para  os  complexos 
pgDE7h-TRp3.  Camundongos  C57BL/6  (8-10  semanas)  foram  imunizados  pela  via i.t. com  duas  doses  de

pgDE7h  complexado,  com  12  dias  de  intervalo  entre  as  doses.  Após 14  dias da  2ª  dose,  os  animais  foram
4

desafiados com 5x10 células tumorais TC-1 na língua. Amostras individuais de sangue ou um pool de células 
obtidas do BAL foram coletadas antes do desafio para ensaio de ICS. Os camundongos foram sacrificados entre 
2 e 4 semanas após a injeção das células TC-1, dependendo do tamanho da lesão tumoral na língua.

3.3.1.9 Obtenção do lavado brônquio-alveolar (BAL)

Para  obtençãoo  das  células  do  BAL,  os  animais  foram  eutanasiados  e

preparados de forma a deixar exposta a traquéia. Então, foi feito um pequeno corte 

para  a  introdução  da  ponta  da  seringa e realizadas  3  lavagens  sucessivas  do 

pulmão  com  aproximadamente  3  ml  de  solução  PBS-EDTA  2mM.  O  volume  de 

solução  recuperado  foi  centrifugado  e  as  células  utilizadas  para  avaliação  da 

frequência  de  linfócitos  T  CD8+  E7 –específicos  por  meio  do  ensaio  de  ICS  (item 

3.1.9)

3.3.1.10 Ensaio de marcação intracelular de citocinas (ICS)

A  marcação  de  IFN- intracelular foi realizada  com  células  do  sangue

periférico de camundongos imunizados 14 dias após a administração da última dose 

vacinal.  As  células  foram tratadas  por 5  min  no  gelo  com  ACK Lising  Buffer

(BioSource International) até ruptura das hemácias e centrifugadas a 1.500 rpm por

5 min. As células foram então lavadas com meio RPMI a 2% SFB e incubadas a uma

6concentração de 10 células/poço por 6 h a 37ºC 5% CO2 na presença de Brefeldina 

A (GolgiPlug; BD Biosciences), na ausência ou presença do peptídeo específico de
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E7 (aminoácidos 49-57; RAHYNIVTF(FELTKAMP et al., 1993)). Após esse período, 

as células foram incubadas por 30 min a 4ºC com anticorpo anti-CD8+ conjugada ao 

fluorocromo BB515 (BD Biosciences). Após permeabilização com a solução 

Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences), por 10 min a 4ºC, as células foram tratadas com 

anticorpo anti-IFN- conjugado a PE (BD Biosciences) por 30 min a 4ºC. As células 

foram então ressuspendidas em PBS e examinadas por citometria de fluxo utilizando 

o aparelho LSR Fortessa (BD Biosciences). Os dados foram analisados com o 

auxílio do programa FlowJo para a determinação das porcentagens de células IFN-


+/CD8+ sobre o total de células CD8+.  

 

3.3.1.11 Determinação do título de anticorpos séricos por meio do ensaio de 

ELISA  

Os títulos de anticorpos anti-gD dos animais foram medidos em ensaios de 

ELISA feitos com a proteína gD purificada produzida no LDV. Os ensaios de ELISA 

foram realizados com 250 ng/poço de proteína dispostos em placas MaxiSorp 

(Nunc). Após incubação de 16 h a 4 ºC, as placas foram bloqueadas com 3% 

gelatina em PBS 1X incubando-as a 37 ºC durante 2 h. Em seguida, os soros 

individuais provenientes dos animais imunizados foram adicionados na diluição 

inicial 1:25 nas placas, que foram incubadas a 37ºC por 1 h. Após a incubação, 

anticorpos anti-IgG de camundongo conjugados à peroxidase foram diluídos em 

PBS-Tween 0,05% com 1% gelatina na concentração de 1:3000 e incubados a 

temperatura ambiente por 1 h nas placas previamente lavadas com PBS-Tween 

0,05%. A presença de anticorpos ligados aos antígenos foi visualizada com a 

solução de revelação (12,5 ml de tampão citrato-fosfato 33 mM, pH 5.0; 5 mg de O-

Fenilenodiaminadihidrocloreto (OPD); e 5 μL de H2O2 por placa) por 20 min a 

temperatura ambiente e protegida da luz. A reação foi interrompida com 50 μL/poço 

de H2SO4 9 N. As densidades óticas das reações foram determinadas a 492 nm no 

espectrofotômetro modelo Epoch™ Multi-Volume Spectrophotometer (Bio Tek 

Instruments). Todas as amostras foram testadas em duplicata e os valores de 

absorbância das reações de controle (poços sem adição de soro) foram subtraídos 

dos resultados obtidos com as amostras de soro testadas. Foram desenhadas 

curvas de diluição para cada amostra e os títulos calculados como os valores 

recíprocos da maior diluição com uma densidade óptica de 0,1. 
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3.3.1.12 Análises estatísticas  

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa GraphPrism 

versão 5, aplicando-se o teste ANOVA e pós-teste de Tukey para comparação entre 

grupos. Todos os dados foram representados pela média ± desvio padrão, exceto 

para os resultados obtidos de dois experimentos combinados, os quais foram 

apresentados por meio da média ± erro padrão da média. 

 

 

3.3.2 Resultados e Discussão 

 

Com base em dados previamente obtidos pelos grupos de pesquisa do 

Laboratório de Anáise Genética (UNICAMP) e do LDV (USP), os primeiros testes 

foram realizados utilizando o protocolo de imunização terapêutica (Figura 3) após 

inoculação por via s.c. de células tumorais da linhagem TC-1 e dose única (sub-

ótima) da vacina pgDE7h. Para a primeira imunização foram utilizados três grupos: 

(1) não vacinados (“Controle”), (2) imunizados com 8g pgDE7h em PBS (“DNA”) e 

(3) imunizados com o complexo DNA-TRp3 em HEPES pH 7,3 na razão molar 

1:8.000 (“1:8000”), cujas condições foram pré-estabelecidas para transfecções in 

vitro pela pesquisadora Marianna Favaro.   

A análise da progressão tumoral indicou que houve sobrevivência de 40% dos 

animais imunizados com apenas a vacina (“DNA”), os quais apresentaram tumores 

com volume menor que 500 mm3 após 60 dias da inoculação das células TC-1. 

Entretanto, o grupo vacinado com DNA associado à T-Rp3 mostrou uma progressão 

do crescimento tumoral semelhante ao grupo controle (Figura 5A). A análise da 

resposta celular, avaliada através da porcentagem de linfócitos T CD8+IFN-γ+ E7-

específicos sobre o total de linfócitos CD8+, apontou para uma tendência de 

aumento da porcentagem no grupo vacinado com DNA-TRp3, mas a diferença não 

foi estatisticamente significativa (Figura 5B). 
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Figura 5: Resposta antitumoral obtida após imunização com complexos DNA-TRp3. Camundongos 

C57BL/6 foram imunizados com 8g de DNA complexados ou não com a proteína recombinante T-Rp3 na razão 
molar DNA:proteína 1:8.000. Animais não vacinados foram considerados o grupo Controle da imunização. (A) 
Sobrevivência apresentada pelos grupos de vacinação até 60 dias do Desafio TC-1. (B) Frequência de células T 
CD8 E7-específicas produtoras de IFN-γ em amostras de células mononucleares do sangue periférico, coletadas 
14 dias após a imunização. ns = não significativo segundo teste estatístico ANOVA utilizando o pós-teste de 
Tukey. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n=5).  

 

Devido à necessidade de se utilizar grandes quantidades de pDNA em um 

volume proporcionalmente menor ao utilizado nos ensaios in vitro(FAVARO et al., 

2014), e diante dos resultados negativos de imunização mostrados anteriormente, o 

objetivo dos experimentos seguintes foi explorar a otimização dos complexos pDNA-

T-Rp3. De fato, e diferentemente do que ocorre com o plasmídeo pVAX-LUC 

utilizado in vitro, os complexos formados pela associação de T-Rp3 e pgDE7h na 

razão 1:8.000 (8μg de pDNA em 200uL) em HEPES pH 7,3 resultaram em uma 

acentuada e indesejável precipitação, observada antes da inoculação. Como não era 

recomendável reduzir ainda mais a concentração dos complexos (pelo risco de 

intensificar a precipitação, e nem aumentar o volume da reação (pelo limite de 

absorção deste sítio de inoculação), optou-se por alterar o tampão de diálise da 

proteína (veículo da formulação) visando reduzir o pH do tampão e, desta maneira, 

reduzir a agregação.  

Por meio da técnica de DLS, foram avaliados os diâmetros dos complexos 

formados em dois tampões diferentes: HEPES em pH 7,3 (já padronizado nos 

estudos prévios com a T-Rp3) e MES em pH 6,0,. Os dados obtidos estão 

apresentados em um gráfico de cinética Z-average vs tempo (Figura 6). Neste 

experimento também foram avaliados os tamanhos dos complexos na mesma 

condição daquela usada nos experimentos in vivo (8 μg de pDNA em 200 uL), em 

uma condição mais extrema (10 μg de pDNA em 200 uL), e em uma condição similar 

aos experimentos in vitro (4 μg de pDNA em 200 uL), porém mantendo sempre a 

mesma relação molar de pDNA:T-Rp3 1:8.000. Os resultados mostraram que em 
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ambos os tampões há uma tendência à agregação do complexo pDNA:proteína 

proporcionalmente maior ao tempo de interação, porém, a agregação ocorre em 

menor grau quando os complexos são formados em MES pH 6,0 resultando em 

partículas de diâmetro menor. Com isso estabeleceu-se para os ensaios in vivo 

seguintes a utilização de complexos menores (até 200 nm) formados com 8 g de 

pgDE7h em tampão MES pH 6,0 e com tempo de incubação de apenas 10 minutos. 

 

 

Figura 6: Comparação do tamanho dos complexos formados por pDNA:T-Rp3  ao longo do tempo 
utilizando diferentes concentrações de complexo. Complexos formados com diferentes quantidades de pDNA 

e T-Rp3 em tampão HEPES pH 7,3 ou MES pH 6,0 na razão 1:8.000 foram testados quanto ao diâmetro de 
partícula (Z-average) em relação ao tempo de interação. Os dados correspondem à média dos valores obtidos 
para cada amostra em um determinado intervalo de tempo. 

 

Para a segunda imunização foi utilizado o regime vacinal mostrado 

anteriormente (Figura 3) e quatro grupos de imunização: (1) Não vacinados 

(“Controle”), (2) imunizados com 8g de pgDE7h em PBS (“DNA”) e vacinados com 

o complexo DNA-TRp3 em tampão MES pH 6,0 nas razões molares (3) 1:8.000 ou 

(4) 1:4.000. Mais uma vez, resultados de sobrevivência e resposta celular não se 

mostraram promissores e nenhum dos animais imunizados com o complexo DNA-

proteína apresentou diminuição da progressão tumoral ou sobrevida maior em 

relação ao grupo imunizado apenas com o DNA nas condições pré-estabelecidas. A 

análise da resposta celular medida pela porcentagem de linfócitos T CD8+IFN-γ+ E7-

específicos sobre o total de linfócitos CD8+ também não resultou em aumento 

significativo nos grupos de animais imunizados com DNA-TRp3 em relação ao grupo 

tratado apenas com o DNA (Figura 7).  
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Figura 7: Resposta antitumoral obtida após imunização com complexos DNA-TRp3. Camundongos 

C57BL/6 foram imunizados com 8g de DNA, complexados ou não com a proteína recombinante T-Rp3, nas 
razões molares DNA:proteína 1:8.000 e 1:4.000 em tampão MES pH 6,0. Animais não vacinados foram 
considerados o grupo Controle da imunização. (A) Sobrevivência apresentada pelos grupos de vacinação até 60 
dias do Desafio TC-1. (B) Frequência de células T CD8 E7-específicas produtoras de IFN-γ em amostras de 
células mononucleares do sangue periférico coletadas 14 dias após a imunização. ns = não significativo segundo 
teste estatístico ANOVA utilizando o pós-teste de Tukey. Os dados apresentados correspondem a um 
experimento (n=4). 
 
 

Apesar de não ser o tipo de resposta que correlaciona com proteção 

antitumoral no modelo utilizado, também foi avaliada a resposta de anticorpos IgG 

totais anti-gD – uma das proteínas codificadas pelo plasmídeo vacinal pgDE7h que 

costuma gerar títulos mais altos que os anticorpos anti-E7, na tentativa de se 

observar algum efeito de melhoria na resposta humoral específica induzida pela 

formulação. Entretanto, nenhuma diferença estatística foi observada entre os títulos 

de anticorpos obtidos dos animais vacinados com DNA complexado em relação ao 

grupo Controle e nem ao grupo DNA (Figura 8).  

 

 

Figura 8: Resposta humoral específica obtida após imunização com complexos DNA-TRp3. Camundongos 

C57BL/6 foram imunizados com 8g de DNA, complexados ou não com a proteína recombinante T-Rp3, nas 
razões molares DNA:proteína 1:8.000 e 1:4.000 em tampão MES pH 6,0. Animais não vacinados foram 
considerados o grupo Controle da imunização. Amostras individuais de sangue foram coletadas 15 dias após a 
imunização para realização do teste ELISA e obtenção do título de anticorpos IgG anti-gD. Os dados 
apresentados correspondem à média dos valores obtidos com pool de soros em dois experimentos 
independentes realizados em duplicata (n=4). 
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Ensaios de avaliação da diferença de mobilidade eletroforética em gel de 

agarose foram realizados posteriormente (Figura 9) para verificação de uma 

possível anormalidade na interação pgDE7h-TRp3. Neste sentido, uma interação 

satisfatória resulta em neutralização de carga e, portanto, ausência de bandas 

referentes ao plasmídeo. Os resultados obtidos sugerem que a complexação DNA-

proteína ocorre de maneira adequada e similar ao plasmídeo repórter pVAX-LUC 

utilizado nos ensaios de transfecção in vitro, inclusive em razões molares inferiores à 

utilizada nas imunizações, onde observa-se ausência de DNA a partir da razão 

molar de 1:500.  

 

 

Figura 9: Ensaio de mobilidade eletroforética em gel de agarose comparando os dois plasmídeos em 
diferentes relações molares de pDNA-TRp3. Os complexos pgDE7h-TRp3 e pVAX-LUC-TRp3 foram 

preparados nas razões molares DNA:proteína indicadas na figura. MM = marcador molecular de 1kb. Gel de 
agarose 0,8%. 

 

Diante dos resultados insatisfatórios de indução de respostas imunológicas e, 

uma vez descartada a possibilidade de falhas na interação pgDE7h-TRp3, ensaios in 

vivo de expressão gênica foram realizados para avaliar a capacidade da proteína T-

Rp3 em promover aumento na entrega do plasmídeo pVAX-LUC nas condições 

otimizadas e testadas anteriormente (razão molar 1:8.000 e 1:4.000 em tampão 

MES pH 6,0). A entrega do pDNA foi avaliada pela intensidade de bioluminescência 

gerada em animais inoculados com a T-Rp3 complexada ao plasmídeo que codifica 

o gene repórter luciferase (pVAX-LUC) 24, 48 e 72 h após a administração pela via 

i.m. (Figura 10). 
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Figura 10: Ensaios de expressão gênica in vivo do complexo pDNA-TRp3 inoculado pela via 

intramuscular. Os animais (2 por grupo) foram administrados com 8g de pVAX-LUC não complexados ou  

complexados à proteína T-Rp3 nas razões molares 1:8.000 e 1:4.000. (A) Imagens e (B) Valores de 
bioluminescência obtidos 24, 48 ou 72 h após a inoculação e 10-15 min depois da administração de luciferina. 
Resutados apresentados como radiância média da intensidade do sinal. Significância estatística: (*) p<0,05 
(ANOVA). 
 
 

Os resultados de intensidade de bioluminescência obtidos neste experimento 

demonstraram que a inoculação do plasmídeo não complexado gerou aumento da 

intensidade do sinal 24 h após a inoculação, porém, quando complexados com T-

Rp3, essa bioluminescência deixa de ser detectada. O mesmo fenômeno ocorreu 

durante um segundo experimento de transfecção in vivo utilizando menores razões 

molares de pDNA:proteína 24 h após a administração (Figura 11). Além disso, neste 

ensaio, nenhum dos complexos pDNA-T-Rp3 apresentou aumento significativo do 

sinal de luminescência em relação ao veículo, nas condições testadas. 
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Figura 11: Ensaios de expressão gênica in vivo do complexo pDNA-TRp3 em razões molares menores 

que 1:4.000. Os animais (2 por grupo) foram administrados com 8g de pVAX-LUC complexados à proteína T-

Rp3 em diferentes razões molares. (A) Imagens e (B) Valores de bioluminescência obtidos 24 ou 48 h após a 
inoculação e 10-15 min depois da administração de luciferina. Resutados apresentados como radiância média da 
intensidade do sinal. Significância estatística: (*) p<0,05 (ANOVA). 

 

 

Em uma nova tentativa de se observar uma possível potencialização da 

entrega de plasmídeos in vivo pela TRp3, complexos pVAX-LUC-TRp3 em 

diferentes razões molares foram administrados pela via subcutânea e avaliados 

quanto à bioluminescência gerada 48 h após a inoculação (Figura 12). Apesar de 

não ter sido detectada luminescência no grupo pDNA, nenhum aumento 

estatisticamente significativo da mesma foi observado com os complexos pDNA-

proteína testados. 

 

 

 

Figura 12: Ensaios de expressão gênica in vivo do complexo pDNA-TRp3 administrados pela via 

subcutânea. Os animais (2 por grupo) foram administrados com 8g de pVAX-LUC complexados à proteína 

TRp3 em diferentes razões molares. (A) Imagens e (B) Valores de bioluminescência obtidos 48 h após a 
inoculação e 10-15 min depois da administração de luciferina. Resultados apresentados como radiância média 
da intensidade do sinal.  
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Em conjunto com os resultados obtidos nas imunizações com o pgDE7h, os 

dados de transfecção in vivo mostram que, quando complexado à proteína 

carregadora recombinante T-Rp3, o plasmídeo perde a capacidade de ser expresso 

na célula, refletindo com isso na incapacidade de promover a indução de respostas 

imunes em comparação à administração do plasmídeo não-complexado. Esse 

mesmo comportamento foi observado com sistemas lipídicos formados por 

polietilenoglicol (PEG) e polietilinoimina (PEI) e pDNA(BIVAS-BENITA et al., 2010, 

2013; THOMAS MERDAN et al., 2005). Merdan e colaboradores(THOMAS 

MERDAN et al., 2005) mostraram que os complexos possuem uma estabilidade 

dose-dependente na circulação após injeção intravenosa, onde baixas doses de 

pDNA (~1,5 g) resultaram na rápida separação do pDNA do complexo PEG-PEI e 

subsequente degradação do DNA. Os autores sugerem que cadeias relativamente 

longas de PEG provocam instabilidade dos complexos in vivo, possivelmente por 

meio de interações entre células circulantes ou superfícies endoteliais com o núcleo 

positivo dos complexos. Tal instabilidade, por sua vez, não é observada em ensaios 

in vitro.  

Bivas-Benita(BIVAS-BENITA et al., 2010) observaram que a capacidade dos 

complexos PEI-DNA em promover aumento na expressão gênica está intimamente 

relacionada à via de inoculação. Ensaios de expressão in vivo com luciferase 

demonstraram que a complexação do DNA com PEI é eficiente quando a formulação 

é administrada pela via pulmonar e não pela via intramuscular. Por esta última via, 

os autores observaram uma diminuição do sinal de bioluminescência em relação à 

inoculação com o DNA nu, assim como observado no presente trabalho, indicando 

um possível potencial de aplicação de sistemas de entrega por vias alternativas não-

parenterais.  

Diante disso, optou-se pela imunização dos complexos pela via pulmonar 

(intratraqueal), utilizando um modelo de desafio tumoral também pela via de 

mucosa. Para isso, foi adotado um protocolo profilático de imunização (Figura 4) 

baseado em duas doses da vacina complexada seguidas pela inoculação de células 

TC-1 na língua. Um grupo adicional de 3 animais foi imunizado para avaliar a 

resposta imune específica no lavado brônquio-alveolar (BAL). Complexos pgDE7h-

DODAB também foram utilizados nesta imunização por via de mucosa como forma 

de avaliar um segundo sistema de entrega testado anteriormente pelo nosso grupo, 
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que não se mostrou eficiente na transfecção de células in vitro e nem aumento na 

proteção antitumoral por vias parenterais. No entanto, 2 dos 5 animais utilizados 

para avaliação do crescimento tumoral sofreram parada respiratória e foram à óbito 

no ato da imunização, revelando uma toxicidade relacionada aos complexos pDNA-

DODAB, o que não foi observado durante as imunizações com complexos pDNA-

TRp3.  

O ensaio de ICS, realizado 2 semanas após a 2ª dose tanto das células 

obtidas do sangue como as do BAL, revelou frequências baixas de linfócitos 

citotóxicos E7-específicos nos dois grupos e sem diferença estatítisca em relação ao 

grupo controle não vacinado (Figura 13A e B). No entanto, um dos animais de cada 

grupo vacinado não desenvolveu tumor após o desafio com células TC-1, 

correspondendo a 33% e 20% de animais livres de tumor para os grupos pDNA-

DODAB e pDNA-TRp3, respectivamente, versus 0% dos animais do grupo controle 

(Figura 13C). Além disso, os animais imunizados com os complexos de DNA-TRp3 

apresentaram um retardo no crescimento tumoral, uma vez que 10 dias após o 

desafio 60% dos animais ainda não apresentavam tumores aparentes. 
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Figura 13: Resposta antitumoral e sobrevivência obtidas após a primeira imunização com complexos 

pDNA-TRp3 pela via de mucosa. Camundongos C57BL/6 foram imunizados com 15 g de pgDE7h 

complexados à T-Rp3 ou DODAB BF. Animais não vacinados foram considerados o grupo controle da 
imunização. (A) Resposta E7-específica de amostras de células mononucleares do sangue periférico, coletadas 
14 dias após a 2ª dose da imunização. (B) Resposta E7-específica obtida do BAL de 3 animais imunizados. (C) 
Sobrevivência apresentada pelos grupos de vacinação até 30 dias do desafio sublingual com ceúlas TC-1. Os 
dados apresentados correspondem a um experimento (n=3-5). Significância estatística: ns=não significativo, de 
acordo com análise estatística ANOVA utilizando o pós-teste de Tukey. 

 

A partir dos resultados de animais livres de tumor apresentados pelo grupo 

imunizado com os complexos pDNA-TRp3, decidiu-se por realizar uma segunda 

imunização com o objetivo de alcançar resultados semelhantes e confirmar a 

possível eficácia desse sistema de entrega. Como já comprovado pelo nosso grupo 

de pesquisa (dados não mostrados), a vacina de DNA não encapsulada não é capaz 

de gerar resposta imune nem proteção antitumoral quando administrada pela via 

pulmonar. Por outro lado, a complexação da mesma com PEI confere uma proteção 

parcial. Em função destas evidências anteriores, estabeleceu-se um grupo pgDE7h-

PEI para fins de comparação com o sistema T-Rp3.  O protocolo utilizado foi o 

mesmo adotado anteriormente e apresentado na Figura 4.  

Nas condições taestadas, o grupo vacinado com os complexos pgDE7h-TRp3 

apresentou baixas frequências de linfócitos CD8+-IFN-+ sistêmicos (Figura 14A) e 

 

Figura 11: Resposta anti-tumoral e sobrevivência obtida após a primeira imunização com 

complexos DNA-TRp3 pela via de mucosa. Camundongos C57BL/6 foram imunizados com 

15g de DNA complexados ou não com fragmentos de DODAB ou com a proteína 

recombinante T-Rp3 na razão molar DNA:proteína de 1:500. Animais não vacinados foram 

considerados o grupo Controle da imunização. (A) Resposta E7-específica de amostras de 

células mononucleares do sangue periférico, coletadas 14 dias após a imunização. (B) Resposta 

E7-específica de um pool de amostras obtidas do lavado brônquio-alveolar (BAL) de animais 

imunizados. (C) Sobrevivência apresentada pelos grupos de vacinação até 30 dias após o desafio 

com TC-1. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n= 3-5). Significância 

estatística: ns = não significativo, segundo análise estatística por ANOVA utilizando o pós-teste 

de Tukey. 

 

Figura 11: Resposta anti-tumoral e sobrevivência obtida após a primeira imunização com 

complexos DNA-TRp3 pela via de mucosa. Camundongos C57BL/6 foram imunizados com 

15g de DNA complexados ou não com fragmentos de DODAB ou com a proteína 

recombinante T-Rp3 na razão molar DNA:proteína de 1:500. Animais não vacinados foram 

considerados o grupo Controle da imunização. (A) Resposta E7-específica de amostras de 

células mononucleares do sangue periférico, coletadas 14 dias após a imunização. (B) Resposta 

E7-específica de um pool de amostras obtidas do lavado brônquio-alveolar (BAL) de animais 

imunizados. (C) Sobrevivência apresentada pelos grupos de vacinação até 30 dias após o desafio 

com TC-1. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n= 3-5). Significância 

estatística: ns = não significativo, segundo análise estatística por ANOVA utilizando o pós-teste 

de Tukey. 
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nenhum animal ficou livre de tumor (Figura 14B). Os grupos imunizados com 

DODAB ou PEI complexados à vacina também não geraram resposta imune celular 

significativa mas apresentaram frequências de 60 e 40% de animais livres de tumor.  

  

 

Figura 14: Resposta antitumoral e sobrevivência obtidas após a segunda imunização com complexos 

pDNA-TRp3 pela via de mucosa. Camundongos C57BL/6 foram imunizados com 15 g de pgDE7h 

complexados à T-Rp3 ou DODAB BF ou PEI. Animais não vacinados foram considerados o grupo Controle da 
imunização. (A) Resposta E7-específica de amostras de células mononucleares do sangue periférico, coletadas 
14 dias após a 2ª dose da imunização. (B) Sobrevivência apresentada pelos grupos de vacinação até 30 dias do 
desafio na língua com celúlas TC-1. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n=5). 
Significância estatística: ns=não significativo, de acordo com análise estatística ANOVA utilizando o pós-teste de 
Tukey. 

 

 Modelos de tumores TC-1 de mucosa já foram explorados por outros 

pesquisadores. Na cavidade oral, Mondini e colaboradores(MONDINI et al., 2015) 

descreveram um modelo de tumores mediante inoculação de células TC-1 na parte 

interior do lábio de camundongos e mostraram eficácia terapêutica de uma vacina de 

subunidade baseada na forma atóxica da toxina de Shiga (StxB-E7) combinada à 

radioterapia. O modelo utilizado no presente trabalho foi baseado em um estudo 

publicado em 2016 por Nizard, Tartour e colegas(NIZARD et al., 2017), que 

descreveram um modelo de câncer de cabeça e pescoço, baseado na inoculação 

das células tumorais TC-1 na língua como forma de avaliar a eficácia da vacina 

STxB-E7 mencionada acima. Utilizando um regime terapêutico de imunização, a 

vacina apresentou 50% de proteção quando administrada pela via intramuscular e 

proteção completa quando administrada por via de mucosa (intranasal).  

  Com base nisto, e em todos os resultados apresentados nesta parte do 

trabalho, podemos concluir que, apesar de ser eficiente para transfecção in vitro de 

células eucarióticas, o sistema baseado na proteína dineína recombinante T-Rp3 

 

Figura 12: Resposta anti-tumoral e sobrevivência obtida após a segunda imunização com 

complexos DNA-TRp3 pela via de mucosa. Camundongos C57BL/6 foram imunizados com 

15g de DNA complexados ou não com fragmentos de DODAB ou com a proteína 

recombinante T-Rp3 na razão molar DNA:proteína de 1:500. Animais não vacinados foram 

considerados o grupo Controle da imunização. (A) Resposta E7-específica de amostras de 

células mononucleares do sangue periférico, coletadas 14 dias após a imunização. (B) 

Sobrevivência apresentada pelos grupos de vacinação até 30 dias após o desafio com TC-1. Os 

dados apresentados correspondem a um experimento (n= 5). Significância estatística: ns = não 

significativo, segundo análise estatística por ANOVA utilizando o pós-teste de Tukey. 
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não foi eficaz para a transfeção in vivo utilizando o gene repórter da luciferase, nas 

condições testadas. Ainda, utilizando o modelo pré-clínico de tumores associados ao 

HPV-16 (TC-1), a proteína carregadora T-Rp3 não apresentou níveis satisfatórios de 

indução de resposta imune celular de linfócitos T CD8+IFN-+ nem de resposta 

humoral de anticorpos IgG anti-gD quando complexada ao plasmídeo vacinal 

pgDE7h e administrada por via parenteral. No modelo de vacinação e desafio por via 

de mucosa, os complexos pgDE7h-TRp3 demonstraram uma tendência de aumento 

na resposta celular avaliada e proteção antitumoral. Uma análise conjunta das duas 

imunizações realizadas (Tabela 1) revela que o sistema T-Rp3 é parcialmente 

efetivo para entrega da vacina de DNA por via intratraqueal frente ao modelo de 

tumores TC-1 na língua. Entretanto, um efeito antitumoral mais expressivo foi obtido 

quando a vacina foi associada a outros sistemas, como os complexos lipídicos PEI e 

DODAB, o que confirma a eficácia antitumoral das formulações e o potencial de 

aplicação desta vacina de DNA em modelos de mucosa quando associada a 

carregadores lipídicos. 

 

Tabela 1: Resultados obtidos nos dois experimentos realizados e analisados em conjunto, 

segundo regime profilático de imunização e desafio tumoral por via de mucosa. 

Grupo 
imunizado 

Nº de animais 
imunizados 

Nº de animais 
livres de tumor 

% de proteção 
antitumoral 

Controle (salina) n = 8 0 0% 

pgDE7h-TRp3 n = 10 1 10% 

pgDE7h-PEI n = 5 2 40% 

pgDE7h-DODAB n = 8 4 50% 
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3.4 LIPOSSOMAS COMO UM MÉTODO DE ENTREGA DE PLASMÍDEOS 

 

Seguindo a mesma linha de estudo com a proteína T-Rp3 e vias de mucosa, 

foi iniciada uma nova parceria com pesquisador Wesley Fotoran do grupo de 

pesquisa liderado pelo professor do Departamento de Parasitologia da USP, 

Gerhard Wunderlich. O grupo possui experiência no preparo e uso de vesículas 

lipídicas (lipossomas) como carregadores de proteínas, DNA e RNA. A metodologia 

e resultados descritos a seguir foram obtidos em colaboração visando a aplicação de 

vesículas de DDAB (brometo de didodecildimetilamônio) complexadas ao plasmídeo 

vacinal pgDE7h, na tentativa de se obter uma formulação com efeitos antitumorais 

frente ao modelo de tumor na língua utilizado anteriormente.  

 

3.4.1 Metodologia 

 

3.4.1.1 Plasmídeos 

O plasmídeo pLuc, utilizado na sessão 4.2 deste trabalho, foi construído após 

clonagem do gene sintético da luciferase luc2 nos sítios de BamHI e XbaI, depois de 

extraído do vetor pGL4 (Promega, Madison, WI, EUA), no vetor pcDNA3.0 

(Invitrogen, Waltham, MA EUA), que possui gene que codifica resistência à 

ampicilina/neomicina e promotor de CMV. O plasmídeo pLuc foi construído e 

gentilmente cedido pela pesquisadora Clarissa Ribeiro Reily Rocha, sob a 

supervisão do professor Carlos Frederico Martins Menck do Laboratório de Reparo 

de DNA (ICB, USP). O plasmídeo vacinal pgDE7h foi obtido e caracterizado como 

descrito anteriormente no item 1.1.1 do presente trabalho. 

 

3.4.1.2 Preparo dos complexos pDNA-lipossomas 

Para a produção de lipossomas catiônicos foram utilizados os lipídeos 

DDAB em uma proporção molar de 4:1 com DC-Colesterol. Rapidamente a 

composição lipídica foi dissolvida em clorofórmio e colocada em atmosfera de N2 até 

completa secagem e formação de filme lipídico. Os lipídeos foram colocados em 

vácuo por 1 h para a remoção de traços de clorofórmio,. Após essa secagem os 

lipídeos foram então re-hidratados em HEPES 50 mM com pH 7,5 (1 mg de 

lipídeos/ml) a 60 °C por 1 h em agitação vigorosa. Seguiu-se sonicação intensa até a 
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composição leitosa tornar-se translúcida, indicando a presença de lipossomas com 

menos de 100 nm. Uma relação de 2 ou 8 mM de lipídeos para cada 1 µg de DNA 

foi utilizada no preparo dos complexos. Para o carregamento de DNA, a mistura de 

lipídeos e DNA foi congelada em nitrogênio liquido com rápido aquecimento em 

banho de 60 °C. O ciclo foi repetido por sete vezes. O material não encapsulado foi 

removido por centrifugação em filtros de 22 m e o material restante ressuspendido 

no mesmo tampão para as imunizações nas quantidades indicadas em cada 

experimento. A quantidade de DNA dupla fita remanescente no material 

ressuspendido (DNA não complexado) foi medida por espectrofotometria a um 

comprimento de onda de 260 nm por meio do equipamento EPOCH (Biotek®) sendo 

possível, portanto, mensurar a quantidade de DNA utilizada nas imunizações. 

 

3.4.1.3 Avaliação da transfecção dos complexos DNA-lipossomas utilizando 

gene repórter de luciferase e fluoróforo 

Complexos DNA-lipossomas foram preparados na proporção 2 mM de 

lipídeos para cada 1 µg de DNA e para a determinação da eficiência de transfecção 

os complexos foram preparados utilizando o DNA plasmidial pLuc (item 4.1.1). 

Grupos de 3 animais foram inoculados com uma dose de 50 g de pLuc por animal 

pelas vias intramuscular (IM), intranasal (IN) ou sublingual (SL) e avaliados quanto à 

emissão de luminescência. Os resultados de bioluminescência foram obtidos 10 a 15 

min após inoculação por via i.p. de luciferina (Promega) na concentração de 150 

mg/kg de peso corpóreo em solução salina, e visualização no equipamento IVIS® 

Spectrum (Caliper) no CEFAP (ICB, USP) 24, 48 ou 72 h após a transfecção. As 

imagens de bioluminescência foram exibidas no modo “fótons” e analisadas 

posteriormente no próprio equipamento para obtenção dos valores de radiância 

(p/s/cm2/sr), que se refere ao número de fótons por segundo por área de tecido em 

um ângulo sólido (“stearadian”, “sr”). 

 O lipídeo DDAB foi previamente conjugado a um fluoróforo, o que permitiu a 

avaliação da estabilidade e cinética dos lipossomas por meio da observação da 

fluorescência (excitação: 640 nm, emissão: 740 nm) simultaneamente à 

luminescência, pelo mesmo equipamento mencionado anteriormente.  
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3.4.1.4 Imunização de complexos DNA-lipossomas utilizando o plasmídeo 

vacinal pgDE7h 

Os experimentos de imunização foram realizados com camundongos fêmeas 

ou machos C57BL/6 com idade entre 6-8 semanas adquiridos do Biotério do 

Departamento de Parasitologia do ICB da USP e manuseados segundo as normas 

estabelecidas pela comissão de ética do ICB-USP. Para avaliação da resposta 

celular induzida pelos complexos, a vacina de DNA pgDE7h foi encapsulada em 

lipídeos DDAB como descrito anteriormente (item 4.1.2). Para essa primeira 

imunização utilizou-se a relação 2 mM de lipídeos para cada 1 µg de DNA 

totalizando cerca de 35 g de pgDE7h por dose após quantificação do DNA 

remanescente por espectrofotometria. Os animais foram imunizados pelas vias 

intramuscular (IM, 50 l por pata), intranasal (IN, 30 l) ou sublingual (SL, 10 l), em 

regime de duas doses e com 3 semanas de intervalo. Para a via intramuscular, a 

imunização foi realizada por meio de inoculação com agulha. Já para as vias i.n. e 

s.l., a imunização foi realizada com o auxílio de uma micropipeta; no caso da via i.n., 

os 30 l foram divididos em volumes de 10 l e inoculados alternadamente em cada 

narina. O ensaio para avaliação de respostas celulares foi realizado 2 semanas após 

a segunda dose, como mostra o esquema a seguir (Figura 15).  

 

 

Figura 15: Regime vacinal profilático utilizado nas imunizações em camundongos C57BL/6 com os 
complexos pgDE7h-DDAB. Camundongos C57BL/6 (8-10 semanas) foram imunizados pelas vias IM, IN ou SL 

com duas doses de pgDE7h complexado aos lipossomas, com 3 semanas de intervalo entre as doses. Após 2 
semanas da 2ª dose, amostras individuais de sangue, linfonodos cervicais ou um pool de células obtidas do BAL 
foram coletadas para ensaio de ICS e marcação de células específicas.  
 
 

3.4.1.5 Ensaio de marcação com dextrâmero E7-específico no BAL 

Grupos de 3 ou 4 animais foram utilizados para avaliação da frequência de 

linfócitos T CD8+ E7-específicos no BAL. As células foram obtidas conforme descrito 

no item 3.1.8. Após centrifugação, as células foram ressuspensas em PBS e 

marcadas com dextrâmero E749–57/Db conjugado ao fluoróforo APC, seguindo as 

recomendações do fabricante (Immundex). Posteriormente, as células foram 
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submetidas à marcação extracelular com anti-CD8a conjugado ao fluoróforo BB515 

(BD Biosciences) e analisadas no equipamento LSR Fortessa (BD Biosciences).    

 

3.4.1.6 Ensaio de marcação intracelular de citocinas  

A marcação de IFN- intracelular foi realizada com células do sangue 

periférico e linfonodos cervicais de camundongos imunizados 14 dias após a 

administração da última dose vacinal. As amostras de linfonodos (4 por animal) 

foram maceradas mecanicamente e filtradas com o auxílio de um filtro de 40nm 

(“Cell strainer”) (BD Biosciences). Após lavagem com PBS e centrifugação, as 

células foram ressuspendidas em PBS e ¼ do volume foi plaqueado em placa de 96 

poços. As amostras de sangue periférico foram tratadas por 5 min no gelo com Ack 

Lising Buffer (BioSource International) até ruptura das hemácias e centrifugadas a 

1.500 rpm por 5 min. As células foram então lavadas com meio RPMI a 2% SFB e 

incubadas a uma concentração de 106 células/poço por 6 h a 37ºC 5% CO2 na 

presença de Brefeldina A (GolgiPlug; BD Biosciences) na ausência ou presença do 

peptídeo específico de E7 (aminoácidos 49-57; RAHYNIVTF(FELTKAMP et al., 

1993)). Após esse período, as células foram incubadas por 30 min a 4ºC com 

anticorpo anti-CD8+ conjugada ao fluorocromo BB515 (BD Biosciences). Após 

permeabilização com a solução Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences) por 10 min a 

4ºC, as células foram tratadas com anticorpo anti-IFN- conjugado ao PE (BD 

Biosciences) por 30 min a 4ºC. As células foram então ressuspendidas em PBS e 

examinadas por citometria de fluxo utilizando o aparelho LSR Fortessa (BD 

Biosciences). Os dados foram analisados com o auxílio do programa FlowJo para a 

determinação das porcentagens de células IFN-+/CD8+ sobre o total de células 

CD8+.  

 

3.4.1.7 Modelo de tumores de mucis (TC-1) 

Camundongos C57BL/6 foram previamente anestesiados pela via i.p. com 

uma mistura de ketamina (75 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) e, em seguida, inoculados 

na língua com 5x104 células TC-1/10l. A inspeção do crescimento tumoral foi 

realizada com o auxílio de uma pinça duas vezes por semana, onde foram avaliadas 

a ausência ou presença dos tumores. 
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3.4.1.8 Imunização terapêutica de complexos DNA-lipossomas utilizando o 

plasmídeo vacinal pgDE7h 

Na segunda imunização, de caráter terapêutico, utilizou-se uma relação de 8 

mM de lipídeos para cada 1 µg de DNA durante o preparo dos complexos, o qual 

seguiu o procedimento anteriormente descrito. Grupos de 5 animais foram 

imunizados 3 dias após o desafio com células TC-1, pela via intramuscular (IM, 50 l 

por pata), intranasal (IN, 30 l), intraperitoneal (IP, 100 l) ou intranasal por 

nebulização (Neb, 1 ml de uma solução de complexos diluída 10x em tampão 

HEPES 50 mM com pH 7,5). Cada animal recebeu duas doses com 1 semana de 

intervalo, totalizando 50 g de pgDE7h/dose para a administração pelas vias IP e 

Neb e 80 g de pgDE7h/dose para as demais vias (IN e IM). Pela via i.m., também 

foram imunizados, com duas doses e mesmo intervalo, um grupo de 5 animais com 

apenas a vacina, não complexada aos lipossomas, contendo 80 g/dose 

(100l/pata/dose) ou 50 g/dose (50l/pata/dose) da vacina associada à 

eletroporação (IMEP).  

A avaliação da resposta celular E7-específica foi realizada 2 semanas após a 

2ª dose da imunização (Figura 16), por meio do ensaio de ICS de amostras obtidas 

do sangue periférico, conforme descrito no item 4.1.7. Para a realização da 

eletroporação pela via i.m., utilizou-se o eletrodo CUY560-5-0.5, que consiste em um 

par de agulhas fixas paralelas com espaço de 5 mm entre elas e 0,5 mm de 

diâmetro. O eletrodo foi inserido no músculo tibial anterior logo após a inoculação da 

vacina. Foram aplicados 6 pulsos elétricos de 130 V cada, com duração de 450 ms. 

 

 

Figura 16: Regime vacinal terapêutico utilizado nas imunizações em camundongos C57BL/6 com os 
complexos pgDE7h-DDAB. Camundongos C57BL/6 (8-10 semanas) foram inoculados com 5x10

4
 células 

tumorais TC-1 na língua, e 3 dias depois, imunizados pelas vias IM ou IM associada à eletroporação (IMEP), IN, 
SL ou Neb com duas doses de pgDE7h complexado aos lipossomas com 7 dias de intervalo entre as doses. 
Após 2 semanas da 2ª dose, amostras individuais de sangue periférico foram coletadas para ensaio de ICS. Os 
camundongos foram sacrificados entre 2 e 4 semanas após a injeção das células TC-1, dependendo do tamanho 
da lesão tumoral na língua.  
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3.4.1.9 Análises estatísticas  

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa GraphPrism 

versão 5, aplicando-se o teste ANOVA e pós-teste de Tukey (resultados descritos 

nas seções 5.2 e 5.3) ou pós-teste de Bonferroni (resultados descritos na sessão 

5.4) para comparação entre grupos. Todos os dados foram representados pela 

média ± desvio padrão, exceto para os resultados obtidos de dois experimentos 

combinados, os quais foram apresentados por meio da média ± erro padrão da 

média. 

 

3.4.2 Resultados e Discussão 

 

A fim de se testar a eficiência de transfecção de DNA complexado a 

lipossomas em modelo murino, o plasmídeo pLuc foi encapsulado em vesículas 

lipídicas baseadas em DDAB e inoculado pelas vias i.m., s.l., e i.n., totalizando 50 

g/animal. O plasmídeo não encapsulado foi inoculado, pelas mesmas vias e nas 

mesmas concentrações, e, para fins de comparação, os animais foram inoculados 

com PBS e considerados como controles negativo do experimento.  As imagens de 

fluorescência obtidas indicam a presença dos lipossomas (Figura 17), e as de 

luminescência correspondem à transfecção do DNA aproximadamente 15 min após 

a injeção do substrato luciferina por via i.p. (Figura 18). 

Os resultados de fluorescência (Figura 15) demonstraram que, apenas 3 h 

após a inoculação dos complexos lipossomas-pLuc, pode-se notar, para as três vias, 

a presença das vesículas próximas ao local da injeção, e observadas também 48 h 

depois. Para a via i.m., especialmente, notou-se um aumento da intensidade de 

fluorescência entre esses períodos, e detectada por pelo menos 7 dias após a 

inoculação. Assim como para a via i.m., a via i.n. apresentou um aumento da 

fluorescência 3 e 48 h após a inoculação, porém a mesma também foi detectada de 

forma semelhante no animal controle (inoculado com PBS). Apesar disso, após 

extração do órgão-alvo, o pulmão, apenas os órgãos dos animais inoculados com os 

complexos lipossomas-pLuc apresentaram emissão de fluorescência. Esse resultado 

demonstrou que a via i.m. pode ser uma opção viável de administração dos 

complexos. Para a via s.l., apesar de observarmos a presença das vesículas, não foi 
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possível notar uma diferença dessa fluorescência em relação aos animais controle, 

nem mesmo na língua e glândulas salivares desses animais, no período de 48 h.  

 

 

Figura 17: Avaliação da emissão de fluorescência dos complexos DNA-lipossomas inoculados por 
diferentes vias. Lipossomas DDAB marcados com fluoróforo foram complexados ao plasmídeo pLuc e 

inoculados pelas vias i.m. (IM), i.n. (IN) e s.l. (SL). As imagens foram obtidas 3 h (painel verde) e 48 h (painel 
azul) após a inoculação. Animais não inoculados foram considerados controle negativo do experimento no 
período de 48 h. A via i.m.ainda foi avaliada 7 dias após a injeção (painel vermelho). Todas as imagens obtidas 
correspondem à eficiência de radiação obtida nos comprimentos de onda de excitação: 640 nm e emissão: 740 
nm. 

 

 
Para a observação da eficiência de transfecção, propriamente dita, os 

mesmos grupos foram avaliados quanto à emissão de luminescência 48 h após a 

inoculação dos complexos (Figura 18). De modo surpreendente, a via i.m. não 

demonstrou ser uma via promissora de inoculação dos complexos. Um dos animais 

inoculados com apenas o plasmídeo apresentou emissão de luz, porém o mesmo 

sinal se fez ausente naqueles inoculados com o DNA complexado 2 e 7 dias depois. 

Resultado semelhante foi obtido injetando o plasmídeo pLuc complexado à proteína 

carregadora T-Rp3 pela via i.m. revelando que, de alguma forma, a complexação do 

DNA impede uma expressão proteica eficiente. No caso dos lipossomas, a falta de 

estabilidade dos complexos resultante de uma eliminação precoce dos lipídeos pelo 

organismo, pode ser descartada, já que para esta via os mesmos foram detectados 
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ainda no local da injeção 7 dias depois (Figura 17). Pela via s.l., tanto os animais 

que receberam o plasmídeo nu como os que receberam os complexos, 

apresentaram alguma luminescência, entretanto, sem significância estatística em 

função do background observado nos animais controle. Para os testes com a via i.n., 

diferente do observado para os grupos IM e SL, a administração do plasmídeo pLuc 

sem lipossomas não resultou em emissão de luminescência nos animais inoculados, 

bem como no animal controle (nas regiões-alvo). Entretanto, com a complexação 

esse sinal foi detectado em regiões-alvo, como a face e pulmões, revelando-se, 

juntamente com os resultados de fluorescência, como uma possível estratégia de 

imunização com os complexos lipossomas-pgDE7h. 

 

 

Figura 18: Avaliação da luminescência obtida da expressão de DNA complexado aos lipossomas e 
inoculados por diferentes vias. Grupos de 3 animais foram inoculados pelas vias i.m. (IM), i.n. (IN) e s.l.(SL) 

com os complexos DNA-lipossomas totalizando 50 g pLuc por animal (painel azul) e avaliados quanto à 
emissão de luminescência 48 h após a inoculação (e também 7 dias depois apenas para o grupo IM). A 

administração do plasmídeo pLuc (50 g/animal) não complexado também foi avaliada para as mesmas vias de 
inoculação e no mesmo período de 48 h (painel laranja). Animais não inoculados foram considerados o controle 
negativo do experimento (painel preto). Todas as imagens apresentadas correspondem à radiància obtida após 
15 min da injeção pela via i.p. de luciferina.  
 
 

Como prova de conceito desse primeiro conjunto de dados obtidos com os 

lipossomas catiônicos, realizou-se o primeiro ensaio de imunização com complexos 

lipossomas-vacina para avaliação da resposta celular induzida. Para tal, grupos de 
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3-4 animais foram imunizados, com duas doses de 35 g de pgDE7h por animal, 

pelas vias i.m., i.n. e s.l. Duas semanas após a segunda dose, os animais foram 

eutanasiados e as células do BAL, sangue e linfonodos cervicais foram coletadas 

para análise por citometria. Os resultados da avaliação da resposta celular estão 

apresentados nas figuras 17 e 18. Primeiramente, buscou-se avaliar uma resposta 

local, de mucosa, que pudesse ser desencadeada pelas imunizações realizadas. 

Células do BAL foram marcadas com o anticorpo anti-CD8a e, em seguida, com o 

dextrâmero específico para o peptídeo E7. Análises por citometria revelaram que 

apenas o grupo inoculado com os complexos pela via i.n. mostrou uma tendência de 

aumento na frequência de células CD8+E7-específicas locais, porém os resultados 

mostram que não houve diferença estatística em relação à frequência das mesmas 

células para as vias i.m. e s.l. (Figura 19). 

 

 

Figura 19: Avaliação da resposta celular obtida a partir das células do BAL de animais inoculados com os 
complexos DNA-lipossomas, em regime profilático de imunização. Camundongos C57BL/6 foram 

imunizados com 35 g de pgDE7h/animal complexados aos lipossomas, pelas vias i.m. (IM), i.n. (IN) e s.l.(SL), 
em regime de duas doses com 3 semanas de intervalo. A resposta E7-específica de amostras individuais de 
células obtidas do BAL foi avaliada 14 dias após a 2ª dose da imunização. (A) Dot plots representativos de 2 

animais por grupo, contendo a porcentagem de células CD8
+
Dext

+
/total de células viáveis. (B) Valores individuais 

das porcentagens de células CD8
+
Dext

+
/total de células viáveis obtidas para cada grupo imunizado. Os dados 

apresentados correspondem a um experimento (n=3-4). Significância estatística: ns=não significativo, de acordo 
com análise estatística ANOVA utilizando o pós-teste de Tukey. 
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Além disso, animais imunizados com os complexos pgDE7h-lipossomas pelas 

mesmas vias foram avaliados em relação à frequência de linfócitos T citotóxicos, 

representados pelas porcentagens de células CD8+IFN-+/CD8+ presentes tanto nos 

linfonodos cervicais como no sangue (Figura 20). Apesar dos grupos IM e SL 

apresentarem diferença estatística em relação a outros grupos nas análises de 

sangue e linfonodos, respectivamente, os níveis de resposta, isto é, os valores de 

porcentagem de células CD8+IFN-+/CD8+ obtidos foram muito baixos, próximos a 

zero. Esses resultados revelam que a imunização não promoveu um aumento das 

respostas celulares específicas de forma satisfatória para as vias testadas, 

corroborando com os resultados de transfecção in vivo anteriormente obtidos. 

 

Figura 20: Avaliação da resposta celular obtida a partir das células do sangue e linfonodos (LN) cervicais 
de animais inoculados com os complexos DNA-lipossomas, em regime profilático de imunização. 

Camundongos C57BL/6 foram imunizados com 35 g de pgDE7h/animal complexados aos lipossomas, pelas 
vias i.m. (IM), i.n. (IN) e s.l.(SL), em regime de duas doses com 3 semanas de intervalo. A resposta E7-específica 
de amostras individuais de células obtidas do sangue e LN cervicais foi avaliada 14 dias após a 2ª dose da 
imunização. (A) Dot plots representativos de 1 animal por grupo, contendo a porcentagem de células CD8

+
IFN-


+
/total de células CD8

+
 obtidas do sangue e LN cervicais (à direita do quadrante menor). Valores individuais dos 

mesmos grupos em relação às porcentagens de células CD8
+
IFN-

+
/total de células CD8

+
 obtidas dos LN 

cervicais (B) e sangue (C). Os dados apresentados correspondem a um experimento (n=3-4). Significância 
estatística: (*) p < 0,05, de acordo com análise estatística ANOVA utilizando o pós-teste de Tukey. 
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Em seguida, buscamos otimizar a eficiência da vacina utilizando os 

lipossomas como método de entrega por meio do aumento da quantidade de 

plasmídeo nas imunizações. Além disso, a razão lipídeo:DNA foi aumentada (8 mM 

lipídeo para cada cada 1 µg de DNA) com o intuito de disponibilizar mais cargas 

positivas para complexação do DNA e, consequentemente, uma melhor captação 

dos complexos pelas células a serem transfectadas. Como parâmetro de controle, 

um grupo de animais foi imunizado apenas com o plasmídeo (IM) e outro com o 

plasmídeo associado à eletroporação (IMEP) – método de entrega baseado em 

impulsos elétricos que abre poros reversíveis na membrana da célula e resulta em 

um aumento significativo na transfecção de DNA. Tal método foi testado 

anteriormente por outros grupos de pesquisa, e também pela nossa equipe, e 

mostrou eficácia em relação ao aumento da proteção antitumoral frente ao modelo 

TC-1(BEST et al., 2009; TRIMBLE et al., 2015). Além disso, a associação da 

eletroporação ao pgDE7h no modelo TC-1 de mucosa ainda não havia sido testada 

pelo grupo. 

A segunda imunização, seguiu o regime terapêutico de imunização, com duas 

doses e 7 dias de intervalo aplicadas 3 dias após a inoculação das células tumorais 

TC-1 na língua. Por meio do ensaio de ICS com amostras de sangue periférico, 

pode-se observar que a vacina de DNA, não complexada a lipossomas e 

administrada pela via i.m., promoveu um aumento significativo na indução de 

respostas celulares específicas (linfócitos citotóxicos circulantes), bem como com a 

associação da vacina à eletroporação (IMEP). Este grupo, mesmo tendo recebido 

menor quantidade da vacina (50 g/dose), promoveu aumento ainda mais 

pronunciado da frequência de células CD8+IFN-+ E7-específicas quando comparado 

aos outros grupos que receberam 80 g/dose da vacina complexada aos lipossomas 

(Figura 21). 
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Figura 21: Avaliação da resposta celular obtida a partir das células do sangue de animais inoculados com 
os complexos DNA-lipossomas, em regime terapêutico de imunização. Camundongos C57BL/6 foram 

imunizados com os complexos pgDE7h-lipossomas por diferentes vias de administração, 3 dias após o desafio 
com células TC-1 na língua. Grupos de imunização: vias i.m. (IM), i.n. (IN),  s.l.(SL), i.m. com eletroporação 
(IMEP) e i.n. com nebulização (Neb). Um regime de 2 doses com 1 semana de intervalo foi adotado para todos 
os grupos. A resposta E7-específica de amostras individuais de células obtidas do sangue foi avaliada 14 dias 
após a 2ª dose da imunização. (A) Dot plots representativos de 1 animal por grupo, contendo a porcentagem de 

células CD8
+
IFN-

+
/total de células CD8

+
 obtidas do sangue (à direita do quadrante maior). (B) Valores 

individuais dos mesmos grupos em relação às porcentagens de células CD8
+
IFN-

+
/total de células CD8

+
 obtidas 

do sangue. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n=5). Significância estatística: (*) p < 0,05; 
(**) p < 0,01, de acordo com análise estatística ANOVA utilizando o pós-teste de Tukey. 
 

 

Corroborando com os resultados referentes à segunda imunização, o 

monitoramento das lesões tumorais realizado com os mesmos grupos revelou que a 

inoculação da vacina não complexada (IM) ou associada à eletroporação (IMEP) 

apresentou altas porcentagens de sobrevivência durante um período de 30 dias 

(Figura 22A). Vale ressaltar que, apesar de não apresentar os melhores resultados 

de resposta celular, o grupo IMEP foi o único que induziu proteção antitumoral em 

todos os animais imunizados, promovendo 100% de sobrevivência e também 
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ausência total de tumores após o desafio com células TC-1 (Figura 22B). A via IM 

também se mostrou bastante promissora quanto à proteção antitumoral, 

promovendo 80% de sobrevivência e 80% de animais livres de tumor durante o 

período avaliado. Destaca-se ainda que, neste grupo, 12 dias após o desafio, 80% 

dos animais apresentavam tumores visíveis e, ao final de 30 dias, apenas 20% 

continuaram portando tumores até o fim do período observado. Utilizando o mesmo 

modelo de tumores de mucosa, Sandoval e colaboradores mostraram que a vacina 

STxB-E7 (mencionada anteriomente no item 3.2) foi capaz de promover 25% de 

sorevivência quando administrada pela via intramucular em regime terapêutico de 

duas doses (dias 5 e 10) e 100% quando administrada por via de mucosa (i.n.). Esse 

fato confirma o potencial antitumoral da vacina pgDE7h e a sua capacidade de 

desencadear resposta específica contra tumores de mucosa mesmo sendo 

administrada por via parenteral. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 22: Avaliação da sobrevivência e da frequência de animais livres de tumor após administração dos 
complexos pgDE7h-lipossomas, em regime terapêutico de imunização. Camundongos C57BL/6 foram 

imunizados com os complexos pgDE7h-lipossomas por diferentes vias de administração (IM, IP, IN ou Neb) ou 
pgDE7h pela via IM associado ou não à EP (IMEP ou IM, respectivamente), 3 dias após o desafio com células 
TC-1 na língua. Um regime de 2 doses com 1 semana de intervalo foi adotado para todos os grupos.  
Porcentagens de animais sobreviventes (A) e livres de tumor (B) correspondentes aos grupos imunizados (B) e 
avaliados por um período total de 30 dias. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n=5).  

 

Nenhum dos grupos imunizados com os complexos pgDE7h-DDAB 

apresentou regressão total ou parcial de tumores TC-1 nas condições testadas. No 

entanto, com exceção da via IM, a complexação da vacina aumentou a sobrevida 

dos animais em comparação ao grupo não-vacinado, sacrificado 19 dias após a 

injeção das células tumorais. O encapsulamento da vacina ainda permitiu que a 

mesma fosse entregue por vias de mucosa e sem a necessidade de utilização de 

agulhas (IN e Neb), fato relevante quando se pensa em uma aplicação clínica. 

Ainda, a imunização do complexo pela via IN levou a um aumento de 20% na 
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sobrevida dos animais em relação ao controle, tendo sido sacrificados antes do dia 

25. Em relação ao uso da via IM, houve perda da eficácia antitumoral após a vacina 

ser complexada aos lipossomas, fenômeno também observado previamente, com o 

sistema T-Rp3 (item 3.2).

  Em  suma,  os  dados  apresentados  anteriormente  sugerem  que  a  imunização 

com  a  vacina não-complexada  e  administrada pela  via i.m. associada  à 

eletroporação representa  uma estratégia vacinal  promissora para  o  controle  de 

tumores de mucosa associados ao HPV-16. Desta maneira, no presente trabalho, as 

vias  IM  e  IMEP foram utilizadas  para a avaliação  dos  efeitos  sinérgicos  da  vacina 

com a cisplatina (seção 3.5). 
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3.5 AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE A IMUNOTERAPIA E 

CISPLATINA PARA O CONTROLE DE TUMORES INDUZIDOS POR HPV 

 

Além de diferentes métodos de entrega, como vesículas peptídicas, proteínas 

carregadoras e lipossomas, o presente estudo teve como objetivo explorar os efeitos 

da associação entre a vacina de DNA pgDE7h e a cisplatina, que corresponde a um 

dos principais quimioterápicos atualmente utilizados no tratamento de câncer 

cervical. Na literatura científica, alguns trabalhos já foram publicados com dados 

promissores da associação da cisplatina com diferentes imunoterapias frente ao 

modelo tumoral TC-1(KANG et al., 2013; LEE et al., 2013; PENG et al., 2015; 

TSENG et al., 2008). Neles, os resultados revelam um efeito adjuvante ou até 

sinérgico dessa estratégia quando a imunoterapia é aplicada após o tratamento com 

cisplatina por diferentes vias de administração (intravenosa, intraperitoneal ou 

intratumoral).  

Yong Lee e colaboradores(LEE et al., 2013) mostraram que a imunização 

intratumoral de uma vacina contra o HPV modificada do vírus vaccínia, seguida por 

duas doses de cisplatina (5 mg/kg), controlou melhor o crescimento de tumores 

subcutâneos (cerca de 5 mm de diâmetro) e induziu resposta local e sistêmica E7-

específica potentes em relação aos tratamentos isolados.  Nejad e 

colaboradores(BEYRANVAND NEJAD et al., 2016) demonstraram que a vacinação 

de HPV com peptídeos longos, subsequente ao tratamento com cisplatina a 10 

mg/kg (considerada a maior dose tolerada em camundongos), levou à cura de 90% 

dos animais que portavam tumores palpáveis (cerca de 2 mm diâmetro) no início do 

tratamento.  

Tendo em vista o potencial terapêutico do pgDE7h e a expectiva de sua 

aplicação em futuros ensaios clínicos, exploramos protocolos que mais se 

aproximavam às condições a serem utilizadas em humanos. A metodologia e os 

resultados dos experimentos realizados estão descritos a seguir. 
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3.5.1 Metodologia 

 

3.5.1.1 Modelo de tumores TC-1 subcutâneos e de mucosa 

Os experimentos de imunização foram realizados com camundongos machos 

C57BL/6 com idade entre 6-8 semanas adquiridos do Biotério do Departamento de 

Patologia (Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia) da USP e manuseados 

segundo as normas estabelecidas pela comissão de ética do ICB-USP.  

Para avaliação da eficácia da combinação da cisplatina e a vacina de DNA 

pgDE7h, no modelo subcutâneo de tumores HPV-16+ camundongos C57BL/6 foram 

inoculados com 5x105 células TC-1/100 l, no flanco direito.  O crescimento tumoral 

foi monitorado e os diâmetros maior (D) e menor (d), foram medidos em mm com 

auxilio de um paquímetro pelo menos duas vezes por semana. O tratamento foi 

iniciado quando pelo menos um dos diâmetros atingiu 10 mm, correspondendo a um 

volume tumoral inicial (Dia 0) de 200-300 mm3, de acordo com a fórmula (D x d2)/2. 

Os animais foram eutanasiados quando o volume calculado alcançou 1000 mm3 ou 

quando pelo menos um dos diâmetros tumorais atingiu 15 mm.  

 A combinação de cisplatina com a imunoterapia também foi avaliada no 

modelo de tumor intravaginal. Para isso, foram utilizadas as células TC-1 LUC que 

possibilitam o monitoramento do crescimento tumoral por meio da emissão de 

luminescência. A inoculação das células tumorais foi precedida pela administração 

de DepoProvera (acetato de medroxiprogesterona, 150 mg/ml) 5 dias antes do 

desafio na concentração de 3 mg/ml e por via subcutânea, para coordenação do 

ciclo estral. A implantação dos tumores foi realizada por meio da injeção de 1x105 

células TC-1/animal/20 l. A partir do 9º dia da inoculação, os animais foram 

monitorados periodicamente pela análise da emissão de luminescência no 

equipamento IVIS Spectrum no Centro de Facilidades de Apoio à Pesquisa (CEFAP, 

ICB, USP). 

Alguns ensaios de re-desafio foram realizados utilizando o modelo de tumores 

TC-1 na língua, conforme descrito por Nizard e colaboradores(NIZARD et al., 2017). 

Neste modelo, os animais foram inoculados com 5x104 células/10 l na língua, após 

anestesia pela via intraperitoneal com uma mistura de ketamina (75 mg/kg) e 

xilazina (10 mg/kg). A inspeção do crescimento tumoral foi realizada com o auxílio 
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de uma pinça duas vezes por semana para observação da ausência ou presença de 

tumores sólidos.  

 

3.5.1.2 Administração in vivo de cisplatina  

Soluções de 5 mg/kg e 10 mg/kg de cisplatina foram preparadas a partir da 

dissolução de 10 mg ou 20 mg, respectivamente, de cis-Diamineplatinum(II) 

dichloride (Sigma-Aldrich) em 10 ml de solução fisiológica estéril (0,9%), após 

incubação por cerca de 1h a 60ºC (estufa). A administração com ambas as soluções 

de cisplatina foi realizada pela via intravenosa i.v.), pelo plexo retro-orbital, em 

quantidades proporcionais à massa corpórea de cada animal para obter as doses de 

5 ou 10 mg/kg (Tabela 2). 

O peso corpóreo dos animais foi medido 2 vezes por semana e os valores 

apresentados em relação à massa corpórea (em gramas, g) ou como variação do 

peso corpóreo considerando 100% o valor de peso obtido o Dia 0. 

 

Tabela 2: Volumes das soluções de cisplatina utilizados na administração, conforme o peso de 
cada animal. 

 

Peso do animal Volume inoculado 
(para doses de 5 ou 10 mg/kg) 

12,5-17,5 g (~15 g) 75 l 

17,5-22,5 g (~20 g) 100 l 

22,5-27,5 g (~25 g) 125 l 

27,5-32,5 g (~30 g) 150 l 

 

 

3.5.1.3 Imunização dos camundongos com a vacina de DNA pgDE7h 

A imunização pela via intramuscular (i.m.) com a vacina de DNA foi realizada 

em um volume total de 100 l por dose, sendo administrados 50 l em cada pata. Os 

animais que receberam eletroporação foram previamente anestesiados pela via 

intraperitoneal com uma mistura de ketamina (75 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg). A 

vacina foi administrada em apenas uma pata em um volume de 50 l pela via i.m. 

Para a realização da eletroporação utilizou-se o eletrodo CUY560-5-0.5, que 

consiste em um par de agulhas fixas paralelas com espaço de 5 mm entre elas e 0,5 

mm de diâmetro. O eletrodo foi inserido no músculo tibial anterior logo após a 

inoculação da vacina. Foram aplicados 6 pulsos elétricos de 130 V cada, com 
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duração de 450 ms. Os pulsos elétricos foram entregues utilizando o equipamento 

NEPA21 SuperEletroporador (NepaGeneCo., Ltd). 

 

3.5.1.4 Ensaio de marcação intracelular de citocinas (ICS) 

A marcação de IFN- intracelular foi realizada com células do sangue 

periférico de camundongos coletados do plexo submandibular em tubos contando 30 

l de heparina (1 U/l). As células foram tratadas por 5 min a temperatura ambiente 

com tampão Ack Lising Buffer (BioSource International) até ruptura das hemácias e 

centrifugadas a 1.500 rpm por 5 min. As células foram incubadas a uma 

concentração de 10
6
 células/poço por 6 h a 37ºC e 5% CO2 na presença de 10g/ml 

de Brefeldina A (GolgiPlug; BD Biosciences) e 5 ng/ml de IL-2 (Sigma) na ausência 

ou presença do peptídeo específico de E7 (aminoácidos 49-57; 

RAHYNIVTF(FELTKAMP et al., 1993), GenScript) na concentração de 300ng/poço e 

em meio RPMI completo (RPMI 1640 suplementado com 10% SFB, 2mM de L-

glutamina, 1mM de piruvato de sódio (Gibco), 1% (v/v) de solução de aminoácidos 

não-essenciais, 1% (v/v) de solução de aminoácidos essenciais (Gibco), 1% (v/v) de 

solução de vitaminas (Gibco) e 55m de 2-mercaptoetanol). Após esse período, as 

células foram incubadas por 30 min a 4ºC com anticorpo anti-CD8 conjugado ao 

fluorocromo BB515 (BD Biosciences) ou APC (BD Biosciences). Após 

permeabilização com a solução Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences) por 10 min a 

4ºC, as células foram tratadas com anticorpo anti-IFN- conjugado a PE (BD 

Biosciences) ou BV421 (BioLegend) por 30 min a 4ºC. As células foram então 

ressuspendidas em PBS e examinadas por citometria de fluxo utilizando o aparelho 

LSR Fortessa (BD Biosciences). Os dados foram analisados com o auxílio do 

programa FlowJo (Tree Star) para a determinação das porcentagens de células 

CD8
+
IFN-

+ 
sobre o total de células CD8

+
. As frequências de células CD8

+
IFN-

+ 
E7-

específicas foram obtidas diminuindo-se os valores obtidos das amostras cultivadas 

na presença do peptídeo E7 das não-estimuladas. 

 

3.5.1.5 Análise de MDSC e Treg em amostras de baço  

Os baços dos animais foram coletados individualmente e as amostras de 

esplenócitos obtidas após dissociação mecânica e adição de 1 ml/baço de tampão 

Ack Lising Buffer (BioSource International) para lise das hemácias. Após incubação 



 
 
_________________________________________DESENVOLVIMENTO: PARTE 5 

101 
 

por 5 min à temperatura ambiente, as amostras foram lavadas com meio RPMI a 2% 

SFB e filtradas com o auxílio de um filtro de 70 m (“Cell strainer”) (BD Biosciences). 

As amostras foram ressuspendidas em meio RPMI suplementado com L-glutamina, 

vitaminas, aminoácidos e 10% SFB e marcadas após incubação por 30 minutos a 

4ºC com soluções contendo os anticorpos anti-CD11b conjugado a FITC (BD 

Biosciences) e anti-Gr-1-PE (BD Biosciences) para avaliação de MDSCs. Para 

análise de células Treg, as amostras foram marcadas com anticorpo anti-CD4-BV605 

e anti-CD25-BB515, e em seguida, fixadas e marcadas com anti-FoxP3-BV421 

utilizando o kit GolgiStop Fixation/Permeabilization segundo instruções do fabricante 

(BD Biosciences). Todas as amostras foram adquiridas no citômetro de fluxo LSR 

Fortessa (BD Biosciences) e analisadas por meio do software Flow Jo (Tree Star). 

 

3.5.1.6 Análise de população celulares em tumores subcutâneos 

Os tumores dos animais foram coletados individualmente e as amostras 

obtidas após dissociação mecânica e incubação com colagenase D (Sigma-Aldrich), 

na concentração de 0,22 U/ml por amostra a 37ºC por 40 minutos. Em seguida, as 

amostras foram lavadas duas vezes com PBS 1X (pH 7.4), filtradas com o auxílio de 

um filtro de 70m (“Cell strainer”) (BD Biosciences) e ressuspendidas em soluções 

contendo os anticorpos anti-NK1.1-FITC e anti-CD19-PE (painel 1), anti-CD11c-

PECy7, anti-CD11b-Alexa700, anti-F4/80-FITC e anti-Gr-1-APC (painel 2) e anti-

CD8-BB515 e anti-CD4-BV605 (painel 3) (BD Biosciences) por 30 minutos a 4ºC. 

Após duas lavagens, as células foram ressuspendidas em PBS e avaliadas em 

citômetro de fluxo LSR Fortessa (BD Biosciences) e analisadas por meio do software 

Flow Jo (Tree Star). 

 

3.5.1.7 Análises bioquímicas em amostras de sangue 

Amostras de sangue foram coletadas individualmente do plexo submandibular 

dos camundongos 3 dias após o término dos tratamentos: no dia 10 para os grupos 

“naïve”, “NT” e “1CIS+DNA-EP” e no dia 17 para o grupo “3CIS”. O soro foi obtido 

após centrifugação a 5000 rpm por 15 min a 4ºC e utilizado para obtenção dos níveis 

de aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) (Laborclin) e 

lactato desidrogenase (LDH), uréia e creatinina (Wiener lab), segundo instruções do 

fabricante. 
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3.5.1.8 Análise de leucócitos, eritrócitos e linfócitos am amostra de sangue 

As amostras de sangue foram obtidas após coleta pelo plexo submandicular 

de camundongos na presença do tampão de citrato de sódio. As amostras foram 

então adquiridas com auxílio do contador hematológico BC-3000 (Mindray) e 

avaliadas em relação à concentração de leucócitos (série branca, WBC), eritrócitos 

(série vermelha, RBC) e linfócitos por análise diferencial do sangue total. Os dados 

foram expressos em x103/l. 

 

3.5.1.9 Análise de glutationa em amostras de rim 

Amostras de rim foram coletadas individualmente (um rim por animal), 

congeladas imediatamente em nitrogênio líquido e amazenadas a -80ºC até o 

momento de uso. O tecido foi dissociado mecanicamente e a homogenização 

realizada com solução de ácido sulfossalicílico di-hidratado a 5%. As amostras foram 

então centrifugadas a 18.000g por 30min a 4ºC e o sobrenadante utilizado para a 

análise de glutationa (GSH). A razão entre glutationa total e oxidada (GSH/GSSG) 

foi obtida por análise cinética pelo método colorimétrico de detecção de DTNB 

(reagente de Ellman), realizada por pesquisadores colaboradores supervisionados 

pelo professor Carlos Frederico Menck (ICB, USP). Para o ensaio, foi utilizado o kit 

38185 Quantification kit for oxidized and reduced glutathione (Sigma-Aldrich), 

seguindo as instruções do fabricante. 

 

3.5.1.10 Análise de populações celulares em tumores intravaginais 

Os tumores dos animais foram coletados individualmente e as amostras 

obtidas após dissociação mecânica e incubação com colagenase D (Sigma-Aldrich), 

na concentração de 0,22 U/ml por amostra a 37ºC por 40 min. Em seguida, as 

amostras foram lavadas duas vezes com PBS 1X (pH 7.4), filtradas com o auxílio de 

um filtro de 70m (“Cell strainer”) (BD Biosciences) e resuspendidas em soluções 

contendo os anticorpos anti-CD45-PerCpCy5.5, anti-CD11b-Alexa700, anti-Gr-1-PE, 

anti-CD11c-PECy7 e anti-CD86-BV605 por 30 min a 4º C. Após duas lavagens, as 

células foram ressuspendidas em PBS, adquiridas em citômetro de fluxo LSR 

Fortessa (BD Biosciences) e analisadas por meio do software Flow Jo (Tree Star). 
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3.5.1.11 Análise de linfócitos polifuncionais em amostras de baço  

Os baços dos animais foram coletados individualmente e as amostras de 

esplenócitos obtidas após dissociação mecânica e adição de 1 ml/baço de tampão 

Ack Lising Buffer (BioSource International) para lise das hemácias. Após incubação 

por 5 min à temperatura ambiente, as amostras foram lavadas com meio RPMI a 2% 

SFB e filtradas com o auxílio de um filtro de 70m (“Cell strainer”) (BD Biosciences). 

As amostras foram ressuspendidas em meio RPMI suplementado com L-glutamina, 

vitaminas, aminoácidos e 10% SFB e plaqueadas em placa de 96 poços na 

concentração de 3x106 células/poço. A estimulação foi realizada semelhante à 

metodologia utilizada no ensaio de ICS (item 5.1.4) porém com adição do anticorpo 

anti-CD107a-FITC e Monensina (BD Biosciences) a 10g/ml durante o período de 

incubação na ausência ou presença do estímulo. A produção de citocinas foi 

mensurada após marcação com anticorpo anti-CD8-APC e subsequente marcação 

intracelular com anti-IFN--PE, anti-TNF-PECy7 e anti-IL-2-BV421. A aquisição e 

análise das amostras foram realizadas no citômetro de fluxo LSR Fortessa, por meio 

do software Flow Jo (Tree Star). 

 

3.5.1.12 Preparação e uso de TAA em ensaio de ICS  

Para avaliação da resposta de células CD8+IFN-+ TAA-específicas, foram 

utilizadas 2 garrafas de cultura celular de 75cm2 com 90% de confluência. Após 

tratamento com tripsina, as células foram lavadas duas vezes e ressuspendidas em 

2 ml de solução de PBS. As células foram então submetidas a 5 ciclos de 

congelamento a -80ºC com centrifugações (12.000 rpm/10 min/ 4ºC) entre um ciclo e 

outro. A lise celular foi confirmada por meio da marcação com o reagente de Trypan 

Blue (Thermo Fisher Scientific). Após centrifugação para retirada dos restos 

celulares, o sobrenadante foi filtrado (0,22 m) e utilizado em ensaio para a 

determinação da concentração de proteínas totais pelo método colorimétrico de 

Bradford (BioRad). A preparação de TAA foi armazenada a -80ºC até o momento de 

utilização. No ensaio de ICS, a solução de TAA foi utilizada como estímulo na 

concentração de 40g/ml, conforme descrito por Noh e colaboradores(NOH et al., 

2009), e incubadas com as amostras de baço por 96h na presença de 5ng/ml de IL-2 

(Sigma), a 37ºC e 5% CO2. Nas últimas 12h foi adicionada solução a 10g/ml de 
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Brefeldina A (GolgiPlug; BD Biosciences). A marcação foi realizada conforme item 

5.1.4 com os anticorpos anti-CD8-APC e anti-IFN--Alexa700. 

 

3.5.1.13 Análise da resposta de memória em amostras de baço 

As amostras de baço foram obtidas conforme descrito anteriormente no item 

5.1.11. As células foram incubadas a uma concentração de 3x106 células/poço por 6 

h a 37ºC e 5% CO2 na presença de 10g/ml de Brefeldina A (GolgiPlug; BD 

Biosciences) e 5 ng/ml de IL-2 (Sigma) na ausência ou presença do peptídeo 

específico de E7 (aminoácidos 49-57; RAHYNIVTF(FELTKAMP et al., 1993)) na 

concentração de 300ng/poço. Após esse período, as células foram incubadas por 30 

min a 4ºC com os anticorpos anti-CD8-APC, anti-CD44-FITC, anti-CD62L-BV421, 

anti-KLRG1-PE e antiCD127-PECy7. Após permeabilização com a solução 

Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences) por 10 min a 4ºC, as células foram tratadas com 

anticorpo anti-IFN- conjugado ao Alexa700 (BD Biosciences) por 30 min a 4ºC. As 

células foram então ressuspendidas em PBS e examinadas por citometria de fluxo 

utilizando o aparelho LSR Fortessa (BD Biosciences). Os dados de frequência de 

células CD8+CD44+CD62L+ (Tcm) e CD8+CD44+CD62L- (Tem) foram obtidos 

considerando as amostras incubadas na presença do peptídeo E7 mencionado. 

 

3.5.1.14 Análise da resposta de células residentes na língua e na vagina de 

camundongos 

Amostras de língua e da vagina foram coletadas individualmente e obtidas 

após dissociação mecânica, seguida de 3 lavagens com solução de PBS e filtração 

de 70 m (“Cell strainer”) (BD Biosciences). As amostras foram ressuspendidas e 

todo o volume plaqueado em placa de 96 poços. Em seguida, as amostras foram 

incubadas com anticorpo Fc block (anti-CD16/-CD32, BD Biosciences) por 30 min a 

4ºC e, após lavagem, incubadas por 40 min a 4ºC com um dextrâmero de MHC-I 

que contém o o peptídeo CD8-específico da proteína E7 marcado com APC. Após 

lavagem, as amostras foram então marcadas com os anticorpos anti-CD8-BV605, 

anti-CD49a-PE e anti-CD103-BV510 após incubação por 30 min a 4ºC, lavadas 

novamente e ressuspendidas em 400 l de MACS. A aquisição e análise foram 

realizadas por citometria de fluxo, no equipamento LSR Fortessa e por meio do 

software Flow Jo (Tree Star). 
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3.5.1.15 Análises estatísticas  

As análises estatísticas foram realizadas por meio do programa GraphPrism 

versão 5, aplicando-se o teste ANOVA (one-way ou two-way) e pós-teste de 

Bonferroni para comparação entre grupos. Todos os dados foram representados 

pela média ± desvio padrão. 

 

3.5.2 Resultados e Discussão 

Nesta parte, o trabalho foi iniciado tomando como base o modelo de tumores 

TC-1 subcutâneos, porém em estágio mais avançado de crescimento. Para isso, 

5x105 células da linhagem TC-1 foram injetadas, por via s.c., e os tratamento 

iniciados no momento em que pelo menos um dos diâmetros tumorais atingiu 1 cm 

(cerca de 15-20 dias após a inoculação).  

A fim de se investigar a melhor dose de administração do quimioterápico que 

pudesse indicar um protocolo de associação com a vacina foram testadas 

concentrações de 5 ou 10 mg/kg em regime de uma ou duas doses de cisplatina 

(Figuras 23A-D). Os resultados obtidos demonstram que, com apenas uma dose de 

cisplatina (Figuras 23A e B), o crescimento tumoral foi controlado nos primeiros 7 

dias após o tratamento, voltando a crescer abruptamente nos dias subsequentes e 

alcançando, em cerca de 10 dias, 300% em relação ao volume tumoral inicial – o 

que corrresponde a tumores de aproximadamente 14 mm de diâmetro). Por outro 

lado, os animais tratados com duas doses de cisplatina (Figuras 23C e D) 

apresentaram um controle efetivo do crescimento do tumor, sobretudo para o grupo 

que recebeu 2 doses de 10 mg/kg e que demonstrou regressão tumoral parcial após 

a segunda dose (Figura 23E). Os animais desse grupo foram monitorados até o dia 

25, e 20% ficaram livres de tumor (dados não mostrados).  

Durante o período de monitoramento do tamanho dos tumores, os animais 

foram investigados quanto a possíveis efeitos danosos da quimioterapia, como a 

perda de peso. Nejad e colaboradores(BEYRANVAND NEJAD et al., 2016) 

constataram uma significativa perda de peso nos animais tratados com cisplatina a 8 

e 10 mg/kg, chegando a quase 80% para o segundo grupo. No presente trabalho, a 

massa corpórea individual e a variação (ganho ou perda) para cada grupo foram 

monitoradas (Figura 23F). O grupo que melhor foi capaz de controlar o crescimento 

tumoral (2 doses de 10 mg/kg) apresentou maior toxicidade em relação à perda de 
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peso, apresentando variação de peso média de 76%, ou seja, 24% de perda de seu 

peso corpóreo. Apesar de não se observar alterações de comportamento ou 

sofrimento nesses animais, taxas de perda de peso iguais a 25% são consideradas 

sinais de uma toxicidade substancial(LASA/NC3RS, 2009; PRIJOVICH et al., 2002) 

impossibilitando, dessa forma, uma terceira aplicação do quimioterápico no protocolo 

utilizado.  
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Figura 23: Resultados de variação do crescimento tumoral e peso corpóreo de animais tratados com 
apenas quimioterapia. Camundongos C57BL/6 foram inoculados, por via i.v., com cisplatina a 5 ou 10 mg/kg 

corporal, em regime de uma ou duas doses com 3 dias de intervalo. A medida dos diâmetros do tumor foi 
utilizada para determinação do volume tumoral e sua variação (%) em relação ao início do tratamento (Dia 0, 
100%) para os animais tratados com 1 ou 2 doses de cisplatina a 5 mg/kg (A e B, respectivamente) e 1 ou 2 
doses de cisplatina a 10 mg/kg (C e D, respectivamente).  A figura E mostra os dados compilados levando-se em 
consideração a média da variação para os mesmos grupos. A variação do peso corporal também foi monitorada 
no período de 15 dias (F). Os dados apresentados correspondem a um de dois experimentos independentes, 
com resultados semelhantes (n=4-5). Significância estatística: (*) p<0,05; (**) p<0,01; ns = não-significativo 
(p>0,05) (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 

 

Tendo em vista o controle do crescimento tumoral no grupo tratado com duas 

doses de cisplatina a 10 mg/kg, o passo seguinte foi avaliar possíveis benefícios 

resultantes da associação do tratamento quimioterápico com a imunoterapia 

baseada na vacina pgDE7h. O objetivo inicial foi estabelecer um protocolo 



 
 
_________________________________________DESENVOLVIMENTO: PARTE 5 

108 
 

terapêutico capaz de diminuir a concentração ou dosagem de cisplatina e que 

controlasse o crescimento tumoral de modo semelhante ao obtido com a 

quimioterapia isolada. Desta maneira, os animais com tumores previamente 

estabelecidos (cerca de 1 cm de diâmetro) foram tratados com uma dose de 5 ou 10 

mg/kg de cisplatina e vacinados, por via intramuscular (i.m)., com o plasmídeo 

pgDE7h após 3 dias. Em comparação aos resultados obtidos com o tratamento 

quimioterápico (Figura 23A e B), ambos os grupos tratados com a associação 

cisplatina-vacina de DNA apresentaram melhora no controle do crescimento do 

tumor (Figura 24A e B) com volume tumoral significativamente menor na maioria 

dos animais tratados previamente com a maior dosagem de cisplatina. Para o grupo 

tratado com cisplatina a 5 mg/kg em associação com o DNA, o período de 

observação e monitoramento do volume tumoral foi de apenas 12 dias, pois neste 

tempo, nenhum dos animais apresentou regressão parcial ou total dos tumores. 

Entretanto, no grupo tratado com cisplatina a 10 mg/kg, 20% dos animais ficaram 

livres de tumor, semelhante ao obtido com tratamento de duas doses de cisplatina 

mencionado anteriormente. Isso mostra que a combinação de cisplatina e a 

imunoterapia é uma estratégia eficiente de tratamento para este modelo tumoral, 

sendo capaz de reduzir pela metade a dose de cisplatina utilizada para se obter 

efeito terapêutico semelhante. Pelo fato do grupo tratado com a maior dosagem de 

cisplatina (10 mg/kg) apresentar os resultados mais satisfatórios de controle do 

tumor, estabeleceu-se essa condição para os experimentos seguintes.  

 

Figura 24: Resultados de variação do crescimento tumoral de animais tratados com cisplatina em 
associação à imunoterapia. Camundongos C57BL/6 foram inoculados com uma dose de cisplatina a 5 mg/kg 

(A) ou 10 mg/kg (B) por via i.v. e imunizados com 100 g/animal com o plasmídeo vacinal pgDE7h, por via i.m.. A 
medida dos diâmetros do tumor foi utilizada para determinação do volume tumoral e sua variação (%) em relação 
ao início do tratamento (Dia 0, 100%) durante um período de 12 ou 25 dias respectivamente. O número de 
animais livres de tumor/número total de animais tratados está indicado na figura (canto superior direito). Os 
dados apresentados correspondem à combinação de dois experimentos independentes (n=10-11).  
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Na próxima etapa, procurou-se avaliar, cuidadosamente, o efeito sinérgico 

entre a associação da quimio e a imunoterapia. Na tentativa de se alcançar um 

efeito antitumoral ainda mais proeminente, optou-se por aplicar, uma dose-reforço 

da vacina de DNA 4 dias depois (Figura 25A). Avaliações dos volumes tumorais 

individuais (Figura 25B-D) demonstram que, como já apresentado, o tratamento 

com uma dose de cisplatina leva ao controle parcial do crescimento de tumores por 

pelo menos 10 dias após a inoculação (Figura 25B), quando então tornam a crescer 

abrutamente. O período de observação não pôde ser maior que 15 dias devido ao 

fato de que os animais voltam a perder peso a partir do 10º dia, (Figura 23F), 

provavelmente causado pelo aumento do volume tumoral e compremetendo dessa 

maneira a saúde do animal. Por outro lado, a imunoterapia por si só não foi capaz de 

controlar o crescimento tumoral ao longo de 15 dias de monitoramento, quando a 

maioria atingiu 1000 m3 de volume tumoral (~15x12 mm de diâmetro) (Figura 25C). 

Por outro lado, o grupo tratado com a imunoterapia consorciada à cisplatina (Figura 

25D) apresentou um efeito antitumoral aumentado e efetivo a partir do 14º dia 

levando à cura da maioria dos animais imunizados. 
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Figura 25: Regime terapêutico empregado e volume tumoral obtidos para avaliação do sinergismo entre a 
cisplatina e a vacina de DNA pgDE7h. (A) Camundongos C57BL/6 portando tumores subcutâneos com cerca 

de 1 cm de diâmetro foram tratados com apenas cisplatina (via i.v.) ou apenas a imunoterapia baseada no 

plasmídeo vacinal pgDE7h ou associado ao tratamento com cisplatina em regime de duas doses de 100 g por 
animal com 4 dias de intervalo (via i.m.). A medida dos diâmetros dos tumores foi utilizada para o cálculo do 
volume tumoral individual dos grupos “1CIS (B), “DNA” (C) e “1CIS+DNA” (D). Os dados apresentados 
correspondem à combinação de resultados de dois experimentos independentes (n=8-10).  

 

Na avaliação por grupo, os dados de volume tumoral apresentados tornam 

ainda mais evidente o fenômeno de sinergismo com a associação da cisplatina com 

a vacina de DNA pgDE7h. O grupo 1CIS+DNA apresentou os menores valores 

referentes à variação do volume tumoral ao longo do tempo, com uma média de 

50% do volume tumoral 30 dias após o início do tratamento (Figura 26A). Além 

disso, o tratamento combinado levou à regressão total dos tumores em 60% dos 

animais (Figura 26B) e ganho de peso a partir do 10º dia (Figura 26C), o que não 

foi observado no grupo não-tratado (NT) ou tratado com apenas uma das terapias 

(1CIS ou DNA).  

Além disso, a avaliação da resposta celular mediada por linfócitos efetores foi 

realizada pelo ensaio de marcação de IFN- (ensaio de ICS descrito no item 5.1.4) 

14 dias após a segunda dose da vacina (ver esquema apresentado na Figura 25A). 
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Por meio deste ensaio, pode-se observar um aumento significativo da resposta 

celular efetora, correspondente à frequência de células CD8+IFN+ circulantes 

específicas para a oncoproteína E7 do HPV-16 para o grupo tratado com a terapia 

combinada. Por outro lado, a vacina de DNA administrada sem o tratamento prévio 

com cisplatina, não foi capaz de induzir o mesmo nível de resposta observado para 

o grupo 1CIS+DNA, diferente de resultados previamente observados pelo grupo de 

pesquisa do LDV no tratamento de tumores pré-estabelecidos (1-2 mm de diâmetro). 

Desta maneira, os resultados de resposta celular efetora, juntamente com os dados 

de crescimento tumoral, demonstram que a vacina de DNA como estratégia única de 

terapia apresenta limitações quanto à sua eficácia terapêutica para tumores 

avançados, reforçando a importância da associação de diferentes estratégias para 

que uma resposta antitumoral eficiente seja alcançada. 

 

 

Figura 26: Avaliação do sinergismo entre quimioterapia baseada em cisplatina e a vacina de DNA 
pgDE7h. Camundongos C57BL/6 portando tumores subcutâneos com cerca de 1 cm de diâmetro foram tratados 

com uma dose de cisplatina via i.v. (“1 CIS”), duas doses da imunoterapia baseada no plasmídeo vacinal 

pgDE7h (“DNA”) ou associada ao tratamento com cisplatina (“1CIS+DNA”), em regime de duas doses de 100 g 
por animal com 4 dias de intervalo (via i.m.). (A) Variação do volume tumoral em relação ao início do tratamento 
(dia 0). (B) Porcentagem de animais livres de tumor até o 30º dia. (C) Variação do peso corpóreo em relação ao 

obtido no início do tratamento (dia 0) no mesmo período. (D) Frequência de linfócitos T CD8
+
IFN-

+
 E7-

específicos em amostras de sangue periférico e analisados por citometria de fluxo após ensaio de ICS. Os dados 
apresentados correspondem à combinação de resultados de dois experimentos independentes (n=8-10). 
Significância estatística: (**) p<0,01 (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 
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Neste contexto, sabe-se que mecanismos de imunossupressão 

desencadeados pelo tumor inibem a indução de respostas efetoras promovidas  por 

diferentes estratégias terapêuticas e são considerados um de seus principais 

mecanismos de evasão tumoral. Embora muitas células efetoras do sistema imune 

sejam recrutadas para o microambiente tumoral, tais como linfócitos T, células 

dendríticas, ocasionalmente células B, macrófagos e células NK (do inglês, natural 

killer), seus efeitos são controlados e inibidos principalmente pela ação de células T 

regulatórias (Treg) e células mielóide-supressoras (MDSC, do inglês myeloid-derived 

supressor cells) também presentes no tumor(WHITESIDE, 2008). De fato, no 

presente trabalho, a ausência de resposta celular efetora para o grupo tratado com 

apenas a vacina de DNA revela um potencial imunossupressor que foi, de certa 

forma, controlado com a associação da cisplatina levando ao aumento da resposta 

efetora induzida pela vacina.  

Neste sentido, buscamos avaliar se o consórcio das terapias era capaz de 

reduzir a frequência de células imunossupressoras, possivelmente facilitando a ação 

das células efetoras no tumor. Resultados publicados anteriormente por outros 

grupos de pesquisa mostram que o tratamento com cisplatina aumenta a frequência 

de células dendríticas CD11c+ no tumor e diminui o número de células mielóide-

supressoras (CD11b+Gr-1+) de forma sistêmica, o que levaria ao aumento da 

resposta antitumoral promovida pela vacinação subsequente em comparação à 

imunoterapia isolada(KANG et al., 2013; LEE et al., 2013; TSENG et al., 2008). 

No presente trabalho, animais não tratados (“NT”) e tratados com apenas a 

vacina (“DNA”) ou cisplatina (“1CIS”) e animais tratados com a cisplatina e a vacina 

em consórcio (“1CIS+DNA”) (Figura 27) foram avaliados em relação à presença de 

Treg e MDSCs no baço (Figura 28) e diferentes populações celulares infiltradas no 

tumor (Figura 29).  
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Figura 27: Regime terapêutico utilizado para avaliação de populações celulares em amostras de baço e 

tumor. (A) Células da linhagem TC-1 foram injetadas, por via s.c., em camundongos C57BL/6. Duas semanas 

depois, quando os tumores alcançaram cerca de 1 cm de diâmetro, os animais foram tratados, por via i.v., com 

uma dose de cisplatina via i.v. (“1 CIS”), duas doses da imunoterapia baseada no plasmídeo vacinal pgDE7h 

(“DNA”) ou associada ao tratamento com cisplatina (“1CIS+DNA”), em regime de duas doses com 4 dias de 

intervalo (via i.m). A cisplatina foi inoculada por via i,v, na dose de 10 mg/kg de peso corpóreo e o plasmídeo 

vacinal pgDE7h, por via i.m. na dose de 100g por animal.  Análise das populações celulares foi realizada no dia 

10. 

Animais não-tratados ou que receberam apenas a imunoterapia apresentaram 

uma frequência maior de MDSCs enquanto os grupos tratados com cisplatina 

mostraram baixas frequências dessa população de células, independente da 

vacinação (Figura 28A). Em relação às células Treg, nenhum dos grupos tratados 

apresentou alteração na frequência das mesmas em comparação ao grupo “NT” 

(Figura 28B). 

 

 

Figura 28: Avaliação da frequência de células imunossupressoras no baço de animais tratados com 

cisplatina e/ou pgDE7h. Camundongos C57BL/6 portando tumores subcutâneos com cerca de 1 cm de 

diâmetro foram tratados com apenas cisplatina (i.v.) (“CIS”) ou associada a duas doses da vacina de DNA 

pgDE7h (“1CIS+DNA”) por via intramuscular. Um grupo foi tratado com apenas a imunoterapia (“DNA”), duas 

doses, pelo mesmo regime vacinal e outro não recebeu nenhum dos tratamentos (“NT”). Os dados foram 

analisados por citometria de fluxo quanto à presença de MDSCs (A) e Treg (B) e correspondem a um experimento 

de dois ensaios feitos de forma independente, com resultados semelhantes (n=4-6). Significância estatística: (***) 

p<0,001; ns=não-significativo (p>0,05) (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 
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Além do baço, o tumor dos animais testados foi avaliado em relação à 

presença de células infiltrantes, como células CD11c+ (Figura 29A, sugeridas como 

células dendríticas), CD11b+F4/80+ (Figura 29B, sugeridas como macrófagos), 

CD19+ (Figura 29C, sugeridas como células B). NK1.1+ (Figura 29D, sugeridas 

como células NK e NKT), CD4+ (Figura 29E, sugeridas como linfócitos T CD4) e 

CD8+ (Figura 29F, sugeridas como linfócitos T CD8). Para todas elas, o tratamento 

com a cisplatina resultou no aumento da frequência em relação aos animais não-

tratados, ou apenas vacinados e, com exceção das células NK/NKT e linfócitos, o 

tratamento consorciado demonstrou uma tendência de aumento de maior infiltração 

de células em relação ao grupo tratado somente com cisplatina, apresentando 

diferença estatística apenas em relação aos macrófagos.   
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Figura 29: Avaliação de populações celulares no microambiente tumoral de animais tratados com 

cisplatina e/ou a imunoterapia. Camundongos C57BL/6 portando tumores subcutâneos com cerca de 1 cm de 

diâmetro foram tratados com apenas cisplatina (i.v.) (“CIS”) ou associada a duas doses da vacina de DNA 

pgDE7h (“1CIS+DNA”) por via i.m. Um grupo foi tratado com apenas a imunoterapia, duas doses, pelo mesmo 

regime vacinal (“DNA”) e outro não recebeu nenhum dos tratamentos (“NT”). Os dados foram analisados por 

citometria de fluxo quanto à frequência de células CD11c
+
 (A), CD11b

+
F4/80

+
 (B), CD19

+
 (C),  NK1.1

+
 (D), CD8

+
 

(E) e CD4
+
 (F) sobre o total de células (single cells) e correspondem a um de dois experimentos realizados de 

forma independentes, com resultados semelhantes (n=4-6). Significância estatística: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) 

p<0,001; ns=não-significativo (p>0,05) (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 

  
O trabalho procurou avaliar também a presença de sub-populações de células 

CD11b+Gr-1+ no tumor associadas a funções distintas no microambiente tumoral. 

Welters e colaboradores(WELTERS, 2016) demonstraram recentemente que células 
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Gr-1hi no tumor expressam de forma aumentada o marcador granulocítico Ly6G e 

possuem baixa expressão dos marcadores de macrófagos (F4/80) e de células 

dendríticas (CD11c). Células Gr-1int expressam de forma aumentada os marcadores 

F4/80, CD11c, CD80 e CD86 (marcadores de ativação de células dendríticas) e o 

complexo principal de histocompatibilidade II (MHC II, do inglês, major 

histocompatibility complex), mas não Ly6G, o que sugere uma capacidade de 

ativação da resposta imune estimuladora. Neste mesmo estudo mostrou-se que 

tanto nos animais tratados com apenas a quimioterapia (CarboTaxol), como nos 

animais tratados com a quimioterapia associada à vacinação, apresentaram uma 

diminuição de células CD11b+Gr-1hi e um aumento na frequência das células 

CD11b+Gr-1int, acompanhado pelo aumento na sobrevivência desses animais e 

controle de tumores TC-1 subcutâneos.  

No nosso estudo foi possível observar que não houve diferença estatística 

entre os grupos em relação à frequência de células CD11b+Gr-1hi (Figura 30B). No 

entanto, o tratamento consorciado entre cisplatina e imunoterapia apresentou uma 

frequência elevada de células CD11b+Gr-1int (Figura 30C) e significativamente maior 

que o grupo 1CIS, o que corrobora com os dados de regressão tumoral previamente 

apresentados e revela a importância da combinação das terapias para a indução 

deste tipo celular no tumor.  
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Figura 30: Avaliação de sub-populações de células mielóides CD11b
+
Gr-1

+
 no microambiente tumoral de 

animais tratados com cisplatina e/ou pgDE7h. Camundongos C57BL/6 portando tumores subcutâneos com 

cerca de 1 cm de diâmetro foram tratados como consta na Figura 25. A análise dos tumores foi realizada 7 dias 

após o tratamento de cisplatina para o grupo CIS e 7 dias após a 1ª dose da vacina para os grupos DNA e 

CIS+DNA. O grupo não-tratado foi avaliado quando os tumores atingiram pelo menos 1 cm de diâmetro. Os 

dados foram analisados por citometria de fluxo quanto à porcentagem de células CD11b
+
Gr-1

hi
 , CD11b

+
Gr-1

int
  e 

CD11b
+
Gr-1

neg
. (A) Gráficos correspondentes a um animal representativo de cada grupo. (B) Gráficos 

correspondentes às porcentagens das células por grupo. (C e D) Gráficos correspondentes ao número de células 

CD11b
+
Gr-1

hi
 e CD11b

+
Gr-1

int
, respectivamente. Os dados correspondem a um de dois experimentos 

independentes com resultados semelhantes (n=4-6). Significância estatística: (**) p<0,01; (***) p<0,001 (ANOVA, 

pós-teste de Bonferroni). 

 

Em conjunto, os resultados obtidos demonstram que a associação entre a 

cisplatina e a vacina de DNA terapêutica pgDE7h promove o controle efetivo de 

tumores em estágio avançado de crescimento sem induzir efeitos danosos aos 

animais. Ainda, a associação da cisplatina com a vacina levou ao aumento das 

respostas imunes efetoras, como o aumento na frequência de linfocitos T citotóxicos 

E7-específicos circulantes, e infiltração no tumor de células dendríticas, células B, 

NK/NKT, macrófagos e células CD11b+Gr-1int. Destaca-se ainda que a terapia 

consorciada promoveu uma diminuição das MDSCs no baço, caracterizando-se 

como uma estratégia promissora de controle da imunossupressão e de ativação de 
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resposta terapêutica, necessárias para um efeito antitumoral efetivo neste modelo 

tumoral. 

Ainda, com o intuito de potencializar o efeito antitumoral, e diante dos 

resultados obtidos ao final da seção 4 do presente trabalho, a vacina de DNA 

pgDE7h foi administrada pelo método da eletroporação (EP) pelo mesmo protocolo 

terapêutico porém utilizando regime de dose única. O aumento de doses de 

cisplatina (a 10mg/kg) foi realizado na tentativa de se obter um protocolo eficaz de 

ambas as terapias. No entanto, o intervalo entre as doses de cisplatina foi alterado 

para 7 dias pois testes prévios utilizando o regime D0, D3 e D7 levou à morte de 

todos os animais tratados. O esquema de imunização está apresentado na figura a 

seguir (Figura 31A) assim como os dados de volume tumoral obtidos durante o 

período de monitoramento (Figura 31-B-D). 

Como podemos observar, o aumento do número de doses de cisplatina 

mostrou uma melhora significativa no efeito antitumoral em relação ao grupo “1 CIS” 

apresentado anteriormente (Figura 25B), especialmente após a 3ª dose (14º dia), 

quando foi possível observar regressão total em alguns animais tratados (Figura 

31B). Da mesma forma, a associação da EP à vacina de DNA levou à diminuição do 

volume tumoral (Figura 31C) em relação ao grupo tratado com apenas a vacina 

(DNA-EP), confirmando o efeito sinérgico desta estratégia. Além disso, e semelhante 

ao grupo DNA previamente apresentado, o grupo DNA-EP não demonstrou efeito 

antitumoral significativo no que diz respeito ao controle do crescimento dos tumores 

em estágio avançado de crescimento, alguns deles atingindo 1000 mm3 antes do 10º 

dia (Figura 31D).   
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Figura 31: Regime terapêutico empregado e volume tumoral obtidos para avaliação do efeito da 
eletroporação associada à vacina de DNA em combinação ao tratamento com cisplatina. (A) 

Camundongos C57BL/6 portando tumores subcutâneos com cerca de 1 cm de diâmetro foram tratados com uma 
dose da vacina de DNA associada à eletroporação (“DNA-EP”), 3 doses de cisplatina (“3CIS”) ou a terapia 
combinada baseada em uma dose de cisplatina e a vacina associada à eletroporação (“1CIS+DNA-EP). A 
cisplatina foi inoculada por via i.v. na dose de 10 mg/kg de peso corpóreo e o plasmídeo vacinal pgDE7h por via 

i.m. na dose de 100g por animal. A medida dos diâmetros dos tumores foi utilizada para o cálculo do volume 
tumoral individual dos grupos “3CIS (B), “DNA-EP” (C) e “1CIS+DNA-EP” (D). Os dados apresentados 
correspondem à combinação de resultados de dois experimentos independentes (n=8-10).  

 

Em relação à variação do volume tumoral, não houve diferença estatítica 

entre os grupos de animais que receberam 3 doses de cisplatina (3CIS) e a 

cisplatina associada à vacina entregue por EP (Figura 32A). No entanto, a terapia 

combinada resultou na regressão completa dos tumores em 60% dos animais 

tratados, demonstrando eficácia terapêutica aumentada em relação ao grupo 3CIS, 

o qual apresentou somente 20% de animais livres de tumor (Figura 32B). Além 

disso, e semelhante ao observado anteriormente, a terapia combinada levou ao 

aumento significativo da frequência de células CD8+IFN-+ E7-específicas circulantes 

em relação ao grupo tratado com apenas a vacina ou cisplatina (Figuras 32C-D), 

demonstrando ser uma estratégia promissora de indução de resposta imune celular 

específica contra esse tipo de tumor. 
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Figura 32: Avaliação do efeito da eletroporação associada à vacina de DNA em combinação ao 
tratamento com cisplatina. (A) Camundongos C57BL/6 portando tumores subcutâneos com cerca de 1 cm de 
diâmetro foram tratados com uma dose da vacina de DNA associada à eletroporação (“DNA-EP”), 3 doses de 
cisplatina (“3CIS”) ou a terapia combinada baseada em uma dose de cisplatina e a vacina associada à 
eletroporação (“1CIS+DNA-EP). A cisplatina foi inoculada por via i.v. na dose de 10 mg/kg de peso corpóreo e o 

plasmídeo vacinal pgDE7h por via i.m. na dose de 100g por animal. (A) Variação do volume tumoral em relação 
ao início do tratamento (dia 0). (B) Porcentagem de animais livres de tumor até o 60º dia. (C) Frequência de 

linfócitos T CD8
+
IFN-

+
 E7-específicos em amostras de sangue periférico e (D) Dot plots de animais 

representativos dos grupos experimentais, analisados por citometria de fluxo após ensaio de ICS. Os dados 
apresentados correspondem à combinação de resultados de dois experimentos independentes (n=8-10). 
Significância estatística: (**) p<0,01; (***) p<0,001 (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 

 

 

Os dados apresentados mostram as duas estratégias mais eficazes obtidas 

no presente trabalho no tratamento de tumores avançados no modelo TC-1. De fato, 

ambos grupos (1CIS+DNA-EP e 3CIS) promoveram regressão tumoral em todos os 

animais tratados, e parte deles ficou livre de tumor no período monitorado. Tendo 

em vista os resultados obtidos anteriormente relacionados à perda de peso para o 

grupo tratado somente com cisplatina (Figura 26C), foram realizadas análises com 

os dois grupos mencionados visando avaliar uma possível toxicidade promovida 

principalmente pelo grupo 3CIS. O gráfico de variação de peso corpóreo mostra que 

a terapia combinada, além de ter apresentado melhor efeito antitumoral, demonstrou 

recuperação total da perda de peso causada pelo tratamento quimioterápico, a partir 

do 14º dia (Figura 33A). Por outro lado, o grupo 3CIS apresentou 3 quedas 

significativas nos dias 3, 10 e 17, correspondendo à perda de peso induzida pelas 

três doses de cisplatina (administradas nos dias D0, D7 e D14). Vale ressaltar que o 
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efeito antitumoral alcançado após a 3ª dose de cisplatina no grupo “3CIS” (Figura 

32A) foi acompanhado de uma perda de peso significativa, passando de 90 para 

quase 80% no dia 14.  

A cisplatina é um dos agentes citostáticos mais importantes no tratamento de 

tumores sólidos, entratanto seu uso é muitas vezes limitado pelo desenvolvimento 

de efeitos tóxicos, principalmente hepato e nefrotoxicidade. Por este motivo, foram 

avaliados neste trabalho parâmetros de injúria tecidual no soro e rim dos animais 

(Figura 33B-F). Amostras de sangue de animais naïve, não-tratados ou tratados 

com as duas estratégias terapêuticas mencionadas foram testadas por meio da 

quantificação de lactato desidrogenase (LDH), aspartato (AST) e alanina (ALT) 

transaminases, considerados marcadores de danos teciduais em geral e 

hepatotoxicidade, respectivamente. Também foram avaliados os níveis de creatinina 

e uréia, este último expresso em termos de nitrogênio uréico (ou Blood Urea 

Nitrogen, BUN). Quando aumentados, tais parâmetros podem indicar mau 

funcionamento dos rins e outros efeitos de nefrotoxicidade. Os resultados obtidos 

neste trabalho mostram que o grupo 3CIS apresentou níveis significativamente 

maiores de AST, ALT e creatinina em relação a todos os outros grupos enquanto 

que o grupo tratado com a terapia combinada apresentou níveis semelhantes ao 

grupos-controle para todos os parâmetros avaliados.  
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Figura 33: Avaliação de toxicidade aguda dos grupos tratados com apenas quimioterapia e a combinação 
com a vacina de DNA associada à eletroporação. (A) Camundongos C57BL/6 portando tumores subcutâneos 

com cerca de 1 cm de diâmetro foram tratados com uma dose de cisplatina e uma dose da vacina associada à 
eletroporação (“1CIS+DNA-EP”) ou 3 doses de cisplatina (“3CIS”). A cisplatina foi inoculada por via i.v. na dose 

de 10 mg/kg de peso corpóreo e o plasmídeo vacinal pgDE7h por via i.m. na dose de 100g por animal. Animais 
naïve e não-tratados portando tumores foram utilizados como controle. (A) Variação do peso corpóreo em 
relação ao início do tratamento (dia 0). As concentrações de (B) LDH, (C) AST, (D) ALT, (E) BUN e (F) Creatinina 
foram obtidas 3 dias após a dose da vacina para o grupo 1CIS+DNA-EP (Dia 6) ou 3 dias após a terceira dose 
de cisplatina para o grupo 3CIS (Dia 17). Os dados apresentados correspondem à combinação de resultados de 
dois experimentos independentes (n=4-8). Significância estatística: (*) p<0,05 (**) p<0,01; (***) p<0,001 (ANOVA, 
pós-teste de Bonferroni). 

 

O trabalho avaliou ainda os níveis de células circulantes, como leucócitos 

(série branca), eritrócitos (série vermelha) e linfócitos em animais naïve, não-

tratados ou tratados com a combinação (“1CIS+DNA-EP) ou apenas a quimioterapia 

(“3CIS”) (Figura 34). Os resultados obtidos sugerem que a presença dos tumores 

induz alterações nos níveis dessas populações celulares, uma vez que a 
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concentração de leucócitos, eritrócitos e linfócitos é razoavelmente maior no grupo 

naïve em comparação ao grupo não-tratado. Em relação aos animais que receberam 

a terapia combinada, os dados mostram que os níveis de leucócitos e principalmente 

linfócitos apresentam-se aumentados em relação ao grupo não-tratado, sugerindo 

uma recuperação na hematopoiese dessas células circulantes. Já o grupo tratado 

com três doses de cisplatina apresentou os menores valores de concentração das 

células avaliadas, e provavelmente gerando efeitos danosos nesses animais 

tratados. De fato, a administração crônica de cisplatina em animais e em pacientes, 

tem sido reportada como sendo capaz de causar uma anemia progressiva. A 

deficiência na produção de eritrócitos, juntamente com a toxicidade renal, sugere 

que esta anemia associada à cisplatina possa resultar, em parte, da produção renal 

deficiente de eritropoietina (hormônio que controla a produção de eritrócitos), que, 

por sua vez, pode estar associada à toxicidade renal induzida pela 

cisplatina(WOOD; HRUSHESKY, 1995). 

 

 

Figura 34: Análise de leucócitos, eritrócitos e linfócitos no sangue de animais tratados com apenas 
quimioterapia e a combinação com a vacina de DNA associada à eletroporação.  Camundongos C57BL/6 

portando tumores subcutâneos com cerca de 1 cm de diâmetro foram tratados com uma dose de cisplatina e 
uma dose da vacina associada à eletroporação (“1CIS+DNA-EP”) ou 3 doses de cisplatina (“3CIS”). A cisplatina 
foi inoculada por via i.v. na dose de 10 mg/kg de peso corpóreo e o plasmídeo vacinal pgDE7h por via i.m. na 

dose de 100g por animal. Animais naïve e não-tratados portando tumores foram utilizados como controle. A 
concentração de leucócitos, eritrócitos e linfócitos foi obtida com o auxílio de um contador hematológico no dia 10 
para os grupos “naïve”, “NT” e “1CIS+DNA-EP” e 10 dias após a terceira dose para o grupo “3CIS”. Os dados 
apresentados correspondem a um experimento (n=3). Significância estatística: (*) p<0,05; (**) p<0,01; (***) 
p<0,001 (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 
 
 

 

Em geral, a indução de alterações nas funções renais é caracterizada por 

sinais de injúria, como o clearance de creatinina, mas também pelo estado redox 

relacionado à glutationa (GSH). A formação de radicais livres, levando ao estresse 
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oxidativo, tem se mostrado um dos principais mecanismos dos efeitos adversos dos 

nefrotóxicos, como a cisplatina(ATESSAHIN et al., 2005). Por outro lado, as 

glutationa S-transferases (GSTs) são enzimas multifuncionais que desempenham 

um papel fundamental na desintoxicação celular ao se unirem à glutationa, 

neutralizando os sítios eletrofílicos e tornando os produtos mais solúveis em 

água(GONG et al., 2015). Níveis elevados de GSH e GST desempenham um papel 

importante na proteção da hepatotoxicidade induzida pela cisplatina.  

Neste contexto, o presente trabalho buscou avaliar o estado redox de 

glutationa por meio da razãoo entre sua forma reduzida e oxidada (GSH/GSSG) nos 

rins de animais tratados com uma ou três doses de cisplatina (“1CIS” ou “3CIS”) e 

tratados com a terapia combinada (“1CIS+DNA-EP) (Figura 35). O grupo 1CIS foi 

utilizado para mensurar o efeito do tratamento de cisplatina em relação ao grupo 

tratado com a combinação, que também recebeu apenas uma dose do 

quimioterápico. Um grupo não-tratado (“NT”), mas portando tumores, foi utilizado 

como controle. Os dados obtidos mostram que as amostras dos animais tratados 

com cisplatina apresentaram uma razão GSH/GSSG levemente diminuída em 

relação ao grupo não-tratado, sem diferença estatística entre os grupos. Por outro 

lado, o grupo tratado com a combinação de uma dose de cisplatina e a imunoterapia 

apresentou níveis elevados tanto em relação ao grupo 1CIS como em relação ao 

grupo 3CIS, sugerindo um papel de proteção contra efeitos de nefrotoxicidade 

induzidos pela quimioterapia. 

 

Figura 35: Análise de glutationa no rim de animais tratados com apenas quimioterapia e a combinação 
com a vacina de DNA associada à eletroporação.  Camundongos C57BL/6 portando tumores subcutâneos 

com cerca de 1 cm de diâmetro foram tratados com uma dose de cisplatina e uma dose da vacina associada à 
eletroporação (“1CIS+DNA-EP”) ou 3 doses de cisplatina (“3CIS”). A cisplatina foi inoculada por via i.v. na dose 

de 10 mg/kg de peso corpóreo e o plasmídeo vacinal pgDE7h por via i.m. na dose de 100g por animal. Animais 
naïve e não-tratados portando tumores foram utilizados como controle. A razão GSH/GSSG foi obtida a partir de 
amostras de rim coletadas no dia 10 para os grupos “naïve”, “NT” e “1CIS+DNA-EP” e 10 dias após a terceira 
dose para o grupo “3CIS”. Os dados apresentados correspondem à combinação de resultados de dois 
experimentos independentes (n=5-6). Significância estatística: (*) p<0,05; (**) p<0,01(ANOVA, pós-teste de 
Bonferroni). 
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  O protocolo terapêutico empregado neste trabalho aplicado ao modelo de 

tumores avançados é inédito e mostra o potencial antitumoral desta estratégia que 

envolve a combinação da cisplatina com a vacina de DNA pgDE7h. Alguns estudos 

abordando a combinação de cisplatina com imunoterapia frente ao modelo TC-1 já 

foram publicados(BEYRANVAND NEJAD et al., 2016; KANG et al., 2013; LEE et al., 

2013; PENG et al., 2015; VAN DER SLUIS et al., 2015). Mas, apesar de mostrarem 

um efeito aditivo ou sinérgico da terapia combinada, os resultados apresentados são 

relacionados apenas ao aumento de sobrevivência e envolvem tratamentos de 

tumores subcutâneos em estágio inicial, isto é, tumores palpáveis medindo até 2 

mm. Por outro lado, muitos desses estudos publicados abordam estratégias vacinais 

que foram testadas pelo menos uma vez em pacientes portando lesões ou tumores 

cervicais.  

Como forma de aumentar o potencial de aplicação clínica da vacina 

desenvolvida no LDV, buscamos avaliar o efeito antitumoral da combinação de 

cisplatina e pgDE7h em condições experimentais utilizadas pelo grupo de pesquisa 

que desenvolveu a vacina SLP mencionada anteriormente. Desta forma, realizamos 

um ensaio terapêutico conforme descrito por Nejad e colaboradores(BEYRANVAND 

NEJAD et al., 2016), com a diferença de que, para este ensaio, foram testadas 

apenas as doses de 4 e 10 mg/kg de cisplatina. A cisplatina foi administrada pela via 

intraperitoneal nos dias 8 e uma dose adicional no dia 15 para o grupo tratado com 

cisplatina 4 mg/kg (Figura 36A).  

Os resultados obtidos mostram que a administração da vacina de DNA sem 

cisplatina não aumentou a porcentagem de sobrevivência em relação ao grupo não-

tratado. O tratamento com uma dose de cisplatina a 10 mg/kg levou a uma taxa de 

sobrevivência de 33%, sem animais livres de tumor, efeito semelhante ao grupo 

tratado com cisplatina 4 mg/kg e a vacina de DNA com 20% de sobrevivência. Já o 

grupo tratado com a combinação de cisplatina 10 mg/kg e a vacina de DNA 

apresentou 100% de sobrevivência até o final do período monitorado (65 dias após a 

inoculação de TC-1) (Figura 36B), com quase 70% dos animais livres de tumores e 

os 30% restantes portando tumores menores que 4 mm de diâmetro (dados não 

mostrados). No estudo apresentado por Nejad e colegas, a vacina SLP combinada à 

cisplatina 10 mg/kg apresentou cerca de 90% de sobrevivência. 
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Primeiramente, esses dados revelam mais uma vez o sinergismo entre a 

vacina de DNA pgDE7h e a cisplatina na dose de 10 mg/kg, onde a associação da 

quimioterapia aumentou de 0 para 100% a taxa de sobrevivência dos animais 

tratados. Além disso, a combinação da vacina com a cisplatina na dose de 4 mg/kg 

revelou valores semelhantes de controle antitumoral em comparação ao grupo 

tratado com a dose de 10 mg/kg, sugerindo que a inclusão da imunoterapia no 

tratamento deste tipo de tumor possibilita a diminuição da dose de quimioterapia e 

consequentemente, os efeitos deletérios induzidos pela mesma. Mais ainda, por 

meio deste ensaio, foi possível confirmar o potencial terapêutico da vacina de DNA 

pgDE7h, que apresentou resultados similares ou superiores aos publicados com a 

vacina SLP que hoje se encontra em fase de testes clínicos, podendo ainda servir de 

base para futuros ensaios clínicos com a imunoterapia do LDV. 

 

Figura 36: Análise da combinação da vacina de DNA pgDE7h e cisplatina sob condições experimentais 
previamente publicadas em estudo envolvendo a vacina de peptídeos SLP. Camundongos C57BL/6 com 

idade entre 8 e 10 semanas foram inoculados, por via subcutânea, com 1x10
5
 células TC-1 em 200 l de PBS 

contendo albumina sérica bovina (BSA) a 0,2%. Quando os tumores tornaram-se palpáveis (dia 7) os animais 
foram divididos em grupos (todos eles portando tumores de 1 mm de diâmetro). As doses de cisplatina utilizadas 
foram de 4 ou 10 mg/kg, administradas por via intraperitoneal. A vacina de DNA pgDE7h foi administrada pela 

intramuscular, na dose de 100 g/animal em 100l de solução de PBS (divididos em 50 l por pata). Os 
diâmetros dos tumores foram medidos uma vez por semana e os animais eutanasiados quando os tumores 
atingiram 2000 mm

3
 (aproximadamente 20x15 mm). Os dados mostrados correspondem a um experimento 

(n=6).  
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Estimulados pelos resultados promissores descritos anteriormente e com o 

objetivo de mimetizar as condições clínicas do câncer causado pelo HPV, o presente 

trabalho procurou avaliar os efeitos da associação da cisplatina com a vacina de 

DNA em modelos de tumores mucosa. Para isso, utilizou-se o modelo tumoral 

intravaginal(SUN et al., 2015), por meio da inoculação de células TC-1 LUC pela via 

intravaginal. As células TC-1 LUC expressam a enzima luciferase (além das 

oncoproteínas E6 e E7 do HPV-16) e por meio da inoculação de luciferina, permitem 

a  emissão de luminescência e, consequentemente, a mensuração e monitoramento 

do crescimento tumoral. A partir do 9º dia após a inoculação das células tumorais, o 

animais foram tratados com cisplatina, a vacina de DNA ou a combinação das 

mesmas, segundo protocolo semelhante ao apresentado para os tumores 

subcutâneos. A emissão de luminescência foi monitorada ao longo de 90 dias 

(Figura 37A). 

Dados de quantificação da luminescência emitida estão representados pela 

unidade fótons-segundo (f/s) e são proporcionais ao tamanho dos tumores. Um 

experimento piloto foi realizado previamente para coleta de tumores no dia de início 

do tratamento, isto é, 9 dias após a inoculação das células. Resultados obtidos de 

dois animais representativos reveleram que ~5x108 f/s correspondem a um tumor 

medindo cerca de 5 mm de diâmetro. Para os experimentos envolvendo este tipo de 

tumor, os animais foram sacrificados quando atingiram 1010 f/s, correspondendo a 

um tumor de aproximadamente 15 mm de diâmetro. 

Pela avaliação da emissão de luminescência (Figura 37B), representada pelo 

fluxo total (f/s), é possível notar que, na média por grupo, os animais que receberam 

apenas a vacina de DNA (“DNA”) não foram capazes de controlar o crescimento 

tumoral, resultando no aumento gradativo do fluxo total até o dia 21, quando foram 

eutanasiados. Já aqueles tratados apenas com a quimioterapia (“CIS”) ou a 

quimioterapia associada à vacina de DNA (“CIS+DNA”) controlaram parcialmente o 

desenvolvimento dos tumores, ocorrendo regressão total em cerca de 20% deles 

(Figura 37C).  
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Figura 37: Avaliação do efeito da vacina de DNA pgDE7h em combinação à cisplatina no modelo de 

tumor intravaginal. (A) Células da linhagem TC-1 LUC (1x10
5
/10 l/animal)  foram injetadas, por via 

intravaginal, em camundongos C57BL/6. Após 9 dias (Dia 0), os animais foram tratados, por via i.v., com uma 
dose de cisplatina (“CIS”) ou imunizados com duas doses da vacina de DNA pgDE7h (“DNA”). O grupo que 
recebeu a combinação da quimioterapia com a vacina foi tratado com uma dose de cisplatina seguida de duas 
doses da imunoterapia (“1CIS+DNA”). A cisplatina foi inoculada por via intravenosa na dose de 10 mg/kg de peso 

corpóreo e o plasmídeo vacinal pgDE7h, por via i.m. na dose de 100g por animal. A emissão da luminescência 
pelas células tumorais foi monitorada no equipamento IVIS, periodicamente. (B) Quantificação da emissão de 
luminescência, apresentada como fluxo total (fótons/segundos), da média dos grupos experimentais. (C) 
Porcentagem de animais livres de tumor monitorados até o dia 90. Os dados apresentados correspondem à 
combinação de resultados de dois experimentos independentes (n=5-9). Significância estatística: (*) p<0,05; (**) 
p<0,01 (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 

 

 

Neste caso, não foi possível observar um efeito aditivo ou sinérgico da 

combinação das terapias e, por este motivo, optou-se por utilizar o método da 

eletroporação associada à vacina de DNA. O protocolo terapêutico empregado foi 

semelhante ao anterior, com a inclusão de um grupo tratado com 2 doses de 

cisplatina (10 mg/kg) nos dias 0 e 3, administrada também pela via intravenosa 

(Figura 38). 
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Figura 38: Regime terapêutico empregado para avaliação do sinergismo entre o tratamento com 
cisplatina e a vacina de DNA associada à eletroporação no modelo de tumor intravaginal. Camundongos 
C57BL/6 foram previamente inoculados com 1x10

5
 células tumorais da linhagem TC-1 LUC por via intravaginal. 

Após 9 dias (Dia 0), o tratamento foi iniciado.  Os animais receberam apenas a vacina (“DNA-EP), uma (“1CIS”) 
ou duas (“2CIS”) doses de cisplatina ou a combinação da vacina com a cisplatina (“1CIS+DNA-EP). A cisplatina 
foi inoculada por via intravenosa na dose de 10 mg/kg de peso corpóreo e o plasmídeo vacinal pgDE7h, por via 

i.m. na dose de 100g por animal. A emissão da luminescência pelas células tumorais foi monitorada no 
equipamento IVIS, periodicamente.  
 

 
Dados de luminescência obtidos individualmente (Figura 39) mostram de 

forma clara, o incremento do efeito antitumoral quando a vacina de DNA associada à 

EP é combinada à cisplatina em comparação aos tratamentos com uma dose de 

cisplatina ou a imunoterapia (Figura 39A e B, respectivamente), cuja maioria dos 

animais tratados atingiram 1010 f/s em cerca de 21 dias. A terapia combinada 

resultou em um controle efetivo do crescimento tumoral para todos os animais 

tratados (Figura 39C), assim como o grupo tratado com 2 doses de cisplatina 

(Figura 39D).  
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Figura 39: Avaliação do sinergismo entre a cisplatina e a vacina de DNA associada à eletroporação no 
modelo de tumor intravaginal. Dados correspondentes à quantificação da emissão de luminescência 

apresentada como fluxo total (fótons/segundo ou f/s) obtidos individualmente para os grupos (A) “1CIS”, (B) 
“DNA-EP”, (C) “1CIS+DNA-EP” e (D) “2CIS”. Os dados correspondem à combinação de dois experimentos 
independentes (n=6-10).  

 

As imagens da luminescência obtida para animais representativos de cada 

um desses grupos estão apresentadas a seguir (Figura 40) e tornam evidente o 

fenômeno de sinergismo entre a cisplatina e a vacina de DNA associada à 

eletroporação. As fotos foram obtidas para os grupos tratados com 1 dose de 

cisplatina (“1CIS”) e a vacina (“DNA-EP”) no início do tratamento (Dia 0) e no dia 21, 

quando os animais foram sacrificados. Para os grupos “2CIS” e “1CIS+DNA-EP” as 

fotos apresentadas correspondem ao Dia 28, quando o animal com tumor do grupo 

“2CIS” foi eutanasiado. Por outro lado, o animal com tumor tratado com a 

combinação “1CIS+DNA-EP” apresentado na figura teve o crescimento tumoral 

controlado até o final do período monitorado. 
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Figura 40: Imagens da emissão de luminescência obtidas de animais tratados com a cisplatina e a vacina 
de DNA associada à eletroporação no modelo de tumor intravaginal. Imagens obtidas nos dias 
correspondentes para os grupos “1CIS”, “DNA-EP”, “1CIS+DNA-EP” e “2CIS”.As imagens mostram a 
luminescência emitida 15 min após a inoculação de luciferina (150mg/kg) por via i.p. 

 

Apesar de apresentarem dados de regressão tumoral efetivos pela análise do 

fluxo total, os grupos “DNA-EP” e “1CIS” mostraram cerca de 20% de animais livres 

de tumor até o final do período monitorado. Em contrapartida, o grupo que recebeu a 

terapia combinada apresentou uma porcentagem de animais livres de tumor igual ao 

grupo “2CIS”, levando à cura de 9% dos animais tratados. Esses dados revelam 

que, por este parâmetro, a imunoterapia é capaz de substituir uma dose de 

cisplatina, sem perdas do efeito antitumoral (regressão dos tumores) além de 

demonstrarem, mais uma vez, o efeito sinérgico das terapias. Em contrapartida, a 

vacina de DNA pgDE7h associada à eletroporação, com ou sem a combinação de 

cisplatina, apresentou uma resposta celular de linfócitos T CD8 citotóxicos e 

específicos aumentada em relação aos demais grupos (“1CIS” e “2CIS”). Para o 
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grupo “1CIS+DNA-EP”, essa resposta foi mantida até o dia 70, quando atiniu níveis 

semelhantes aos obtidos para os animais tratados com apenas a quimioterapia.  

Vale ressaltar que a eletroporação se mostrou altamente eficiente em 

aumentar o efeito antitumoral neste modelo TC-1 de mucosa, assim como foi 

observado no modelo tumoral na língua apresentado anteriormente na seção 3.4.2 

(Figura 22), quando foi possível observar 100% de proteção em modelo terapêutico 

e superando a proteção alcançada após injeção pela via i.m., sem EP, da mesma 

vacina de DNA.  

 

 

Figura 41: Efeito antitumoral do tratamento baseado em cisplatina e/ou a imunoterapia no modelo de 

tumor intravaginal. (A) Porcentagem de animais livres de tumor e (B) Frequência de linfócitos T CD8
+
IFN-

+
 E7-

específicos em amostras de sangue periférico e analisados por citometria de fluxo após ensaio de ICS para os os 
grupos “1CIS”, “DNA-EP”, “1CIS+DNA-EP” e “2CIS”. Os dados apresentados correspondem à combinação de 
resultados de dois experimentos independentes (n=8-10). Significância estatística: (**) p<0,01 (ANOVA, pós-
teste de Bonferroni). Significância estatística: (**) p<0,01 (Log-rank, teste de Mantel-Cox). 

 



 
 
_________________________________________DESENVOLVIMENTO: PARTE 5 

133 
 

O sinergismo demonstrado pela combinação de cisplatina e a vacina de DNA 

associada à EP também foi investigado em relação às populações celulares 

infiltradas no tumor. As análises foram realizadas para os grupos DNA-EP, 1CIS, 

1CIS+DNA-EP e um grupo controle não-tratado (Figura 42A). no dia 6 devido ao 

fato da regressão tumoral de alguns animais ocorrer logo nos primeiros 7 dias após 

o início do tratamento. De fato, um animal do grupo 1CIS estava livre de tumor no 

dia da análise, como mostra a figura ilustrativa dos tumores (Figura 42B).   

 

 

Figura 42: Análise de populações celulares no infiltrado tumoral intravaginal. (A) Camundongos C57BL/6 

foram previamente inoculados com 1x10
5
 células tumorais da linhagem TC-1 LUC por via intravaginal. Após 9 

dias (Dia 0), o tratamento foi iniciado.  Os animais receberam uma dose de cisplatina (“1CIS”), apenas a vacina 
(“DNA-EP) ou a combinação da vacina com a cisplatina (“1CIS+DNA-EP). A cisplatina foi inoculada por via 
intravenosa na dose de 10 mg/kg de peso corpóreo e o plasmídeo vacinal pgDE7h, por via i.m. na dose de 

100g por animal. Um grupo não-tratado foi utilizado como controle. As análises das populações celulares no 
tumor foram realizadas no dia 6. (B) Imagens dos tumores coletados dos grupos “NT”, “DNA-EP, “1CIS”, e 
“1CIS+DNA-EP”. 

 

As amostras dos tumores foram avaliadas quanto à presença de células 

CD11b+Gr-1+ (sugeridas como MDSC) e células CD11c+ (sugeridas como células 

dendríticas), após seleção das células CD45+ como marcador de células 

imunológicas. Os resultados mostram que houve uma tendência de diminuição da 

frequência das MDSCs nos grupos tratados, no entanto, essa diferença foi 

estatisticamente significativa apenas para o grupo tratado com cisplatina em relação 

ao grupo controle (Figura 43A). Não houve aumento significativo do infiltrado de 

células CD11c+ totais nos animais tratados em relação aos animais controle (Figura 

43B), apenas um incremento da frequência dessas células do grupo “1CIS+DNA-

EP” em relação ao “DNA-EP”. Por outro lado, células CD11c+ nos tumores de 

animais tratados com cisplatina ou a terapia combinada apresentaram um aumento 

na expressão da molécula co-estimulatória CD86 (significativo apenas para o grupo 
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“1CIS”), sugerindo uma maior ativação das células dendríticas presentes nessas 

amostras (Figura 43C-D).  

 

 

Figura 43: Análise das populações celulares no modelo de tumor intravaginal após tratamento com a 
cisplatina combinada à vacina de DNA associada à eletroporação. Tumores de camundongos C57BL/6 
correspondentes aos grupos “NT”, “DNA-EP, “1CIS”, e “1CIS+DNA-EP” foram coletados e analisados em relação 
à frequência de (A) MDSCs, (B) células CD11c

+
 a partir da seleção de células CD45

+
 e (C) à média de 

inetnsidade de fluorescência de CD86-BV605 de células CD45
+
CD11c

+
. (D) Histogramas representativos dos 

resultados obtidos em C. Os dados apresentados correspondem a um  experimento (n=5). Significância 
estatística: (*) p<0,05 (ANOVA, pós-teste de Bonferroni).  

 
 

Esse resultado corrobora os dados recentemente obtidos por Nejad e 

colaboradores(BEYRANVAND NEJAD et al., 2016) em tumores TC-1 subcutâneos 

que, além de estimular a infiltração de APCs no tumor, demonstram o efeito da 

cisplatina na indução de morte celular e, consequentemente, ativação de APCs por 

meio da liberação de fatores como DAMPs (padrões moleculares associados a 

perigo) e a proteína HMGB1. A maturação de APCs, demonstrada pela expressão 

aumentada de CD86, também foi apresentada em estudos envolvendo outros 

agentes quimioterápicos, como vimblastina, paclitaxel e etoposídeo(TANAKA et al., 

2009).  
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Sabe-se que a maturação de APCs está estritamente envovida com a 

apresentação de antígenos aos linfócitos, e representa uma etapa crucial no 

desenvolvimento da resposta adaptativa e memória imunológica. No mesmo estudo 

publicado por Nejad e colaboradores, os autores mostram a importância das células 

CD8+ na destruição do tumor mediada pela cisplatina e demonstram uma produção 

aumentada de IFN- e TNF por esplenócitos após estímulo com células TC-1 

irradiadas. Neste estudo, o tratamento com cisplatina foi capaz de produzir uma 

resposta de memória específica contra antígenos tumorais e evitar recidivas após re-

desafio de células TC-1.  

Desta maneira, o próximo passo do nosso trabalho foi avaliar a magnitude e e 

perfil de resposta imune desencadeada pelos grupos que apresentaram os melhores 

resultados de controle antitumoral, “1CIS+DNA-EP” e “2CIS”. Para tal, esplenócitos 

de animais que receberam esses tratamentos foram obtidos e analisados quanto à 

presença de MDSC, Treg e secreção de citocinas por linfócitos T CD8 14 dias após a 

segunda dose da vacina, conforme esquema a seguir (Figura 44). 

 

 

Figura 44: Regime terapêutico utilizado para avaliação de populações celulares em amostras de baço no 
modelo de tumor intravaginal. Camundongos C57BL/6 foram previamente inoculados com 1x10

5
 células 

tumorais da linhagem TC-1 LUC por via intravaginal. Após 9 dias (Dia 0), o tratamento foi iniciado.  Os animais 
receberam duas doses de cisplatina (“2CIS”) ou a combinação da vacina com a cisplatina (“1CIS+DNA-EP). A 
cisplatina foi inoculada por via intravenosa na dose de 10 mg/kg de peso corpóreo com 3 dias de intervalo e o 

plasmídeo vacinal pgDE7h, por via i.m. na dose de 100g por animal. A emissão da luminescência pelas células 
tumorais foi monitorada no equipamento IVIS e a análise dos esplenócitos realizada 14 dias após a segunda 
dose da vacina (dia 21).  

 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que, no modelo de tumor 

intravaginal, o tratamento de cisplatina em associação ou não à vacina não foi capaz 

de diminuir a frequência de células CD11b+Gr-1+, correspondentes às MDSC 

(Figura 45A), ou a frequência de células CD4+CD25+FoxP3+, sugeridas como Treg 
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(Figura 45B), no baço de animais tratados em relação ao grupo controle não-

tratado. Em relação à resposta de linfócitos T CD8, os dados obtidos revelam uma 

produção aumentada de IFN- apenas para o grupo tratado com cisplatina em 

combinação com a vacina (Figura 45C). Também não foi possível demonstrar a 

polifuncionalidade dessas células, uma vez que foram obtidas frequências muito 

reduzidas de células CD8+ produtoras de 4, 3 ou 2 citocinas concomitantemente 

(Figura 45D). Uma diferença estatística foi observada em relação ao grupo 

“1CIS+DNA-EP” e os demais grupos para células CD8+ produzindo apenas 1 

citocina. 

 

 

Figura 45: Avaliação da frequência de células imunossupressoras e linfócitos polifuncionais no baço de 
animais tratados com cisplatina e/ou pgDE7h associado à eletroporação. Frequência de (A) MDSCs, (B) 

células Treg e (C), (D) células CD8
+
 produtoras de citocinas (CD107a, TNF, IFN- e IL-2) analisadas em 

amostras de espenócitos obtidos no dia 21. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n=5). 
Significância estatística: (**) p<0,01; (***) p<0,001 (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 

 

 Tendo em vista os resultados de maturação de APCs induzida pelo 

tratamento com cisplatina, os dados da literatura de resposta de linfócitos T CD8 

específicos para o tumor e os resultados obtidos em relação à resposta de células 

CD8+ na produção de IFN- pelo grupo 1CIS+DNA-EP, buscamos avaliar a 

magnitude da resposta específica para a oncoproteína E7 e também para os 

antígenos associados aos tumores (TAA) gerados pelos tratamentos. A análise de 
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células CD8+IFN-+ E7-específicas obtidas de esplenócitos de camundongos 

tratados mostra que apenas o grupo que recebeu a combinação de cisplatina e 

vacina foi capaz de induzir o aumento da frequência dessas células em comparação 

ao grupo não-tratado (Figura 46A). Em contrapartida, esplenócitos estimulados com 

TAA, oriundos do lisado de células TC-1, não apresentaram aumento significativo da 

frequência dessa população celular em relação ao controle, apesar de se observar 

um aumento sutil dessa resposta para o grupo “2CIS” (Figura 46B). 

 

 

Figura 46: Avaliação da frequência de linfócitos produtores de IFN- E7 e TAA-específicos no baço de 

animais tratados com cisplatina e/ou pgDE7h associado à eletroporação. Frequência de células CD8
+
IFN- 

(A) E7-específicas e (B) TAA-específicas analisadas em amostras de espenócitos obtidos no dia 21. Os dados 
apresentados correspondem a um experimento (n=5). Significância estatística: (**) p<0,01 (ANOVA, pós-teste de 
Bonferroni). 

 

 Originalmente, células T CD8+ de memória podem ser classificadas em duas 

populações principais: células de memória central (Tcm) e células de memória efetora 

(Tem).  Nos últimos anos, uma série de estudos foram publicados em busca de 

marcadores de superfície que possam diferenciar de forma definitiva as múltiplas 

variedades de células T CD8+ de memória. Entretanto, há um consenso de certos 

marcadores que permitem nortear algumas dessas populações. Em camundongos, a 

expressão de CD44 pode ser utilizada para distinguir células T CD8+ efetoras e de 

memória de células T CD8+ naïve e a expressão de CD62L para diferenciar Tcm de 

Tem.  

Diante da resposta de linfócitos T CD8+ específicos presentes no baço e da 

resposta duradoura dessa população nas amostras de PBMCs apresentada 

anteriormente para o grupo “1CIS+DNA-EP” (Figura 41B), buscamos avaliar a 

presença e o perfil de células de memória induzidas pelos tratamentos, no baço dos 

animais tratados. Para isso, foram analisados os esplenócitos de animais tratados 
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em relação à frequência de Tem e Tcm e Tem IFN-+, conforme esquema ilustrativo 

apresentado na Figura 47A. Nenhum dos tratamentos induziu uma frequência 

aumentada de Tem ou Tcm em relação ao grupo controle (Figura 47B). No entanto, o 

grupo que recebeu a terapia combinada apresentou níveis aumentados de células 

Tem IFN-+ e, consequentemente, uma maior capacidade de induzir células de 

memória efetora específicas e capazes de agir contra células tumorais HPV-16+  em 

comparação aos animais tratados apenas com a quimioterapia. 

 

 

Figura 47: Avaliação da resposta de células T CD8
+
 de memória no baço de animais tratados com 

cisplatina e/ou pgDE7h associado à eletroporação. (A) Estratégia de seleção das células por citometria de 

fluxo para análise de (B) Tcm e Tem e (C) Tem IFN-
+
 nos grupos tratados com duas doses de cisplatina (“2CIS”) 

e no grupo que recebeu a terapia combinada (“1CIS+DNA-EP”), no dia 21. O grupo não-tratado (“NT”) foi 
utilizado como controle. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n=5). Significância estatística: 
(**) p<0,01; (***) p<0,001 (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 

 

Para comprovar a capacidade das células efetoras de memória de agir contra 

células tumorais, foi realizado em ensaio de re-desafio com 10x mais células TC-1, 

pela mesma via intravaginal 75 dias após o início do tratamento – período em que foi 

observada uma diminuição significativa da resposta específica de linfócitos T 

CD8+IFN- circulantes (Figura 41B). Surpreendentemente, os animais que ficaram 

curados após o tratamento com 2 doses de cisplatina permaneceram livres de tumor 

por aproximadamente 60 dias após o re-desafio, assim como os animais tratados 

com cisplatina e a vacina (Figura 48A). Ambos os grupos também apresentaram 

aumento na indução de linfócitos T CD8+IFN- circulantes E7-específicos. O grupo 
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“1CIS+DNA-EP” apresentou uma média de frequência dessas células semelhante ao 

obtido 14 dias após o tratamento (Figura 41B) e não mostrou diferença estatística 

para o grupo “2CIS” (Figura 48B – grupos 1º re-desafio).  

Este resultado demonstrou que o tratamento com cisplatina é capaz de induzir 

memória imunológica específica contra a célula tumoral e mediada por E7, sendo 

eficaz no controle de recidiva neste modelo de tumor de mucosa, fato demonstrado 

apenas para o modelo TC-1 subcutâneo(BEYRANVAND NEJAD et al., 2016). 

Um segundo re-desafio foi realizado com a mesma quantidade de células TC-

1 do primeiro re-desafio. Duas semanas após a inoculação das células, amostras de 

sangue e de esplenócitos foram obtidas para avaliação da resposta de células T 

CD8+. No caso das amostras de sangue, nenhum dos grupos tratados apresentou 

aumento da frequência de linfócitos T CD8+IFN- circulantes E7-específicos em 

relação ao grupo naïve (Figura 48B – grupos 2º re-desafio). Entretanto, níveis 

aumentados dessas células foram encontrados no baço de animais tratados com a 

combinação de cisplatina e a vacina (Figura 48C), assim como células        

CD8+IFN-KLRG1 (Figura 48D).  
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Figura 48: Ensaio de re-desafio intravaginal com os grupos tratados apenas com cisplatina ou a terapia 
combinada. (A) Camundongos C57BL/6 tratados com duas doses de cisplatina (“2CIS”) ou com a terapia 

combinada (“1CIS+DNA-EP”) foram re-desafiados, por via intravaginal, 75 dias após o início do tratamento e re-

desafiados pela 2ª vez no dia 125. (A) A análise de células CD8
+
IFN-

+
E7-específicas no sangue periférico dos 

grupos experimentais foi realizada 14 dias após o 1º ou 2º re-desafios. (B) A frequência de células CD8
+
IFN-


+
E7-específicas e (C) o número de células CD8

+
IFN-

+
KLRG1

+
 no baço foram obtidos 14 dias após o 2º re-

desafio intravaginal. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n=5-9). Significância estatística: 
(*) p<0,05; ns=não-significativo (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 

 

 

Além das amostras de sangue e baço, a presença de linfócitos T CD8+ 

específicos foi avaliada na vagina, no sítio de inoculação das células tumorais. A 

figura 49A mostra as imagens do trato reprodutor obtido das fêmeas sobreviventes 

aos dois re-desafios e o quadrado representado na figura mostra a parte retirada 

para a análise das células CD8+. Animais naïve foram utilizados como controle 

negativo do ensaio. Para os grupos tratados foi possível observar uma população de 

células CD8+ na vagina em quantidade superior ao grupo controle (Figuras 49B, C). 

Ainda, quase 1/5 dessas células eram específicas para E7 (Figura 49D), por meio 

de marcação realizada com dextrâmero específico (MHC I, RAHYNIVTF).  
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Figura 49: Análise de células T residentes na vagina após 2º re-desafio intravaginal dos grupos tratados 
apenas com cisplatina ou a terapia combinada. (A) Camundongos C57BL/6 tratados com duas doses de 

cisplatina (“2CIS”) ou com a terapia combinada (“1CIS+DNA-EP”) foram re-desafiados pela 2ª vez no dia 125. 14 
dias depois, as vaginas dos animais foram coletadas e analisadas quanto à presença de células T residentes. (A) 
Imagens do aparelho reprodutor dos animais tratados. Na foto maior à esquerda está representada a parte do 
órgão utilizada nos ensaios. (B) Número de células e (C) Dot plots de amostras representativas correspondentes 

à presença de células CD8
+
 na vagina (quadro vermelho). (D) Número de células CD8

+
 marcadas com 

dextrâmero específico para E7 na vagina. Os dados apresentados correspondem a um experimento (n=5-8). 
Significância estatística: (*) p<0,05; (**) p<0,01; ns= não-significativo (ANOVA, pós-teste de Bonferroni). 

 

Além das duas populações de células T CD8+ de memória mencionadas, 

trabalhos publicados recentemente descrevem uma terceira população, chamada de 

células de memória residente (Trm). Estas células se distinguem das células Tem e 

se caracterizam por residir de forma permanente nos tecidos mucosos, sem atingir a 

circulação sanguínea(SAMJI; KHANNA, 2017). Alguns genes expressos pelas Trm já 

foram identificados, tais como Itga1 ( integrina: CD49a), Itgae (E integrina: 

CD103)(NIZARD et al., 2017).  

Nizard e colaboradores demonstraram que a imunização por via intranasal 

(mas não pela via intramuscular) de uma vacina terapêutica contra HPV-16 

promoveu o controle do crescimento de tumores de mucosa, utilizando um modelo 

TC-1 de cabeça e pescoço (língua). Além disso, os autores descrevem a presença 

de células Trm na língua, consideradas no trabalho como sendo a população CD8+ 

E7-específica (Tetrâmero+) e marcadas com ambos ou um dos marcadores CD49a e 

CD103(NIZARD et al., 2017).  
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No presente trabalho, foi possível observar a presença dessa população 

celular (Trm) apenas nos dois grupos tratados (Figura 50A), em quantidades 

similares às apresentadas no estudo mencionado, mesmo a imunização com a 

vacina de DNA pgDE7h tendo sido realizada por via intramuscular, e não por via de 

mucosa. Células Teff também foram encontradas e em quantidades superiores às 

Trm. Mais importante, no presente trabalho, células específicas para E7 

representaram cerca de 40% das células Trm (CD49a+CD103+) (Figura 50B), sem 

diferença estatística entre os grupos “2CIS” e “1CIS+DNA-EP”. 

 

 

Figura 50: Análise de células T residentes e de memória após 2º re-desafio intravaginal na vagina dos 
grupos tratados apenas com cisplatina ou a terapia combinada. (A) Camundongos C57BL/6 tratados com 
duas doses de cisplatina (“2CIS”) ou com a terapia combinada (“1CIS+DNA-EP”) foram re-desafiados pela 2ª vez 
no dia 125. 14 dias depois, as vaginas dos animais foram coletadas e analisadas quanto à presença de células T 
residentes. (A) Número de células Teff (CD8

+
CD49a

-
CD103

-
) e Trm (CD8

+
CD49a

+
CD103

+
, CD8

+
CD49a

+
CD103

-
 

e CD8
+
CD49a

-
CD103

+
) e a razão Teff/Trm dos grupos experimentais avaliados. (B) Frequência de células Dex

+
 

de células Trm obtidas da vagina dos animais testados. Os dados apresentados correspondem a um 
experimento (n=5-8). Significância estatística: (*) p<0,05; (**) p<0,01; ns= não-significativo (ANOVA, pós-teste de 
Bonferroni). 
 

Na clínica, estudos revelam a ocorrência de recidivas em múltiplos sítios ou 

em sítios distantes do tumor primário em 15 a 61% dos pacientes com câncer 

cervical recorrente, em diferentes tempos reportados. Diante dos resultados 

promissores obtidos com o re-desafio intravaginal apresentados anteriormente, 

buscamos avaliar se o tratamento com cisplatina (“2CIS”) ou a terapia combinada 

(“1CIS+DNA-EP”) era capaz de proteger os animais de um re-desafio em outro sítio 

de inoculação tumoral, por via de mucosa. Para isso, tomamos como base o modelo 

de tumores na língua (descrito por Nizard e colaboradores(NIZARD et al., 2017)) 

tendo o tumor intravaginal como primário. O protocolo empregado está apresentado 

a seguir (Figura 51). 
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Figura 51: Regime terapêutico utilizado para ensaio de re-desafio na língua de animais tratados com 

apenas cisplatina ou a terapia combinada. Camundongos C57BL/6 tratados com duas doses de cisplatina 

(“2CIS”) ou com a terapia combinada (“1CIS+DNA-EP”) foram re-desafiados na língua 90 dias após o início do 

tratamento e re-desafiados pela 2ª vez 60 dias depois. Cerca de duas semanas após o 2º re-desafio, os animais 

foram avaliados em relação à resposta de células T residentes e de memória.  

 

Neste ensaio, camundongos fêmeas foram inoculadas com 1x105 células TC-

1 pela via intravaginal e tratadas como descrito previamente (Figura 44). Cerca de 3 

meses após o tratamento, os animais foram re-desafiados na língua com 1x106 

células TC-1. Entre 3 e 7 dias depois, todos os animais re-desafiados apresentaram 

tumor, entretanto a partir do 14º dia, 90% dos animais tratados com cisplatina 

combinada à vacina mostraram regressão completa dos tumores e apenas 20% dos 

animais tratados somente com cisplatina. Após 30 dias, alguns animais tratados com 

a combinação tornaram a apresentaram tumor, levando à cura de 70% dos animais 

tratados (Figura 52).  

 

 

Figura 52: Efeito terapêutico obtido após re-desafio na língua de animais com apenas cisplatina ou a 
terapia combinada. Porcentagem de animais livres de tumor 60 dias após re-desafio com 1x10

6
 células TC-1 na 

língua. No dia 60, os animais foram redesafiados com o mesmo número de células TC-1 pela 2ª vez. Os dados 
apresentados correspondem a um experimento (n=9-11). Significância estatística: (*) p<0,05 (Log-rank, teste de 
Mantel-Cox). 
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Na tentativa de se observar uma resposta diferenciada que explicasse a 

diferença na eficácia de proteção frente ao re-desafio em um sítio distnte do tumor 

primário, animais tratados com cisplatina e com a combinação foram avaliados em 

relação às células CD8+ presentes na língua, 15 dias após o 2º re-desafio (Figura 

53). Entretanto, para nenhum dos parâmetros observados – total de células CD8+ 

(Figura 53A), CD8+Dextrâmero+ (Figura 53B) e células Trm – não houve diferença 

estatística em comparação ao grupo naïve. 

 

 

Figura 53: Análise de células T residentes e de memória após 2º re-desafio na língua dos grupos tratados 
apenas com cisplatina ou a terapia combinada. (A) Camundongos C57BL/6 tratados com duas doses de 
cisplatina (“2CIS”) ou com a terapia combinada (“1CIS+DNA-EP”) foram re-desafiados pela 2ª vez no dia 150. 
Cerca de 2 semanas depois, a lingua dos animais foi coletada e analisada quanto à presença de células T 
residentes. Número de células (A) CD8

+
, (B) CD8

+
Dex

+
 e (C) Teff (CD8

+
CD49a

-
CD103

-
) e Trm 

(CD8
+
CD49a

+
CD103

+
, CD8

+
CD49a

+
CD103

-
 e CD8

+
CD49a

-
CD103

+
) dos grupos experimentais avaliados. Os 

dados apresentados correspondem à combinação de resultados de dois experimento independentes (n=-2-8). 
Significância estatística: ANOVA, pós-teste de Bonferroni. 

 

No baço, células CD8+ de memória foram avaliadas em relação à expressão 

de CD127 e KLRG1, marcadores utilizados para distinguir populações celulares 

chamadas de SLECs (células efetoras de vida curta) ou MPECs (células efetoras de 

memória precursora), caracterizadas por CD127-KLRG1+ e CD127+KLRG1-, 

respectivamente (Figura 54). Os dados apresentados demonstram um aumento 
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significativo de SLECs para o grupo 1CIS+DNA-EP em comparação ao grupo naïve, 

o qual apresentou frequência aumentada (mas não significativa) de MPECs. 

 

 

 

 
 

  
  

  

 

  

  

 

 

Figura 54: Análise de células T de memória após 2º re-desafio na língua dos grupos tratados apenas com 
cisplatina ou a terapia combinada. (A) Camundongos C57BL/6 tratados com duas doses de cisplatina (“2CIS”)
ou com a terapia combinada (“1CIS+DNA-EP”) foram re-desafiados pela 2ª vez no dia 150. Cerca de 2 semanas
depois,  amostras  de  esplenócitos  foram  obtidas  e  analisada  quanto  à  presença  de  células  T  de  memória. (B)

+ + + +
Frequência  de  células  CD8 CD127

-
KLRG1 (Q1) e  CD8 CD127 KLRG1

- 
(Q3) dos  grupos  experimentais 

avaliados. Os  dados  apresentados  correspondem à  combinação  de  resultados  de  dois experimentos 
independentes (n=-2-8). Significância estatística: ANOVA, pós-teste de Bonferroni.

  Além disso, células Tem e Tcm também foram analisadas no baço dos animais 

tratados  e  os  resultados  mostram  um  incremento  significativo  de  células  Tem

produtoras  de  IFN- em  relação  ao  grupo  naïve (Figura  55A-B),  e  em  proporção 

maior  que  células  Tcm (representada  pela  razão  Tem/Tcm)  para  o  grupo  tratado  com

cisplatina  e  a  vacina (Figura  55C).  Vale  ressaltar  que  essas  análises  foram 

realizadas  somente  com  os  animais  sobreviventes,  o  que  para  o  grupo  2CIS 

representa  20%  dos  animais.  Ou  seja,  a  resposta  aumentada  similar  ao  grupo 

1CIS+DNA-EP   é restrita aos   animais   que   apresentaram  um  controle   efetivo   do 

crescimento  tumoral  após  dois  re-desafios.  A  diferença  entre  os  tratamentos  fica
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evidente na avaliação de linfócitos T CD8 citotóxicos circulantes (Figura 55D), onde 

o grupo que recebeu a terapia combinada demonstrou frequência aumentada 

dessas células, mesmo após 28 dias do 1º re-desafio, o que não foi observado para 

o grupo tratado apenas com cisplatina. Estes resultados demonstram a capacidade 

antitumoral efetora da combinação de cisplatina e a vacina de DNA pgDE7h e 

consolida o potencial terapêutico desta estratégia em modelos de mucosa. 

 

 

 

Figura 55: Análise de células T de memória no sangue e no baço após 2º re-desafio na língua dos grupos 
tratados apenas com cisplatina ou a terapia combinada. (A) Camundongos C57BL/6 tratados com duas 

doses de cisplatina (“2CIS”) ou com a terapia combinada (“1CIS+DNA-EP”) foram re-desafiados pela 2ª vez no 
dia 150. (A) Amostras de sangue periférico foram analisadas 7, 14 e 28 dias após o 2º re-desafio na língua 

quanto à frequência de células CD8
+
IFN-

+
 E7-específicas. Amostras de esplenócitos foram obtidas 15 dias após 

o 2º re-desafio e analisadas quanto à (B) frequência de céulas Tem e Tcm e Tem IFN-
+
 (conforme estratégia de 

seleção apresentada na Figura 47A). (D) Dot plots de animais representativos de cada grupo ilustrando a 

seleção de células Tem IFN-
+
.Os dados apresentados correspondem à combinação de resultados de dois 

experimento independentes. Significância estatística: ANOVA, pós-teste de Bonferroni. 
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4. CONCLUSÃO

O  presente  trabalho  buscou  avaliar  diferentes métodos  de entrega  da  vacina

de  DNA  pgDE7h com  o  objetivo  de  potencializar  seu  efeito antitumoral frente  ao 

modelo  pré-clínico  de  tumores  de  HPV-16 (linhagem  celular TC-1).  Ao  todo  foram 

testadas  três  estratégias:  vesículas  peptídicas (seção 3.2),  proteína  de  dineína 

carregadora (seção 3.3) e lipossomas (seção 3.4). Entretanto, um efeito terapêutico 

pronunciado  foi  observado  apenas  quando  a  vacina  foi  associada  às  vesículas 

peptídicas, resultando na diminuição do volume tumoral e aumento na sobrevivência 

de  animais  imunizados  com  esta  formulação.  Os  dados  obtidos  neste  trabalho 

resultaram em uma publicação na revista Journal of Controlled Release. A proteína 

recombinante  e  os lipossomas baseados  em  DDAB não  foram  capazes  de 

potencializar  o  efeito  da  vacina  de  DNA  de  modo  expressivo  em  nenhum  dos  

modelos de tumores TC-1 avaliados,  isto  é, subcutâneo  e de  cabeça  e  pescoço  

(língua),  nem   com   a   administração   da   formulação   por   vias   de   

mucosa  (intratraqueal,  sublingual  e  intranasal).

  Por  outro  lado, a  associação  da  eletroporação  à  vacina  de  DNA  pgDE7h 

administrada pela via intramuscular, diferente das nanopartículas, promoveu 100% 

de proteção antitumoral frente ao modelo de tumor na língua. Além disso, o presente 

trabalho avaliou os potenciais benefícios resultantes da associação da quimioterapia 

baseada  em  cisplatina com  a imunoterapia (pgDE7h). Os  resultados  obtidos 

demonstram que ocorre um sinergismo entre a o tratamento com cisplatina (via i.v.)

e  a  imunoterapia  administrada (via  i.m.), tanto  no  modelo  de  tumores  subcutâneos 

como no tumor intravaginal.

  No modelo TC-1 subcutâneo, a terapia combinada induziu regressão tumoral 

completa  em  60%  dos  animais  portando  tumores  avançados  (1  cm  de  diâmetro),

+aumento  na  frequência  de  linfócitos  T  efetores  IFN- E7-específicos  circulantes  e

+ + + +aumento  da  frequência  de  APCs  (CD11c ,  CD11b F4/80 e  CD19 )  no  infiltrado

tumoral.  Além  disso,  o  tratamento  com  cisplatina  e  a  vacina  de  DNA  promoveu

+ +diminuição  de  MDSC  (CD11b Gr-1 )  no  baço  e  aumentou a  número de  células

+ intCD11b Gr-1 no  tumor,  estas últimas conhecidas  por  seu  fenótipo  imuno- 

estimulador.

  O presente trabalho mostrou ainda que a aplicação da eletroporação (EP) foi 

capaz de reduzir pela metade a dose da vacina de DNA combinada à quimioterapia,
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resultando nos mesmos 60% de animais livres de tumor obtidos com duas doses da 

vacina sem EP e cisplatina. A terapia baseada em uma dose de cisplatina e uma 

dose de vacina associada à EP (chamada de 1CIS+DNA-EP) apresentou resultados 

de regressão tumoral e indução de resposta imune específica superiores ao 

tratamento com três doses de cisplatina – o qual apresentou efeitos de toxicidade, 

incluindo perda de peso acentuada, aumento nos níveis de AST, ALT e creatinina no 

plasma e alterações nos níveis de glutationa nos rins.  

Estes resultados, mostram claramente o potencial terapêutico da vacina de 

DNA pgDE7h, sobretudo quando associada ao tratamento com um dos 

quimioterápicos mais utilizados na clínica para o câncer cervical, a cisplatina. Como 

prova de sua eficácia, este trabalho buscou avaliar um protocolo terapêutico utilizado 

por um outro grupo de pesquisa que desenvolveu uma vacina terapêutica 

denominada de HPV16-SLP(BEYRANVAND NEJAD et al., 2016). Essa vacina de 

peptídeos foi recentemente avaliada em estudos clínicos e demonstrou resposta 

proliferativa de linfócitos T HPV-16-específicos em pacientes com câncer cervical 

avançado tratados concomitantemente com carboplatina e paclitaxel 

(CarboTaxol)(WELTERS, 2016).  Os resultados obtidos no nosso trabalho mostram 

que a vacina de DNA pgDE7h (não associada à EP) induziu uma taxa de 

sobrevivência de 100%, ligeiramente superior aos resultados publicados no estudo 

mencionado para a vacina HPV16-SLP (~90% de sobrevivência).  

No modelo de tumor intravaginal, a combinação de cisplatina e duas doses da 

vacina associada à EP promoveu a regressão total dos tumores em 90% dos 

animais tratados. Esse mesmo resultado foi obtido com o tratamento utilizando duas 

doses de cisplatina, sugerindo que a imunoterapia é capaz de substituir a 

quimioterapia e reduzir a dose pela metade, com a vantagem de induzir resposta de 

linfócitos T CD8 efetores circulantes por até 70 dias após a vacinação e aumento da 

resposta de memória (Tem IFN-+).  

Ainda neste modelo tumoral, observou-se que o tratamento com cisplatina 

induz o acúmulo de DCs ativadas (células CD45+CD11c+CD86+) no tumor, 

possibilitando uma apresentação de antígenos tumorais e, consequentemente, 

indução de resposta de memória. De fato, o re-desafio intravaginal no grupo tratado 

com apenas quimioterapia (2CIS), assim como no grupo 1CIS+DNA-EP, promoveu 

100% de proteção antitumoral até o final do período de monitoramento (75 dias) e 
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cerca  de  40%  de  células  E7-específicas dentre  as  células  de  memória  residentes

+ +(CD49a CD103 ) presentes no tecido, para ambos os grupos. Entretanto, ensaios de 

re-desafio 90 dias depois, e em um sítio distante do tumor primário, mostraram que a 

terapia  combinada  (1CIS+DNA-EP)  foi  capaz  de  promover  maior  proteção 

antitumoral  frente  à  inoculação  de  células  TC-1  na  língua,  com  70%  de  animais 

livres  de  tumor  ao  final  de  60  dias  de  observação.  Além  disso,  a  porcentagem  de

+ +linfócitos  efetores  E7-específicos  (CD8 IFN- )  circulantes  e  células  de  memória 

efetora  (Tem)  foi  maior  para  o  grupo  tratado  com  a  terapia  combinada  em 

comparação  ao  grupo  que  recebeu  apenas  cisplatina, sugerindo  um  papel 

importante  dessas  células  na  proteção  antitumoral  no  modelo  de  re-desafio  de

+tumores de mucosa HPV-16 .

Os  resultados  apresentados  neste  trabalho,  que  envolvem  a  combinação  da

vacina  de  DNA  e  a  cisplatina, possuem  alto  potencial  de  aplicação  clínica  e 

consagram esta imunoterapia como um candidato vacinal terapêutico contra tumores 

associados  ao  HPV-16. Destaca-se  ainda que o  modelo pré-clínico de  tumor 

intravaginal  empregado  neste  estudo  mostrou-se eficiente  para  a  avaliação  da 

eficácia  terapêutica antitumoral, podendo ser  utilizado por  outros pesquisadores do  

nosso grupo de pesquisa na busca por estratégias vacinais  voltadas ao tratamento  

desse tipo de tumor.
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RESUMO

OBJETIVO: Analisar os riscos relacionados às vacinas e os impactos da não vacinação para a 
população mundial.

MÉTODOS: Revisão narrativa que considerou informações contidas nas bases de dados 
bibliográficos NCBI-PubMed, Medline, Lilacs e Scientific Electronic Library Online (SciELO), no 
período compreendido entre novembro de 2015 e novembro de 2016. Para a análise de surtos 
ocasionados pela não vacinação foram considerados os trabalhos publicados entre 2010 e 2016.

RESULTADOS: Foram descritos os principais componentes das vacinas oferecidas pelo sistema 
público de saúde brasileiro e eventos adversos associados a esses elementos. Com exceção 
de reações inflamatórias locais e efeitos raros como exacerbação de doenças autoimunes e 
alergias, não foi demonstrada relação causal entre a administração de vacinas e autismo, mal de 
Alzheimer ou narcolepsia. Por outro lado, a falta de informações e a divulgação de informações 
não científicas têm contribuído para a reemergência de doenças infecciosas em diversos países 
no mundo e põe em risco planos globais para a erradicação de doenças infecciosas. 

CONCLUSÕES: A população deve estar bem informada quanto aos benefícios da vacinação e os 
profissionais da saúde devem assumir o papel de divulgar informações verídicas e com respaldo 
científico sobre o tema, como compromisso ético e profissional junto à sociedade.

DESCRITORES: Vacinação, utilização. Vacinação, efeitos adversos. Vacinas. Imunização. 
Adjuvantes Imunológicos, contraindicações. Fatores de Risco. Controle de Doenças Transmissíveis. 
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INTRODUÇÃO

A primeira vacina foi descoberta por Edward Jenner em 1796, após 20 anos de estudos e 
experimentos com a varíola bovina, dando origem aos termos vaccine e vaccination (derivados 
do termo latino vacca). Na Inglaterra do século XVIII, a varíola era responsável por cerca de 
10% dos óbitos totais e um terço das mortes era registrado entre as crianças. Classificada como 
uma das doenças mais devastadoras da história da humanidade, a varíola foi considerada 
erradicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1980, após realização de um 
programa de vacinação em massa de ordem mundial1.

Apesar da notória relevância na erradicação ou controle de diversas doenças infecto-
contagiosas, as vacinas estão frequentemente relacionadas a questionamentos e críticas sobre 
efeitos adversos. Também já estiveram envolvidas em alguns eventos trágicos da indústria 
farmacêutica. O maior deles ocorreu em 1955, após falha no processo de fabricação da vacina 
contra a poliomielite baseada em vírus inativados2. Outros episódios foram registrados 
envolvendo componentes específicos das vacinas BCG (Bacillus Calmette-Guérin), tríplice 
viral (sarampo, caxumba e rubéola), rotavírus3, poliomielite oral4 e pertussis celular5. Em 
virtude de tais eventos, esforços foram investidos para garantir maior segurança na fabricação 
e uso de vacinas e solucionaram definitivamente problemas como aqueles mencionados 
acima. A formulação baseada em vírus inativado (conhecida por Salk ou VIP) é atualmente 
administrada em crianças de até quatro meses. Por conter vírus mortos, evitam os efeitos 
adversos graves observados com a formulação com vírus atenuado (VOP). Outro exemplo é a 
vacina contra a coqueluche (presente na vacina dTpa – difteria, tétano e pertussis acelular), 
que sofreu modificações para substituir a vacina pertussis celular, relacionada a eventos 
adversos graves na década de 19706.

A criação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em 1973, por determinação do 
Ministério da Saúde representou um avanço de grande importância para a saúde pública 
no Brasil. Atualmente, 19 vacinas recomendadas pela OMS são oferecidas gratuitamente no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e beneficiam todas as faixas etárias, seguindo um calendário 
nacional de vacinação7. Com o objetivo de coordenar as ações de imunização, o programa 
garantiu a continuidade de aplicação de doses (cumprimento do cronograma) e ampliou a 
área de cobertura vacinal no Brasil8, alcançando médias superiores a 95% de cobertura vacinal 
para o calendário infantil9. Alguns resultados importantes são a eliminação da poliomielite 
e da transmissão sustentada do sarampo e da rubéola no país9. 

No entanto, apesar do impacto na redução de casos e mortes pelas doenças imunopreveníveis, 
movimentos antivacinação são cada vez mais frequentes e persuasivos. Esses movimentos 
utilizam estratégias como distorção e divulgação de informações falsas que, alegando uma 
base científica, questionam a eficácia e segurança de diversas vacinas10. Em sua maioria, tais 
relatos relacionam vacinas, como a tríplice viral, adjuvantes e o conservante timerosal com a 
ocorrência de autismo em crianças. Busca-se uma associação temporal, principalmente pelo 
fato da doença ser diagnosticada no período posterior à aplicação da maioria das vacinas 
do calendário infantil, sem necessariamente haver uma relação causal. Outro exemplo de 
associação temporal sem base causal recentemente divulgada na mídia foi a ocorrência 
de casos de paralisia temporária após a imunização com a vacina contra o vírus papiloma 
humano (HPV). 

As vacinas são rigorosamente testadas e monitoradas pelos seus fabricantes e pelos sistemas 
de saúde dos países onde são aplicadas. O licenciamento e a comercialização de vacinas 
ocorrem após aprovação de órgãos reguladores específicos e estudos clínicos cuidadosos, 
caros e demorados (ensaios de fase I, II, e III), com voluntários credenciados. A fase IV ocorre 
somente após a aprovação da comercialização do produto e tem como objetivo principal 
detectar eventos adversos não registrados nas fases anteriores, os chamados eventos adversos 
pós-vacinação (EAPV). A OMS recomendou a vigilância de EAPV a partir de 1991, e foi 
estruturado o Sistema Nacional de Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação (VEAPV) 
no Brasil em 1992. Além disso, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
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(INCQS), diretamente articulado com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, garante 
a qualidade dos imunobiológicos distribuídos, cujas taxas de rejeição são inferiores a 1%4. 

Uma rápida pesquisa com o termo “anti-vaccination” em uma das maiores redes sociais 
atualmente utilizadas apontou 20 páginas e 17 grupos relacionados a movimentos antivacinação, 
com quase 15 mil seguidores em um deles. O mesmo termo foi aplicado no maior site de 
buscas da web, que apresentou mais de seis milhões de resultados, dentre eles, diversos 
blogs e comunidades que apoiam a não vacinação. Isso mostra a necessidade de esclarecer 
a população sobre a importância das vacinas e o perigo representado pela não vacinação. 

O presente estudo teve por objetivo avaliar os possíveis riscos associados a vacinas em uso 
no Brasil. 

MÉTODOS

Estudo com base em buscas na literatura quanto à investigação de riscos associados à vacinação 
e a surtos desencadeados pela prática da não vacinação e assuntos relacionados. Trata-se de 
uma revisão narrativa, que considerou informações contidas nas seguintes bases de dados 
bibliográficos: PubMed, Medline, Lilacs e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Sobre 
a investigação dos riscos associados às vacinas e seus componentes, a busca foi realizada 
entre novembro de 2015 e novembro de 2016 usando os descritores: EAPV, eventos adversos, 
vacina, vacinação e termos referentes a uma doença, vacina ou componente específico, como 
autismo, síndrome, vacina de HPV, vacina tríplice viral, timerosal. Os mesmos termos, na 
língua inglesa, também foram utilizados: “adverse”, “events”, “effects”, “vaccine”, “vaccination”, 
“autism”, “syndrome”, “hpv vaccine”, “MMR vaccine”, “thimerosal”. Para a análise de surtos 
ocasionados pela não vacinação foi realizada a busca na plataforma NCBI-PubMed com os 
termos que referenciavam as doenças com vacinação disponível, por exemplo, “measles”, 
“mumps”, adicionado aos termos “outbreak” e “unvaccinated”. Os resultados foram selecionados 
após a leitura do resumo do artigo e foram considerados apenas os artigos que apresentavam 
relação clara entre eventos de não vacinação e surtos ou epidemias da doença, publicados 
entre 2010 e 2016. Foi feito um levantamento sobre o tema utilizando os termos “anti-vaccine 
movement”, “vaccine hesitancy”, “vaccine refusal” e “non-vaccination” adicionados ou não 
ao termo “outbreak”. Artigos, cartas, resumos ou dissertações em outros idiomas, além do 
português, inglês ou espanhol foram excluídos. 

RESULTADOS

Riscos Associados à Vacinação 

A maioria das notícias vinculadas em mídias sociais informais e alguns trabalhos publicados 
apresentaram ou sugeriram o autismo ou TEA (Transtorno do Espectro Autista) como uma 
das principais doenças atribuídas à prática da vacinação, principalmente, à vacina tríplice 
viral (sarampo-caxumba-rubéola), também conhecida como vacina MMR (do termo em 
inglês “Measles, Mumps, and Rubella”). Porém, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), assim como o FDA (Food and Drug Administration), principal órgão regulador 
dos Estados Unidos, não comprovaram qualquer associação entre vacinas e o aumento dos 
casos de autismo na população2,11–13.

Os adjuvantes, frequentemente encontrados nas formulações vacinais, também podem estar 
associados ao aparecimento de reações e eventos adversos. Dentre os adjuvantes utilizados 
na produção das vacinas, destacam-se os sais minerais (sais de alumínio e sais de cálcio), 
os derivados microbianos, como o Monofosforil Lipídio A (MPL) e emulsões óleo em água 
empregando o esqualeno como composto principal (AS03 e MF59)14. A administração desses 
compostos pode provocar reações adversas8, como reações inflamatórias locais e, com 
frequência muito menor, efeitos sistêmicos, como a exacerbação de doenças autoimunes 
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e alergias. Além dessas, outras doenças foram investigadas quanto à relação causal com 
os adjuvantes15. Destacaram-se as reações aos sais de alumínio, como alergias e ASIA (do 
termo em inglês “Autoimmune (inflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants”)15,16, miofascite 
macrofágica15,17 e doenças neurológicas, como por exemplo, o Alzheimer18 e as síndromes 
incluídas no TEA18. No entanto, em nenhuma delas foi relatada uma correlação a partir 
de análises científicas. Além dos sais de alumínio, destacaram-se também as doenças 
relacionadas ao esqualeno, contido nas vacinas da influenza pandêmica e sazonal, como a 
Síndrome da Guerra do Golfo15,18 e Narcolepsia19,20 (Tabela 1), porém nenhuma relação de 
causalidade foi encontrada. 

Além dos adjuvantes, outros componentes vacinais, como estabilizantes e conservantes, 
podem estar relacionados a diferentes eventos adversos (Tabela 1). Os principais exemplos são: 
a albumina e a gelatina (proteínas utilizadas como estabilizantes); antibióticos, comumente 
utilizados durante as primeiras etapas da preparação vacinal e frequentemente associados 
a reações alérgicas; e o formaldeído, que em forma líquida, é utilizado nas etapas iniciais de 
algumas vacinas como agente inativador de toxinas ou partículas virais. O formaldeído tem 
sido relacionado a alguns eventos adversos como eczema e até câncer. Entretanto, os estudos 
que avaliaram a associação de ocorrência de câncer com o uso de formaldeído comprovaram 
a associação após exposição a grandes quantidades ou pela exposição frequente, ou seja, em 
condições que não se aplicam a vacinas29,30. Proteínas de ovo também podem estar presentes 
em quantidades muito baixas em algumas vacinas que utilizam vírus cultivados em ovos 
embrionados, como a vacina contra a influenza. Essas proteínas podem desencadear uma 
resposta alérgica em pessoas intolerantes a esse componente31,32.

Utilizado como conservante em algumas vacinas licenciadas, o timerosal é um composto 
orgânico a base de mercúrio que também já esteve envolvido em questões polêmicas 
sobre a segurança das vacinas. A associação entre autismo, mercúrio e vacinas surgiu com 
a publicação de um trabalho em 1998, pelo médico inglês Andrew Wakefield, em uma 
das revistas mais importantes do ramo científico33. Nesse estudo, os autores apontaram 
sintomas, como desordens intestinais e atraso de desenvolvimento em 12 crianças avaliadas, 
e alterações de comportamento (incluindo autismo) em nove delas. Em 2010, após decisão 
judicial, o artigo foi inteiramente retratado após  terem sido descobertas informações falsas 
contidas no estudo34 e acordos de pagamentos envolvendo o pesquisador e advogados em 
processos por compensação de danos vacinais. Alguns trabalhos mostraram ainda que a dose 
de mercúrio ingerida normalmente por um indivíduo na alimentação é muito maior que a 
quantidade presente nas vacinas35–38. Até hoje, nenhum órgão regulamentador comprovou, 
de fato, a associação entre essas doenças e o conservante.

Tabela 1. Eventos adversos associados ao uso de adjuvantes vacinais.
Adjuvante Vacina Eventos adversos estudados Referências

Sais de alumínio

Tríplice bacteriana (DTP)
Pentavalente

Hepatite A e B
Meningocóccica

Miofascite macrofágica;
Alzheimer e TEA

17,21

HPV
Síndrome Postural Ortostática 

Taquicardizante (SPOT);
Síndrome de Guillain-Barré (SGB)

22–25

Esqualeno – MF59
HIV; Herpes zóster; 

Citomegalovirus; Influenza
Síndrome da Guerra do Golfo 8,26

Esqualeno – AS03 Influenza
Narcolepsia
Parestesia

8,27,28

DTP: difteria, tétano e pertussis; HPV: vírus do papiloma humano; TEA: Transtorno do Espectro Autista
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De forma geral, a ocorrência de reações de hipersensibilidade depende de fatores de 
susceptibilidade, que torna o indivíduo predisposto à sua ocorrência. Desta maneira, a 
administração de certas vacinas é contraindicada em pacientes com história de reação 
anafilática ao leite, ovo ou qualquer outro componente que esteja presente em uma 
determinada formulação. Há também evidências de que alguns eventos adversos decorrem 
de fatores genéticos, como narcolepsia relacionada à vacina de influenza (tendo como 
adjuvante esqualeno e alfatocoferol). Outros eventos adversos são considerados como 
idiossincrásicos, ou seja, dependentes de fatores individuais8.

Recentemente, as vacinas profiláticas contra infecção por HPV ganharam espaço na mídia 
pelo possível envolvimento com a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) e a Síndrome Postural 
Ortostática Taquicardizante (SPOT). A SGB é uma doença autoimune que causa danos no 
sistema nervoso e provoca sensação de formigamento, fraqueza muscular e até mesmo 
paralisia (Tabela 2). Em geral, manifesta-se após vacinação com formulações contendo vetores 
virais4 ou, neste caso, VLP (do termo em inglês “Viral Like Particles”) utilizado nas vacinas 
contra HPV atualmente comercializadas. A SPOT também é uma síndrome que acarreta 
em danos nervosos, porém provoca sintomas um pouco mais brandos como: palpitações, 
mal-estar e tonturas (Tabela 2). De fato, alguns trabalhos mostraram associação temporal 
entre vacinas e SGB/SPOT24,25. Entretanto, a OMS informa que nenhum evento adverso 
grave foi constatado, mesmo após sua aplicação em milhões de pessoas, e que a ocorrência 
de SGB em pessoas vacinadas possui frequência similar aos casos de doença com causa 
desconhecida41. A comercialização dessas vacinas continua liberada pela Anvisa e pelo FDA, 
e a constatação de eventuais efeitos adversos deve ser comunicada aos órgãos de saúde ou 
aos responsáveis pela distribuição e aplicação das vacinas. 

Outra formulação vacinal que merece destaque em relação à possível ocorrência de 
efeitos adversos é a vacina contra a dengue, recentemente licenciada para uso no Brasil. 
Conhecida por “CYD-TDV” ou “Dengvaxia”, a vacina é baseada em quatro linhagens de vírus 
vivos atenuados de composição quimérica, isto é, composta pelo vírus da febre amarela, 
expressando proteínas de envelope dos quatro sorotipos de DENV42. A formulação foi 
submetida, paralelamente, a dois estudos clínicos de fase III em países asiáticos e latino-
americanos (incluindo o Brasil) envolvendo mais de 30 mil participantes com idade entre dois 
e 14 anos (estudo “CYD14”) e nove a 16 anos (estudo “CYD15”) que receberam três doses43,44. 
As contraindicações estipuladas pelo fabricante são as mesmas encontradas para a maioria 
das vacinas atenuadas e incluem indivíduos com alergias a qualquer um dos componentes 
da vacina (não há adjuvantes na formulação), indivíduos imunossuprimidos, gestantes ou 
lactantes. Reações adversas locais e sistêmicas ocorridas após a vacinação foram semelhantes 
às registradas por outras vacinas vivas atenuadas45.

Tabela 2. Eventos adversos relacionados a outros componentes vacinais.
Componente Função na vacina Vacina Dose limite Eventos adversos estudados Referências

Albumina (recombinante) Estabilizante Varicela/Tríplice viral 50 ng/dose Anafilaxia 8

Antibióticos
Evitar contaminação no 
processo de fabricação

Febre amarela, influenza, pólio NA Reações alérgicas 8

Formaldeído/ Glutaraldeído 
Inativação de toxinas ou 

partículas virais
Influenza

200 ppm 
(residual)

eczema, câncer 8,29

Gelatina Estabilizante Febre amarela 10 µL/mL
Alergia, anafilaxia, 
hipersensibilidade

8,31,39

Proteínas do ovo Cultivo de vírus Febre amarela, influenza NA Alergia, anafilaxia 8,32

Sorbitol Estabilizante
Febre amarela, HPV, 

pneumocócica conjugada, pólio
NA Intolerância, alergia 8

Timerosal Conservante
Tríplice bacteriana (DTP), tríplice 

viral, Hepatite B, influenza
0,01% ou 25 
µg Hg/dose

Alergia, TEA 8,35–38,40

NA: não se aplica; TEA: Transtorno do Espectro Autista; HPV: vírus do papiloma humano 
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No entanto, o grupo de vacinados com idade entre dois a cinco anos apresentou maior risco 
de hospitalização com formas graves da dengue em relação ao grupo placebo da mesma 
faixa etária, quando infectados pelo vírus selvagem em testes feitos na Ásia44. Esse efeito 
foi observado principalmente no terceiro ano após a primeira dose e não foi observado 
em outros grupos de idade (6–8, 9–11 e 12–16 anos). Além disso, uma estimativa global 
contra todos os sorotipos do vírus resultou em uma eficácia final de aproximadamente 
60%, mas uma eficácia de 33,7% para o grupo mais jovem (2–5 anos)45. Tais observações 
sugerem que a vacinação pode contribuir para uma infecção secundária exacerbada em 
crianças soronegativas muito jovens – fenômeno conhecido como ADE (Antibody Dependent 
Enhancement) ou aumento da replicação viral dependente de anticorpos. Nesse fenômeno, 
ocorre um aumento na replicação viral em indivíduos vacinados ou infectados com cepas 
virais diferentes daquelas previamente expostas, por meio da presença de anticorpos não 
neutralizantes. Portanto, a vacina foi indicada apenas para crianças maiores de nove anos.

Riscos Associados à não Vacinação

Dentre os riscos relacionados a vacinas, considera-se como o mais importante a não vacinação. 
Os efeitos deletérios associados ao uso de vacinas, quando presentes e comprovados 
cientificamente, ocorrem em frequência muito baixa e mostram-se inexpressivos quando 
comparados aos riscos relacionados a não vacinação. Estratégias de estímulo ao uso de 
vacinas são tradicionalmente adotadas em saúde pública, porém podem ser insuficientes 
para garantir aumento na cobertura vacinal. Nesse contexto, faz-se necessário manter uma 
compreensão clara sobre o valor das vacinas tanto na população, como entre os profissionais 
de saúde46. No Brasil, a vacinação é obrigatória e regulada por legislação federal (Decreto 
78.231, de 12 de agosto de 1976)47. 

No entanto, a decisão da não vacinação é individual e influenciada por fatores, como políticas 
de saúde pública, recomendação de profissionais de saúde, meios de comunicação e fatores 
intrínsecos ao indivíduo, tais como conhecimento e informação, experiências passadas, 
percepção da importância da vacinação e convicções morais e religiosas. Esses fatores estão 
inseridos em um contexto histórico, político e social que também deve ser considerado48. 
Entretanto, a decisão do indivíduo não acarreta consequências apenas para ele. A decisão 
de não se vacinar ou persuadir pessoas de seu convívio a não fazê-lo contribui para reduzir a 
imunidade populacional (ou imunidade de rebanho), podendo resultar em surtos localizados 
ou bolsões de infecção em grupos ou populações específicas. Esse tipo de situação tem 
assumido proporções preocupantes, principalmente a partir das décadas de 1970 e 1980, 
quando houve um aumento exponencial de casos de coqueluche em países desenvolvidos, 
uma doença facilmente controlada por meio de uma cobertura vacinal adequada49.

Esses surtos são cada vez mais frequentes e podem estar relacionados a vários fatores 
(Tabela 3). A maioria dos estudos corresponde a indivíduos que não se vacinaram por 
decisão individual ou que viajaram ou migraram de um ambiente com alta cobertura vacinal 
para outro com baixa cobertura vacinal, expondo populações não vacinadas ao patógeno. 
Devido a esse fenômeno, algumas doenças previamente controladas por programas eficazes 
de vacinação, como sarampo, ressurgiram em populações de diferentes partes do mundo, 
inclusive no Brasil. 

Em relação à febre amarela, mais de 100 milhões de pessoas foram vacinadas na África 
Ocidental durante 2015. No entanto, um surto desta doença atingiu Angola e a República 
Democrática do Congo entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. Cerca de 70% dos casos 
ocorreram em homens50,51. Estudos relacionaram esse surto com a alta densidade populacional 
aliada à baixa cobertura vacinal dos homens. No mesmo ano, foram relatados nove casos 
fatais de febre amarela, cinco no Brasil, todos em pessoas não vacinadas, mas em situações 
com recomendação da vacinação (turismo ou residentes em áreas rurais)52. Ainda, segundo o 
Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COES), foram registrados 371 casos 
e 127 óbitos de 2016 a março de 2017. Especula-se a relação do surto com a baixa cobertura 
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vacinal (por incluir regiões não endêmicas) e alguns fatores como desmatamento e acidentes 
ambientais em habitats de animais selvagens, incluindo hospedeiros primatas não humanos. 

O sarampo foi considerado eliminado nas Américas desde 2002, mas apresenta incidência 
crescente no Brasil e no mundo, um reflexo da não vacinação voluntária. Entre 2013 e 2015, 
foram relatados mais de 1.000 casos só nos estados de Pernambuco e Ceará, afetando indivíduos 
entre 15 e 29 anos (34%) e em bebês menores de um ano (27,5%), devido à circulação de um 
tipo viral proveniente da Europa53,54. De acordo com a OMS, a estimativa é que a imunização 
tenha prevenido mais de 20 milhões de mortes entre 2000 e 2015 no mundo, tornando a 
vacina contra o sarampo uma das mais eficazes em saúde pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os riscos associados ao uso de vacinas disponíveis não justificam a interrupção de qualquer 
formulação disponível no mercado. Por outro lado, o risco associado a “não vacinação” 
causa preocupações crescentes em diversos países. Campanhas publicitárias, disseminadas 
em mídias sociais ou mesmo revestidas de evidências supostamente “científicas” 
contribuem para o ressurgimento de doenças outrora erradicadas em grande parte do 
mundo. No Brasil, em particular, a falta de informações e a divulgação de informações não 
gabaritadas colaboram para o reaparecimento de doenças infecciosas, como o sarampo 
e a coqueluche. Destaca-se também o risco associado a não aceitação de vacinas, como 
os que envolvem as vacinas que previnem a infecção pelo HPV, cujos impactos esperados 
sobre a mortalidade deverão ocorrer somente se mantidas as condições adequadas de 
administração e cobertura vacinal. O papel dos profissionais de saúde na divulgação dos 
benefícios associados à vacinação é um dos mais importantes para que se possa assegurar 
saúde e qualidade de vida para a população.

Tabela 3. Artigos científicos publicados entre 2010-2016, que correlacionam surtos de doenças infecciosas a indivíduos não vacinados e 
seus respectivos motivos/fontes dos surtos.

Doença País do surto (ano)Motivo/Fonte do surto Referências

Sarampo

Qatar (2007)a; China (2010)a; Noruega (2011)a; Macedônia (2010–2011)a; Irlanda (2009–2010)b; Polônia e 
Grécia (2010)b; Sérvia (2010–2011)b; Espanha (2012)b; Zimbábue (2010)c; EUA (2013)c; Holanda (2013)c; 
Espanha (2010–2011)c; EUA (2009)d; Noruega (2011)d; Inglaterra (2013)d; EUA (2011)e; Irlanda do Norte 

(2010)f; Espanha (2010)f; Israel (2012)f; EUA (2011, 2012, 2013)f; Inglaterra (2008–2009)f; EUA (2008, 2011)g; 
Itália (2008, 2009, 2010)g; Espanha (2011)g; China (2013)h; República Democrática do Congo (2010)h; 

Romênia (2011)h; França (2008–2011)h; Brasil (2012–2013a, 2013–2015h)

54–86

Caxumba
Canadá (2008)g; EUA (2011)g; Holanda e Canadá (2007–2009)c; EUA (2009–2010)c; Bósnia-Herzegovina 

(2010–2011)i; Mongólia (2011)h
87–92

Difteria Noruega (2008)g 93

Rubéola Romênia (2011–2012)g; Japão (2012–2013)g; China (2010–2011)a 94,95

Coqueluche Brasil (2004, 2007)h; EUA (2009–2010)c; EUA (2010, 2012)g; Itália (2009)h; Papua Nova-Guiné (2011)j 96–102

Febre amarela Brasil (2008–2009h) e República Democrática do Congo (2015–2016)h 50–52,103

Poliomielite Somália (2013)i 104

a Migração/Imigração de indivíduos não vacinados.
b Comunidades ciganas.
c Comunidades ortodoxas.
d Profissionais de saúde não vacinados.
e Refugiados.
f Viajantes não vacinados.
g Indivíduos intencionalmente não vacinados.
h Falhas de vacinação/Acúmulo de não vacinados.
i Conflitos armados.
j Isolamento geográfico. 



8

Eventos adversos de vacinas e a não vacinação Aps LRMM et al.

https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000384

REFERÊNCIAS

1. Levi GC, Kallás EG. Varíola, sua prevenção vacinal e ameaça como agente de bioterrorismo. Rev 
Assoc Med Bras. 2002;48(4):357-62. https://doi.org/10.1590/S0104-42302002000400045

2. Miller ER, Moro PL, Cano M, Shimabukuro TT. Deaths following vaccination. What does the 
evidence show? Vaccine. 2015;33(29):3288-92. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.05.023

3. Murphy TV, Gargiullo PM, Massoudi MS, Nelson DB, Jumaan AO, Okoro CA, et 
al. Intussusception among infants given an oral rotavirus vaccine. N Engl J Med. 
2001;344(8):564-72. https://doi.org/10.1056/NE JM200102223440804

4. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-
vacinação. 3.ed. Brasília (DF); 2014 [citado 20 nov 2017]. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_epidemiologica_eventos_adversos_pos_vacinacao.pdf

5. Stewart GT. Toxicity of pertussis vaccine: frequency and probability of reactions. J Epidemiol 
Community Health. 1979;33(2):150-6. https://doi.org/:10.1136/jech.33.2.150

6. Kimura M, Hikino N. Results with a new DTP vaccine in Japan. Dev Biol Stand. 1985;61:545-61.

7. Ministério da Saúde (BR). Calendário Nacional de Vacinação. Brasília (DF); 2014 [citado 20 nov 
2017]. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-
mais-o-ministerio/197-secretaria-svs/13600-calendario-nacional-de-vacinacao  

8. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação. 
2.ed. Brasília (DF); 2008 [citado 20 nov 2017]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/manual_pos-vacinacao.pdf 

9. Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 
Imunizações: aspectos históricos dos calendários de vacinação e avanços dos indicadores 
de coberturas vacinais, no período de 1980 a 2013. Bol Epidemiol. 2015 [citado 20 nov 
2017];46(30):1-13. Disponível em: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2015/
outubro/14/besvs-pni-v46-n30.pdf13  

10. Kata A. Anti-vaccine activists, Web 2.0, and the postmodern paradigm: an overview of tactics 
and tropes used online by the anti-vaccination movement. Vaccine. 2011;30(25):3778-89. 
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.11.112

11. Andrews N, Miller E, Waight P, Farrington P, Crowcroft N, Stowe J, et al. Does oral 
polio vaccine cause intussusception in infants? Evidence from a sequence of three self-
controlled cases series studies in the United Kingdom. Eur J Epidemiol. 2001;17(8):701-6. 
https://doi.org/10.1023/A:1015691619745

12. Farrington CP, Miller E, Taylor B. MMR and autism: further evidence against a causal association. 
Vaccine. 2001;19(27):3632-5. https://doi.org/10.1016/S0264-410X(01)00097-4

13. Miller E, Waight P, Farrington CP, Andrews N, Stowe J, Taylor B. Idiopathic thrombocytopenic 
purpura and MMR vaccine. Arch Dis Child. 2001;84(3):227-9. https://doi.org/10.1136/adc.84.3.227

14. O’Hagan DT, De Gregorio E. The path to a successful vaccine adjuvant: ’the long and winding 
road’. Drug Discov Today. 2009;14(11-12):541-51. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2009.02.009

15. Shoenfeld Y, Agmon-Levin N. ‘ASIA’ - autoimmune/inflammatory syndrome induced by 
adjuvants. J Autoimmun. 2011;36(1):4-8. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2010.07.003

16. Batista-Duharte A, Lastre M, Pérez O. Adyuvantes inmunológicos. Determinantes en el 
balance eficacia-toxicidad de las vacunas contemporáneas. Enferm Infec Microbiol Clin. 
2014;32(2):106-14. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2012.11.012

17. Becaria A, Campbell A, Bondy SC. Aluminum as a toxicant. Toxicol Ind Health. 
2002;18(7):309-20. https://doi.org/10.1191/0748233702th157oa

18. Israeli E, Agmon-Levin N, Blank M, Shoenfeld Y. Adjuvants and autoimmunity. Lupus. 
2009;18(13):1217-25. https://doi.org/10.1177/0961203309345724

19. Laan JW, Gould S, Tanir JY; ILSI HESI Vaccines and Adjuvants Safety Project Committee. 
Safety of vaccine adjuvants: focus on autoimmunity. Vaccine. 2015;33(13):1507-14. 
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.01.073

20. Guimarães LE, Baker B, Perricone C, Shoenfeld Y. Vaccines, adjuvants and autoimmunity. 
Pharmacol Res. 2015;100:190-209. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2015.08.003



9

Eventos adversos de vacinas e a não vacinação Aps LRMM et al.

https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000384

21. Siegrist CA. Godeau P, Canlorbe P, Nezelof C, Paolaggi J, Polonovski J, et al. Les adjuvants 
vaccinaux et la myofasciite à macrophages. Bull Acad Natl Med. 2003 [citado 20 nov 
2017];187(8):1511-21. Disponível em: http://www.academie-medecine.fr/publication100035129/ 

22. Brinth LS, Pors K, Theibel AC, Mehlsen J. Orthostatic intolerance and postural tachycardia 
syndrome as suspected adverse effects of vaccination against human papilloma virus. Vaccine. 
2015;33(22):2602-5. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.03.098

23. Martínez-Lavín M, Martínez-Martínez LA, Reyes-Loyola P. HPV vaccination 
syndrome: a questionnaire-based study. Clin Rheumatol. 2015;34(11):1981-3. 
https://doi.org/10.1007/s10067-015-3070-3

24. Tomljenovic L, Colafrancesco S, Perricone C, Shoenfeld Y. Postural orthostatic tachycardia with 
chronic fatigue after HPV vaccination as part of the “Autoimmune/Auto-inflammatory Syndrome 
Induced by Adjuvants”: case report and literature review. J Investig Med High Impact Case Rep. 
2014;2(1):2324709614527812. https://doi.org/10.1177/2324709614527812

25. Souayah N, Michas-Martin PA, Nasar A, Krivitskaya N, Yacoub HA., Khan H, et al. Guillain-
Barré syndrome after Gardasil vaccination: data from Vaccine Adverse Event Reporting System 
2006-2009. Vaccine. 2011;29(5):886-9. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2010.09.020

26. Lippi G, Targher G, Franchini M. Vaccination, squalene and anti-squalene antibodies: facts or 
fiction? Eur J Intern Med. 2010;21(2):70-3. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2009.12.001

27. Nohynek H, Jokinen J, Partinen M, Vaarala O, Kirjavainen T, Sundman J, et al. AS03 adjuvanted 
AH1N1 vaccine associated with an abrupt increase in the incidence of childhood narcolepsy in 
Finland. PLoS One. 2012;7(3):e33536. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033536

28. De Serres G, Rouleau I, Skowronski DM, Ouakki M, Lacroix K, Bédard F, et al. Paresthesia and 
sensory disturbances associated with 2009 pandemic vaccine receipt: clinical features and risk 
factors. Vaccine. 2015;33(36):4464-71. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.07.028

29. Mitkus RJ, Hess MA, Schwartz SL. Pharmacokinetic modeling as an approach to assessing 
the safety of residual formaldehyde in infant vaccines. Vaccine. 2013;31(25):2738-43. 
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2013.03.071

30. Ring J. Exacerbation of eczema by formalin-containing hepatitis B vaccine in formaldehyde-
allergic patient. Lancet. 1986;328(8505):522-3. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90397-1

31. Saito A, Kumagai T, Kojima H, Terai I, Yamanaka T, Wataya Y, et al. A sero-epidemiological 
survey of gelatin sensitization in young Japanese children during the 1979-1996 period. Scand J 
Immunol. 2005;61(4):376-9. https://doi.org/10.1111/j.1365-3083.2005.01590.x 

32. Nagao M, Fujisawa T, Ihara T, Kino Y. Highly increased levels of IgE antibodies to vaccine 
components in children with influenza vaccine-associated anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol. 
2016;137(3):861-7. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2015.08.001

33. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, et al. Ileal-lymphoid-
nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children: 
early report. Lancet. 1998;351(9103):637-41. Retraction in: The editors of Lancet. Lancet. 
2010:375(9713):445. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)11096-0  

34. Caplan AL. Retraction: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific 
colitis, and pervasive disorder in children. Lancet. 2010;375(9713):445. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60175-4 

35. Burbacher TM, Shen DD, Liberato N, Grant KS, Cernichiari E, Clarkson T. Comparison of blood 
and brain mercury levels in infant monkeys exposed to methylmercury or vaccines containing 
thimerosal. Environ Health Perspect. 2005;113(8):1015-21. https://doi.org/10.1289/ehp.7712

36. Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, Schendel D, Wohlfahrt J, Thorsen P, et al. A Population-
based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N Engl J Med. 
2002;347(19):1477-82. https://doi.org/10.1056/NEJMoa021134

37. Honda H, Shimizu Y, Rutter M. No effect of MMR withdrawal on the incidence 
of autism: a total population study. J Child Psychol Psychiatry. 2005;46(6):572-9. 
https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01425.x

38. Bernard S. Association between thimerosal-containing vaccine and autism. JAMA. 
2004;291(2):180. https//doi.org/10.1001/jama.291.2.180-b

39.  Pool V, Braun MM, Kelso JM, Mootrey G, Chen RT, Yunginger JW, et al. Prevalence of anti-gelatin 
IgE antibodies in people with anaphylaxis after measles-mumps rubella vaccine in the United 
States. Pediatrics. 2002;110(6):e71. https://doi.org/10.1542/peds.110.6.e71



10

Eventos adversos de vacinas e a não vacinação Aps LRMM et al.

https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000384

40. Nokleby H. Vaccination and anaphylaxis. Curr Allergy Asthma Rep. 2006;6(1):9-13. 
https://doi.org/10.1007/s11882-006-0003-x

41. World Health Organization. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, October 
2014. Wkly Epidemiol Rec. 2014 [citado 20 nov 2017];89(43):465-92. http://www.who.int/
wer/2014/wer8943.pdf

42. Ferguson NM, Rodríguez-Barraquer I, Dorigatti I, Mier-y-Teran-Romero L, Laydon DJ, Cummings 
DAT. Benefits and risks of the Sanofi-Pasteur dengue vaccine: modeling optimal deployment. 
Science. 2016;353(6303):1033-6. Disponível em: https://doi.org/10.1126/science.aaf9590

43. Villar L, Dayan GH, Arredondo-García JL, Rivera DM, Cunha R, Deseda C, et al. Efficacy of a 
tetravalent dengue vaccine in children in Latin America. N Engl J Med. 2015;372(2):113-23. 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1411037

44. Capeding MR, Tran NH, Hadinegoro SRS, Ismail HIHJM, Chotpitayasunondh T, Chua 
MN, et al. Clinical efficacy and safety of a novel tetravalent dengue vaccine in healthy 
children in Asia: a phase 3, randomised, observer-masked, placebo-controlled trial. Lancet. 
2014;384(9951):1358-65. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61060-6

45. World Health Organization. Dengue vaccine: WHO position paper – July 2016. Wkly Epidemiol 
Rec. 2016 [citado 20 nov 2017];91(30):349-64. Disponível em: http://www.who.int/wer/2016/
wer9130.pdf?ua=1

46. Colgrove J. Vaccine refusal revisited: the limits of public health persuasion and coercion. N Engl 
J Med. 2016;375(14):1316-7. https://doi.org/10.1056/NEJMp1608967

47. Levi GC. Recusa de vacinas: causas e consequências. São Paulo: Segmento Farma; 2013. 

48. Dubé E, Laberge C, Guay M, Bramadat P, Roy R, Bettinger J. Vaccine hesitancy: an overview. 
Hum Vaccines Immunother. 2013;9(8):1763-73. https://doi.org/10.4161/hv.24657

49. Gangarosa EJ, Galazka AM, Wolfe CR, Phillips LM, Gangarosa RE, Miller E, et al. Impact of 
anti-vaccine movements on pertussis control: the untold story. Lancet. 1998;351(9099):356-61. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)04334-1

50. Marlow MA, Pambasange MA, Francisco C, Receado OD, Soares MJ, Silva S, et al. Notes from 
the field: knowledge, attitudes, and practices regarding yellow fever vaccination among men 
during an outbreak - Luanda, Angola, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66(4):117-8. 
https://doi.org/ 10.15585/mmwr.mm6604a6

51. Kraemer MUG, Faria NR, Reiner RC Jr , Golding N, Nikolay B, Stasse S, et al. Spread of yellow 
fever virus outbreak in Angola and the Democratic Republic of the Congo 2015-16: a modelling 
study. Lancet Infect Dis. 2016;17(3):330-8. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30 S513-8 

52. Nishino K, Luce R, Mendez Rico JA, Garnier, Millot V, Garcia E, et al. Yellow fever in Africa and 
South America, 2015. Wkly Epidemiol Rec. 2016 [citado 20 nov 2017];91(32):381-8. Disponível 
em: http://www.who.int/wer/2016/wer9132.pdf?ua=1

53. Leite RD, Barreto JLTMS, Sousa AQ. Measles reemergence in Ceará, Northeast Brazil, 15 years 
after elimination. Emerg Infect Dis. 2015;21(9):1681-3. https://doi.org/10.3201/eid2109.150391

54. Leite RD, Berezin EN. Measles in Latin America: current situation. J Pediatric Infect Dis Soc. 
2015;4(3):179-81. https://doi.org/10.1093/jpids/piv047 

55. Gao J, He H, Shen J, Huang Z, Ma H, Luo S, et al. [An outbreak of measles 
among unvaccinated migrant population in Zhejiang province, from June to 
August, 2010]. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2010;31(10):1163-5. Chinese. 
https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2010.10.020

56. Vainio K, Ronning K, Steen TW, Arnesen TM, Ånestad G, Dudman S. Ongoing outbreak 
of measles in Oslo, Norway, January-February 2011. Euro Surveill. 2011;16(8):4-6. 
https://doi.org/10.2807/ese.16.08.19804-en

57. Al-Kuwari MG, Nazzal ZA, Al Khenji AA. Epidemiology of measles outbreaks in Qatar in 2007. 
East Mediterr Health J. 2011;17(3):186-90.

58. Kondova IT, Milenkovic Z, Marinkovic SP, Bosevska G, Kuzmanovska G, Kondov 
G, et al. Measles outbreak in Macedonia: epidemiological, clinical and laboratory 
findings and identification of susceptible cohorts. PLoS One. 2013;8(9):e74754. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0074754

59. Pervanidou D, Horefti E, Patrinos S, Lytras T, Triantafillou E, Mentis A., et al. Spotlight on measles 
2010: ongoing measles outbreak in Greece, January-July 2010. Euro Surveill. 2010;15(30). 
https://doi.org/10.2807/ese.15.30.19629-en

https://doi.org/10.2807/ese.16.08.19804-en
https://doi.org/10.2807/ese.15.30.19629-en


11

Eventos adversos de vacinas e a não vacinação Aps LRMM et al.

https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000384

60. Rogalska J, Santibanez S, Mankertz A, Makowka A., Szenborn L, Stefanoff P. Spotlight on measles 
2010: an epidemiological overview of measles outbreaks in Poland in relation to the measles 
elimination goal. Euro Surveill. 2010;15(17):20-5. https://doi.org/10.2807/ese.15.30.19629-en

61. Gee S, Cotter S, O’Flanagan D; National Incident Management Team. Spotlight on 
measles 2010: measles outbreak in Ireland 2009-2010. Euro Surveill. 2010;15(9):2-5. 
https://doi.org/10.2807/ese.15.09.19500-en

62. Martínez-Ramírez M, González-Praetorius A, Ory-Manchón F, Martínez-Benito Y, García-Rivera 
MV, Hübschen J, et al. Reemergencia de sarampión en la provincia de Guadalajara. ¿Es el 
momento de establecer nuevas estrategias para su eliminación? Enferm Infecc Microbiol Clin. 
2014;32(8):486-90. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2013.08.005

63. Nedeljković J, Rakić Adrović S, Tasić G, Kovaćević-Jovanović V, Lončarević G, Hübschen JM, et al. 
Resurgence of measles in Serbia 2010-2011 highlights the need for supplementary immunization 
activities. Epidemiol Infect. 2016;144(5):1121-8. https://doi.org/10.1017/S0950268815002277

64. Pomerai KW, Mudyiradima RF, Gombe NT. Measles outbreak investigation in Zaka, Masvingo Province, 
Zimbabwe, 2010. BMC Res Notes. 2012;5(1):687. https://doi.org/10.1186/1756-0500-5-687

65. Navarro E, Mochón MM, Galicia MD, Marín I, Laguna J. Study of a measles outbreak in Granada 
with preventive measures applied by the courts, Spain, 2010 to 2011. Euro Surveill. 2013;18(43). 
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES2013.18.43.20612

66. Centers for Disease Control and Prevention. Prepregnancy contraceptive use among teens with 
unintended pregnancies resulting in live births - Pregnancy Risk Assessment Monitoring System 
(PRAMS), 2004-2008. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 [citado 20 nov 2017];61(2):25-9. 
Disponível em: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6102a1.htm

67. Centers for Disease Control and Prevention. Notes from the field: measles outbreak among 
members of a religious community - Brooklyn, New York, March-June 2013. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2013 [citado 20 nov 2017];62(36):752–3. Disponível em: https://www.cdc.
gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6236a5.htm

68. Centers for Disease Control and Preventon. Hospital-associated aeasles outbreak - Pennsylvania, 
March-April 2009. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 [citado 20 nov 2017];61(2):30-2. 
Disponível em: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6102a2.htm

69. Vainio K, Steen TW, Arnesen TM, Rønning K, Ånestad G, Dudman S. Measles virus genotyping 
an important tool in measles outbreak investigation in Norway, 2011. Euro Surveill. 2012;17(50). 
https://doi.org/10.2807/ese.17.50.20340-en

70. Baxi R, Mytton OT, Abid M, Maduma-Butshe A, Iyer S, Ephraim A, et al. Outbreak report: 
nosocomial transmission of measles through an unvaccinated healthcare worker-implications for 
public health. J Public Health (Oxf). 2014;36(3):375-81. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdt096

71. Smithson R, Irvine N, Hutton C, Doherty L, Watt A. Spotlight on measles 2010: ongoing measles 
outbreak in Northern Ireland following an imported case, September-October 2010. Euro 
Surveill. 2010;15(43):1-4. https://doi.org/10.2807/ese.15.43.19698-en

72. López Hernández B, Laguna Sorinas J, Marín Rodríguez I, Gallardo García V, Pérez Morilla 
E, Mayoral Cortés JM. Spotlight on measles 2010: an ongoing outbreak of measles in an 
unvaccinated population in Granada, Spain, October to November 2010. Euro Surveill. 
2010;15(50):3-6. https://doi.org/10.2807/ese.15.50.19746-en

73. Kopel E, Amitai Z, Savion M, Aboudy Y, Mendelson E, Sheffer R. Ongoing African measles virus 
genotype outbreak in Tel Aviv district since April, Israel, 2012. Euro Surveill. 2012;17(37). https://
doi.org/10.2807/ese.17.37.20272-en

74. Ghebrehewet S, Hayhurst G, Keenan A, Moore H. Outbreak of measles in Central and Eastern 
Cheshire, UK, October 2008-February 2009. Epidemiol Infect. 2012:14(9):1849-56. https://doi.
org/10.1017/S0950268812002300

75. Centers for Disease Control and Prevention. Two measles outbreaks after importation - Utah, 
March-June 2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013 [citado 20 nov 2017];62(12):222-5. 
Disponível em: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6212a2.htm

76. Gahr P, DeVries AS, Wallace G, Miller C, Kenyon C, Sweet K, et al. An outbreak of measles in an 
undervaccinated community. Pediatrics. 2014;134(1):e220-8. https://doi.org/10.1542/peds.2013-4260

77. Slade TA, Klekamp B, Rico E, Mejia-Echeverry A. Measles outbreak in an unvaccinated 
family and a possibly associated international traveler - Orange County, Florida, December 
2012-January 2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 [citado 20 nov 2017];63(36):781-4. 
Disponível em: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6336a1.htm

https://doi.org/10.2807/ese.15.30.19629-en
https://doi.org/10.2807/ese.15.09.19500-en
https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES2013.18.43.20612
https://doi.org/10.2807/ese.17.50.20340-en
https://doi.org/10.2807/ese.15.43.19698-en
https://doi.org/10.2807/ese.15.50.19746-en
https://doi.org/10.2807/ese.17.37.20272-en
https://doi.org/10.2807/ese.17.37.20272-en


12

Eventos adversos de vacinas e a não vacinação Aps LRMM et al.

https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000384

78. Sugerman DE, Barskey AE, Delea MG, Ortega-Sanchez IR, Bi D, Ralston KJ, et al. Measles 
outbreak in a highly vaccinated population, San Diego, 2008: role of the intentionally 
undervaccinated. Pediatrics. 2010;125(4):747-55. https://doi.org/10.1542/peds.2009-1653

79. Bassetti M, Schenone E, Calzi A, Camera M, Valle L, Ansaldi F, et al. Measles outbreak in adults 
in Italy. Infez Med. 2011 [citado 20 nov 2017];19:16-9. Disponível em: http://www.infezmed.it/
media/journal/Vol_19_1_2011_2.pdf

80. Filia A, Tavilla A, Bella A, Magurano F, Ansaldi F, Chironna M, et al. Measles in Italy, July 2009 to 
September 2010. Euro Surveill. 2011;16(29). https://doi.org/10.2807/ese.16.29.19925-en

81. Centers for Disease Control and Prevention. Notes from the field: measles outbreak - Indiana, 
June-July 2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2011 [citado 20 nov 2017];60(34):1169. 
Disponível em: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6034a5.htm

82. Stanescu A, Janta D, Lupulescu E, Necula G, Lazar M, Molnar G, et al. Ongoing measles outbreak 
in Romania, 2011. Euro Surveill. 2011;16(31). https://doi.org/10.2807/ese.16.31.19932-en

83. Antona D, Lévy-Bruhl D, Baudon C, Freymuth F, Lamy M, Maine C, et al. Measles 
elimination efforts and 2008-2011 outbreak, France. Emerg Infect Dis. 2013;19(3):357-64. 
https://doi.org/10.3201/eid1903.121360

84. Zheng X, Zhang N, Zhang X, Hao L, Su Q, Wang H, et al. Investigation of a measles outbreak in 
China to identify gaps in vaccination coverage, routes of transmission, and interventions. PLoS 
One. 2015;10(7):e0133983. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133983

85. Scobie HM, Ilunga BK, Mulumba A, Shidi C, Coulibaly T, Obama R, et al. Antecedent causes 
of a measles resurgence in the Democratic Republic of the Congo. Pan Afr Med J. 2015;21:30. 
https://doi.org/i:10.11604/pamj.2015.21.30.6335

86. Rocha HAL, Correia LL, Campos JS, Silva AC, Andrade FO, Silveira DI, et al. Factors associated 
with non-vaccination against measles in northeastern Brazil: clues about causes of the 2015 
outbreak. Vaccine. 2015;33(38):4969-74. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.07.027

87. Tan KE, Anderson M, Krajden M, Petric M, Mak A, Naus M. Mumps virus detection during 
an outbreak in a highly unvaccinated population in British Columbia. Can J Public Health. 
2011;102(1):47-50. https://doi.org/10.17269/cjph.102.2340

88. Centers for Disease Control and Prevention. Mumps outbreak on a University Campus - 
California, 2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 [citado 20 nov 2017];61(48):986-9. 
Disponível em: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6148a2.htm

89. Wielders CC, Binnendijk RS, Snijders BE, Tipples G a., Cremer J, Fanoy E, et al. Mumps epidemic 
in orthodox religious low-vaccination communities in the Netherlands and Canada, 2007 to 
2009. Euro Surveill. 2011;16(41). https://doi.org/10.2807/ese.16.41.19989-en

90. Barskey AE, Schulte C, Rosen JB, Handschur EF, Rausch-Phung E, Doll MK, et al. 
Mumps outbreak in Orthodox Jewish communities in the United States. N Engl J Med. 
2012;367(18):1704-13. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1202865

91. Hukic M, Ravlija J, Ljubovic AD, Moro A., Arapcic S, Muller CP, et al. Ongoing large mumps 
outbreak in the Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina, December 
2010 to July 2011. Euro Surveill. 2011;16(35):1-4. https://doi.org/10.2807/ese.16.35.19959-en

92. Munkhjargal I, Selenge J, Ambalselmaa A, Tuul R, Delgermaa P, Amarzaya S, et al. Investigation 
of a mumps outbreak in Mongolia, January to April 2011. West Pacific Surveill Response J. 
2012;3(4):53-8. https://doi.org/10.5365/wpsar.2012.3.3.007 

93. Rasmussen I, Wallace S, Mengshoel AT, Hoiby EA, Brandtzaeg P. Diphtheria 
outbreak in Norway: lessons learned. Scand J Infect Dis. 2011;43(11-12):986-9. 
https://doi.org/10.3109/00365548.2011.600326

94. Janta D, Stanescu A, Lupulescu E, Molnar G, Pistol A. Ongoing rubella outbreak among 
adolescents in Salaj, Romania, September 2011-January 2012. Euro Surveill. 2012;17(7):1-4. 
https://doi.org/10.2807/ese.17.07.20089-en

95. Sugishita Y, Takahashi T, Hori N, Abo M. Ongoing rubella outbreak among adults in 
Tokyo, Japan, June 2012 to April 2013. West Pac Surveill Response J. 2013;4(3):37-41. 
https://doi.org/10.5365/wpsar.2013.4.2.011

96. Cantey JB, Sánchez PJ, Tran J, Chung W, Siegel JD. Pertussis: a persistent cause of morbidity and 
mortality in young infants. J Pediatr. 2014;164(6):1489-93. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2014.01.023

97. Atwell JE, Van Otterloo J, Zipprich J, Winter K, Harriman K, Salmon DA, et al. Nonmedical 
vaccine exemptions and pertussis in California, 2010. Pediatrics. 2013;132(4):624-30. 
https://doi.org/10.1542/peds.2013-0878

https://doi.org/10.2807/ese.16.29.19925-en
https://doi.org/10.2807/ese.16.31.19932-en
https://doi.org/10.2807/ese.16.41.19989-en
https://doi.org/10.2807/ese.16.35.19959-en
https://doi.org/10.2807/ese.17.07.20089-en


13

Eventos adversos de vacinas e a não vacinação Aps LRMM et al.

https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000384

98. Tafuri S, Gallone MS, Martinelli D, Prato R, Chironna M, Germinario C. Report of a pertussis 
outbreak in a low coverage booster vaccination group of otherwise healthy children in Italy. 
BMC Infect Dis. 2013;13:541. https://doi.org/10.1186/1471-2334-13-541

99. Datta SS, Toikilik S, Ropa B, Chidlow G, Lagani W. Pertussis outbreak in Papua New Guinea: the 
challenges of response in a remote geo-topographical setting. West Pacific Surveill Response J. 
2012;3(4):3-6. https://doi.org/10.5365/WPSAR.2012.3.3.008

100. Medina-Marino A, Reynolds D, Finley C, Hays S, Jones J, Soyemi K. Communication and mass 
vaccination strategies after pertussis outbreak in rural Amish communities-Illinois, 2009-2010. J 
Rural Health. 2013;29(4):413-9. https://doi.org/10.1111/jrh.12019

101. Druzian AF, Brustoloni YM, Oliveira SMVL, Matos VTG, Negri ACG, Pinto CS, et al. Pertussis in 
the central-west region of Brazil: one decade study. Braz J Infect Dis. 2014;18(2):177-80. https://
doi.org/10.1016/j.bjid.2013.08.006

102. Baptista PN, Magalhães VS, Rodrigues LC. The role of adults in household outbreaks of 
pertussis. Int J Infect Dis. 2010;14(2):e111-4. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2009.03.026

103. Romano APM, Costa ZGA, Ramos DG, Andrade MA, Jayme VS, Almeida MAB, et al. Yellow 
Fever outbreaks in unvaccinated populations, Brazil, 2008-2009. PLoS Negl Trop Dis. 
2014;8(3):e2740. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002740

104. Kamadjeu R, Mahamud A, Webeck J, Baranyikwa MT, Chatterjee A, Bile YN, et al. Polio 
outbreak investigation and response in Somalia, 2013. J Infect Dis. 2014;210 Suppl 1:S181-6. 
https://doi.org/10.1093/infdis/jiu453

Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp – Processo 2013/15360-2).

Contribuição dos Autores: Todos os autores participaram da concepção e planejamento do estudo, coleta, 
análise e interpretação dos dados e da aprovação da versão final. LRMMA, MAFP e LCSF realizaram a elaboração 
e revisão do manuscrito e assumem a responsabilidade pública pelo seu conteúdo. LRMMA e MAFP contribuíram 
igualmente para este trabalho. 

Conflito de Interesses: Os autores declaram não haver conflito de interesses.



B
p

L
L
a

b

a

A
R
R
A
A

K
S
A
B
G
D

1

t
s
t
W
g
p
I
u
t
m
e

t
a
a
e
h

h
0

Journal of Biotechnology 228 (2016) 58–66

Contents lists available at ScienceDirect

Journal  of  Biotechnology

j ourna l ho me  pa ge: www.elsev ier .com/ locate / jb io tec

acterial  spores  as  particulate  carriers  for  gene  gun  delivery  of
lasmid  DNA

uana  R.M.M.  Apsa,  Milene  B.  Tavaresa,  Julio  H.K.  Rozenfeldb,  M.  Teresa  Lamyb,
uís  C.S.  Ferreiraa,  Mariana  O.  Diniza,∗

Vaccine Development Laboratory, Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil
Institute of Physics, University of São Paulo, Brazil

 r  t  i  c  l e  i  n  f  o

rticle history:
eceived 3 December 2015
eceived in revised form 11 April 2016
ccepted 12 April 2016
vailable online 27 April 2016

eywords:

a  b  s  t  r  a  c  t

Bacillus  subtilis  spores  represent  a  suitable  platform  for  the  adsorption  of  proteins,  enzymes  and  viral  par-
ticles at  physiological  conditions.  In the  present  work,  we demonstrate  that purified  spores  can  also  adsorb
DNA  on  their  surface  after  treatment  with  cationic  molecules.  In  addition,  we  demonstrate  that  DNA-
coated  B.  subtilis  spores  can  be used  as particulate  carriers  and act as an  alternative  to  gold  microparticles
for  the  biolistic  (gene  gun) administration  of  plasmid  DNA  in  mice.  Gene  gun  delivery  of  spores  pre-treated
with  DODAB  (dioctadecyldimethylammonium  bromide)  allowed  efficient  plasmid  DNA  absorption  and
pores
dsorption
iolistic
ene gun
NA vaccine

induced protein  expression  levels  similar  to  those  obtained  with  gold  microparticles.  More  importantly,
we  demonstrated  that  a DNA  vaccine  adsorbed  on  spores  can  be loaded  into  biolistic  cartridges  and  effi-
ciently  delivered  into  mice,  which  induced  specific  cellular  and  antibody  responses.  Altogether,  these
data  indicate  that B.  subtilis  spores  represent  a simple  and  low  cost  alternative  for the  in  vivo delivery  of
DNA  vaccines  by  the  gene  gun  technology.

©  2016  Elsevier  B.V.  All  rights  reserved.
. Introduction

The functionality of DNA-based vaccines relies on the in vivo
ransfection of cells that express the encoded antigens and, sub-
equently, lead to activation of antigen presenting cells (APC)
hat deploy innate and adaptive immune responses (Kutzler and

einer, 2008; Nguyen et al., 2008). Therefore, experimental strate-
ies to enhance cell transfection efficiency and, consequently, the
otency of the induced immune responses are of great relevance.

n this context, micro- and nanoparticles carriers have been widely
sed for the improvement of DNA vaccine strategies as an attempt
o overcome their low immunogenicity, particularly in larger mam-

alian species, such as non-human primates and humans (O’Hagan
t al., 2001).

Biolistic administration represents one alternative to increase
he performance of DNA vaccines by increasing the number of
ntigen-transfected cells. This administration method, also known

s gene gun delivery, introduces the plasmid DNA directly into the
pidermis, an anatomical site rich in APCs, particularly Langer-
ans cells (LHC, immature dendritic cells). Gene gun immunization

∗ Corresponding author at: Av. Prof. Lineu Prestes, 1374 São Paulo, SP, Brazil.
E-mail address: modiniz@usp.br (M.O. Diniz).

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2016.04.027
168-1656/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
promotes enhanced DNA transfection and antigen expression lead-
ing to DC maturation and improved priming and activation of
effector T cell responses (Lin et al., 2010). As a consequence, biolis-
tic immunization requires much lower DNA amounts compared
to intradermal or intramuscular immunizations to induce similar
immune responses (Rezvan et al., 2011; Nguyen-Hoai et al., 2012;
Ginsberg et al., 2010; Kim et al., 2004).

Gene gun delivery uses compressed gas to propel micrometer-
sized gold particles coated with plasmid DNA (O’Brien and Lummis,
2006; Woods and Zito, 2008; Gotesman and Williams, 2016).
Cationic agents (spermidine and calcium) are used to gener-
ate positive charges on the gold particle surface, enabling them
to interact electrostatically with the negatively charged nucleic
acid molecules. This technology is easily handled and has been
largely employed to induce gene expression for different goals
in plants (Klein et al., 1988), animals (De Rose et al., 2002;
Lambracht-Washington et al., 2011; Nguyen-Hoai et al., 2015) and
humans (Sidney, 2016). Several studies have been performed with
an optimized process to improve DNA loading and the use of
biodegradable and less expensive particles (Svarovsky et al., 2008;
Kasturi et al., 2006).
Bacterial spores have different applications in biotechnology
and vaccinology (Ricca and Cutting, 2003). The spores of some
Bacillus sp. strains interact with heavy metals, such as Cd, Zn,

dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2016.04.027
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656
http://www.elsevier.com/locate/jbiotec
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n(II), Cu(II) and Ni (Tebo, 1995; He and Tebo, 1998; Hinc et al.,
010), standing out in ecosystem bioremediation research. More-
ver, recent studies demonstrated that B. subtilis spores have a
egatively charged surface, consisting of a suitable platform to
dsorb positively charged molecules, including proteins (Huang
t al., 2010), viral particles (Song et al., 2012) and enzymes (Sirec
t al., 2012). Additionally, B. subtilis spores are safe to handle and
heir production and purification procedures are simple, quick and
nexpensive (Tavares et al., 2013).

In this work, we demonstrated that plasmid DNA can be eas-
ly adsorbed on the surface of B. subtilis spores after a single step
rocedure based on the use of cationic agents, particularly dioc-
adecyldimethylammonium bromide (DODAB). DODAB cationic
ipid and its assemblies have been employed in distinct contexts,
uch as imaging, biosensing, gene and drug delivery and vaccines
Carmona-Ribeiro, 2010). Sonication of DODAB vesicles in water
roduces small bilayer fragments that have previously been used
s antimicrobial agents or as immunoadjuvant carriers for proteins
Rozenfeld et al., 2012). These fragments can activate dendritic
ells and stimulate antigen presentation (Lincopan et al., 2009).
n this study, we showed that DNA-coated spores can be loaded
nto gene gun cartridges and efficiently employed to transfect cells
nder in vitro and in vivo conditions. In addition, mice immunized
ith spores loaded with a DNA vaccine showed enhanced antigen-

pecific cellular and humoral immune responses at similar or higher
evels to those achieved by gold microparticles, thus representing

 low cost alternative to be used in gene delivery.

. Material and methods

.1. Mice

Male C57BL/6 mice at 6–8 weeks of age were supplied by the
nimal Breeding Center of the Biomedical Sciences Institute of the
niversity of São Paulo and housed at the Parasitology Department
f the University of São Paulo. All the procedures involving animal
andling followed the recommendations for the proper use and
are of laboratory animals from the University of São Paulo Ethics
ommittee (protocol number 95-2011).

.2. DNA plasmid

The pLuc plasmid encodes the luciferase enzyme (luc2 gene). The
ene sequence was cloned in the pcDNA3.0 vector (Invitrogen, CA,
SA), which contains a CMV  promoter and an ampicillin/neomycin-

esistance-encoding gene. The DNA vaccine pgDE7 h encodes the
PV-16 E7 oncoprotein genetically fused near the C-terminal por-

ion of the HSV-1 gD protein, as previously described (Diniz et al.,
013). The chimeric gene sequence was cloned in the pUMVC3 vec-
or (Aldevron, ND, USA), which contains a CMV  promoter and a
anamycin-resistance-encoding gene.

.3. Preparation of spores

The sporulation of B. subtilis strain 1012 was  performed by the
utrient exhaustion method using the Foerster medium (Foerster
nd Foster, 1966) and adapted from work by (Tavares et al.,
013). After 7 days of sporulation, the cultures were centrifuged
t 10,000 rpm for 10 min  and washed three times with distilled
ater. The spores were suspended in water and incubated for 1 h

t 68 ◦C before quantification. The spores were visualized under

 digital microscope EVOS® (AMG) and titrated to determine the
umber of colony-forming units (CFU/ml), confirmed by Petroff-
ausser chamber quantification (spores/ml). Heat-killed spores
ere obtained after autoclaving (121 ◦C for 15 min).
chnology 228 (2016) 58–66 59

2.4. Particle size and zeta potential assays

Particle size measurements were determined from the mean
hydrodynamic diameter. Zeta potentials (�) were determined from
the electrophoretic mobility � and the Smoluchowski equation,
� = ��/�, where � and � are the viscosity and the dielectric con-
stant of the medium, respectively. Particle size and zeta potential
measurements were evaluated before or after adsorption of pDNA
to spore surfaces. Each spore sample was concentrated by centrifu-
gation, suspended in 1 ml  of water and measured three times with
10 readings for each measurement. Size distribution, zeta-average
diameter and zeta-potential for all dispersions were determined
by the dynamic light scattering (DLS) technique as described
by (Rozenfeld et al., 2012) using a ZetaSizer NanoZS90 Analyzer
(Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, UK).

2.5. Adsorption of DNA to spores

B. subtilis spores were tested for the ability to adsorb plasmid
DNA with different cationic agents. Spores (5 × 108) were sus-
pended in 1 ml  of each reagent listed in Table 1 and incubated at
room temperature for 1 h with stirring every 15 min. After incuba-
tion, the suspension was centrifuged (10,000 rpm/10 min) and the
pellet was  washed once with distilled water. The spore samples
were suspended in 100 �l of a solution containing 1 �g of plas-
mid  DNA according to the conditions described in Table 1. After
centrifugation, non-adsorbed DNA was estimated in agarose gels
using HindIII-digested � DNA markers. For biolistic immunization,
the adsorption was performed using spores, pDNA and reagent
amounts proportionally to the procedure described above.

2.6. Cartridge preparation for gene gun

The spores with adsorbed plasmid DNA were loaded on gene
gun cartridges for biolistic administration. First, spores were sus-
pended in a 0.05 mg/ml  PVP (polyvinylpyrrolidone) in 100% ethanol
and laid in Tefzel® tubes (BioRad) appropriate for the gene gun car-
tridge preparation. The tubes remained under airtight conditions
overnight. Then, after removal of the liquid, the spores bound at
the inner tube surface were dried with helium gas. To facilitate the
administration, we used 2-fold amounts of pDNA and micropar-
ticles per cartridge. For both plasmid DNAs (pLuc and pgDE7 h),
adsorption was carried out with 10 mg  (1 × 1010) of spores or gold
for the preparation of 10 cartridges containing 2 �g of pLuc or
pgDE7 h per cartridge (totalizing 20 �g of pDNA per tube). The
cartridges were stored at −20 ◦C until use. The gold microparticle
cartridges were prepared according to the manufacturerı́s instruc-
tions (BioRad) and stored at room temperature.

2.7. In vitro and in vivo gene gun transfection using a luciferase
gene reporter

COS-7 cells were cultured in RPMI medium containing 10% (v/v)
fetal bovine serum (FBS) and kept at 37 ◦C at 5% CO2. Cells were
seeded in 60 mm2 culture plates (106 cells per plate) and incubated
until 80% confluence. After medium removal, cells were transfected
with 1 �g of pLuc using the a biolistic helium particle accelerator
(Biomics, Brasília, Brazil) (100 psi of pressure) positioned 3 cm away
from the cell plate, followed by the addition of 5 ml  of RPMI with
2% FBS. C57BL/6 mice were inoculated using the gene gun device at
500 psi of pressure with 2 �g or 4 �g of pLuc on the shaved abdom-
inal skin. Bioluminescence measurements were carried out 48 h

after transfection following incubation for 20 min  with 150 �g/ml
luciferin solution in the cell plates or 20 min  after intraperitoneal
injection of 150 mg/kg of body weight of luciferin solution. Image
captures and quantification analyses were performed using IVIS®
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Table 1
Adsorption of plasmid DNA on the surface of B. subtilis spores.

Reagents No incubation 1 h at 25 ◦C 6 h at 25 ◦C 1 h at 4 ◦C 6 h at 4 ◦C

Spermidine 0.05 M – ++ ++ – –
CaCl2 1 M – – n/d n/d n/d
PBS  pH 4.0 – – n/d n/d n/d
PBS  pH 7.0 – – n/d n/d n/d
CTAB 0.5% (wt/vol) n/d n/d – n/d –
CTAB  0.01% (wt/vol) – + + + +
DODAB  BF 2 mM +++ +++ +++ n/d n/d
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−) No adsorption detected; (+) Adsorption of up to 20% of the DNA amount added;
he  DNA amount added; (n/d) Not determined.

pectrum equipment (Caliper). The bioluminescence images were
hown in the “photon” mode and subsequently analyzed on the
ame equipment to obtain the total flux (photons/sec) or the radi-
nce values (p/s/cm2/sr), which refers to the number of photons
er second per tissue area in a solid angle (“stearadian”, “sr”).

.8. Immunization with a DNA vaccine using a gene gun

C57BL/6 were immunized twice (14 day interval) with pgDE7 h,
hich encodes the type 16 human papillomavirus (HPV-16) E7

ncoprotein genetically fused to the D glycoprotein of the type
 human herpes virus (HSV) (Diniz et al., 2013; Aps et al., 2015).
ene gun cartridges were prepared with spores or gold micropar-

icles containing either 4 �g or 2 �g of plasmid DNA, respectively.
he shots were applied in the shaved abdominal region, with the
quipment touching the skin of the mice. Blood samples were
ollected two weeks after the first and second dose for antibody
nd CD8+ T lymphocyte assay. Mice treated with a gene gun with
mpty cartridges were considered as the negative control group
nd an additional control group vaccinated with non-coated spores
spores treated with DODAB but not incubated with DNA) was used
ollowing the same immunization regimen.

.9. Enzyme-Linked immunosorbent assay (ELISA)

The anti-E7 and anti-gD antibody titers were measured by
LISA, as previously described (Sbrogio-Almeida et al., 2004). Plates
PolysorpTM, Nunc-Immuno plates) were coated with 250 ng/well
f gD recombinant protein obtained as previously described by
orchia and colleagues (Porchia et al., 2011). After incubation for
6 h at 4 ◦C, the plates were blocked with 3% gelatin in PBS and incu-
ated at 37 ◦C for 2 h. Samples of individual sera collected 14 days
fter the first and second doses were added at a 1:25 initial dilu-
ion and incubated at 37 ◦C for 1 h. After incubation, anti-mouse
gG (1:3000), IgG1 (1:10,000) or IgG2c (1:3000) conjugated to per-
xidase was added and the reaction was later developed with a
olution containing o-phenylenediamine dihydrochloride (OPD).
he optical densities were determined at 492 nm in an EpochTM

ulti-Volume Spectrophotometer (Bio Tek Instruments) All sam-
les were assayed in duplicate and the absorbance values of the
ontrol reactions (“blank”, wells without serum addition) were sub-
racted from the results obtained with the tested serum samples.
ilution curves were drawn for each sample and the titers calcu-

ated as the reciprocal values of the highest dilution with an optical
ensity of 0.2 (established as the value between the mean OD of
he blank ±3 standard deviations).

.10. Intracellular cytokine staining (ICS)
Intracellular IFN-� staining was performed using blood sam-
les collected 14, 21 or 28 days after the vaccine administration,
ccording to previously described procedures (Diniz et al., 2013).
he blood samples were treated for lysis of red blood cells and cul-
dsorption of up to 50% of the DNA amount added; (+++) Adsorption of 90–100% of

tured at a concentration of 106 cells/well for 6 h at 37 ◦C in 96-well
round bottom microtiter plates with 10 �g/ml of Brefeldin A (Gol-
giPlug; BD Biosciences, CA, USA) in the presence or not of 3 �g/ml
of the E7-specific RAHYNIVTF peptide (amino acids 49-57). After
incubation, the cells were stained with FITC-conjugated anti-CD8a
antibody and after fixation and permeabilization, with PE-labeled
anti-IFN-�. The buffers and antibodies were purchased from BD
Biosciences (CA, USA). The cells were examined by flow cytometry
using a FACS Fortessa (BD Biosciences) and the data were analyzed
using FlowJo software (TreeStar, OR, USA).

2.11. Statistical analyses

The ANOVA test was  applied followed by Tukey’s post-test when
two or more groups were compared. Student’s t-test was  applied
for analyses comparing individual data points from two groups.
GraphPad Prism software was used for both analyses.

3. Results

3.1. Adsorption of plasmid DNA on the surface of spores

The adsorption of molecules on B. subtilis spores has been
achieved with a variety of molecules, including antigens, biolog-
ically active enzymes and whole viral particles. In this study, we
aimed to test whether these bioparticles can adsorb a DNA plas-
mid  and deliver it into eukaryotic cells. First, we  developed an
adsorption procedure using different cationic reagents: spermi-
dine, calcium chloride (CaCl2), cetyltrimethylammonium bromide
(CTAB), and bilayer fragments of dioctadecyldimethylammonium
bromide (DODAB BF) at different concentrations and conditions
(Table 1). Treatment of live spores (5 × 108) with the different
chemical reagents was  performed for 1 h at room temperature,
and different incubation periods and temperatures for DNA  bind-
ing. The adsorption efficiencies were determined by measuring the
amount of DNA in the supernatant of the spore-DNA suspension
after centrifugation.

Spores treated with 0.05 M spermidine and 0.01% CTAB par-
tially adsorbed DNA after incubation for 1 h at 25 ◦C. No significant
improvement was  obtained after a prolonged incubation (6 h) at
25 ◦C or 4 ◦C. In contrast, the adsorption of DNA to spores treated
with 2 mM DODAB was faster and more efficient. Using this reagent,
more than 90% of the total DNA bound to the spores after incubation
at 25 ◦C or immediately after mixing (termed “no incubation”). On
the other hand, the incubation of spores at pH 4 or pH 7, used pre-
viously for protein adsorption (Huang et al., 2010), did not result
in significant binding of DNA on the spore surface, nor did incu-
bating the spores with 1 M CaCl2. The same results were obtained
with heat-inactivated spores (data not shown). In conclusion, the

adsorption of plasmid DNA on spores treated with 2 mM DODAB
was superior to all other tested conditions. Further experiments
were carried out using DODAB-treated spores and DNA adsorption
for 1 h at 25 ◦C.
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Fig. 1. Determination of molecule loading capacity of DODAB-treated spores.
Quantification of non-adsorbed plasmids (pDNA) or linear DNA fragments (CpG)
after the adsorption procedure to the spore surface for 1 h at 25 ◦C. (A) Agarose
gel run of the supernatant solution after completing the adsorption protocol with
1  �g of pLuc. Samples: D, 1 �g of pDNA; lane 1, pDNA + 1 × 107 spores; lane 2,
pDNA + 5 × 107 spores; lane 3, pDNA + 1 × 108 spores; lane 4: pDNA + 2 × 108 spores;
lane 5, pDNA + 5 × 108 spores. (B) Agarose gel run of the supernatant solution after
completing the standardized adsorption protocol with 5 × 108 spores and increas-
ing  amounts of linear DNA fragments: 1 �g (lane 1), 2 �g (lane 2), 3 �g (lane 3), 4 �g
(lane  4), 5 �g (lane 5), 6 �g (lane 6), 10 �g (lane 7).
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Table 2
Polydispersity index of B. subtilis spores during the adsorption steps.

Microparticle Polydispersity index

LS 0.163 ± 0.096
LS-DODAB 0.348 ± 0.041
LS-DODAB-DNA 0.537 ± 0.153
KS  0.160 ± 0.033
KS-DODAB 0.805 ± 0.191
KS-DODAB-DNA 1.000 ± 0.000

F
(
(
a

Next, we determined the minimal amount of spores required
o adsorb 1 �g of plasmid DNA. For that purpose, different spore
mounts (107–5 × 108 spores) were incubated with 1 �g of pLuc for

 h at 25 ◦C (Fig. 1). Complete adsorption of DNA was  achieved with
 × 108 spores, corresponding to 0.5 mg  of spore dry mass (Fig. 1A).
he same results were also obtained with linear DNA fragments

synthetic oligonucleotides of 21 mer) (Fig. 1B), with an adsorption
ate of 1 �g to 5 × 108 spores.

ig. 2. Zeta potential and diameter of B. subtilis spores submitted to different treatments
A)  Zeta potential (mV) and (B, C) Zeta-average diameter (nm) was  obtained from spor
5  × 108); S + DODAB, the same amount of spores treated with 2 mM DODAB; S + DODAB + D
s  the mean ± SEM from triplicates in the same experiment. Statistical significance: (*) p <
3.2. Biophysical characterization of spores adsorbed with DNA

After determining the optimal conditions to adsorb DNA  on
spores, we  next directed our study to investigate biophysical
parameters involved in the reaction, such as the size and charge
profiles. Purified live or heat inactivated spores of the B. subtilis
1012 strain had negative zeta potentials (LS: −35 mV ± 0.8; KS:
−30 mV  ± 0.4). Treatment with DODAB caused a sharp shift in the
spore zeta potential to positive (LS: +33 mV  ± 0.2; KS: 29 mV  ± 0.7).
After the addition of DNA, the zeta potentials of both live and
inactivated spores shifted again and became close to neutral (LS:
8 mV  ± 0.9; KS: −4 mV  ± 0.1) (Fig. 2A), providing evidence for the
binding of the plasmid DNA on the spore surface.

In addition, the size (Fig. 2B–C) and polydispersity (PdI) (Table 2)
of spore-DODAB-DNA complexes were assessed by the DLS tech-
nique. Live and heat-inactivated spores had an average diameter
of approximately 1.0 �m and presented similar PdI, approximately
0.16. After treatment with DODAB and DNA, the spore sizes did not
change significantly compared to untreated spores, showing no sig-
nificant difference between these samples (Fig. 2B–C). Nonetheless,
DNA coating resulted in a very polydispersed system, with PDI = 1
(Table 2).
.
es (S), live (LS) or heat-killed (KS) under the tested conditions: S, purified spores
NA, DODAB-treated spores adsorbed with 1 �g of DNA (pLuc). The data are shown

 0.05; (ns) non-significant (ANOVA).
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Fig. 3. Transfection of COS7 cells with DNA adsorbed on B. subtilis spores and delivered by gene gun delivery.
Transfection cartridges were prepared with 1 �g of pLuc adsorbed to gold particles, heat-inactivated (KS) or live (LS) spores. The luminescence results were obtained 48 h
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fter  transfection. (A) Bioluminescent images of one representative transfection pla
rom  two  independent experiments. All data are shown as the mean ± SD. The con

 < 0.01 vs Control group, (ns) non-significant (ANOVA).

.3. Spores as microparticles for gene gun-mediated transfection
f eukaryotic cells

To investigate the use of B. subtilis spores as a platform for
iolistic administration of plasmid DNA, we first determined the
ransfection efficiencies in COS-7 cells cultured with a luciferase-
ncoding plasmid (pLuc). As indicated in Fig. 3, cells submitted
o biolistic administration with gold particles were efficiently
ransfected with pLuc. Similarly, biolistic administration using
eat-inactivated spores had similar emission results, with no sta-
istical difference in regard to gold group but a higher luminescence
mission compared to live spores (approximately 7-fold) after 24 h
Fig. 3B), indicating that under the tested parameters, inactivated
pores can be used for transfection of eukaryotic cells using gene
un delivery of plasmid DNA.

.4. Spores as microparticles for in vivo delivery of plasmid DNA

Next, we evaluated if DNA-loaded B. subtilis spores could pro-
ote in vivo transfection of mice after gene gun administration.

57BL/6 mice were inoculated in the abdominal region with
Luc adsorbed on spores (2 or 4 �g/dose) or gold microparticles

2 �g/dose). After 48 h, mice were evaluated for bioluminescence
mission using the substrate luciferin (Fig. 4). Using the same
mount of DNA for both spores and gold microparticles (one
hot of 2 �g of pLuc), live (LS) or killed spores (KS) promoted
 two independent experiments with similar results. (B) Average radiance obtained
roup corresponds to non-transfected cells. Statistical significance: (*) p < 0.05, (**)

half the luminescence emission as gold microparticles (Fig. 4B).
Notably, after two shots of DNA-coated spores (4 �g of pLuc), killed
spores showed similar protein expression levels compared to gold
microparticles coated with 2 �g of pLuc, suggesting that heat-
inactivated spores could be a suitable carrier for the delivery of DNA
vaccines by gene gun devices. The luminescence in mice inoculated
with live spores was significantly lower than in animals inoculated
with heat-inactivated spores, as previously observed in the in vitro
assays.

3.5. Detection of immune responses elicited in mice immunized
by gene gun with heat-inactivated subtilis spores

C57BL/6 mice were immunized with spores loaded (4 �g/dose)
with a plasmid named pgDE7 h, encoding a chimeric protein
derived from the human papillomavirus E7 oncoprotein genetically
fused to the herpes virus glycoprotein D. Intramuscular immuniza-
tion of mice with the same amount of naked DNA  did not induce a
significant E7-specific CD8+ T cell activation (Diniz et al., 2013) or
serum IgG response to the HSV-1 gD protein (Aps et al., 2015). Mice
immunized with DNA adsorbed on inactivated B. subtilis spores
induced the activation of T CD8+ IFN-�+ cells targeting the E7 onco-

protein of HPV-16 at numbers equivalent to those achieved in mice
immunized with gold particles (Fig. 5A). In addition, mice immu-
nized with pgDE7 h adsorbed on spores showed a high antibody
response for the HSV-1 gD component of the hybrid protein at
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Fig. 4. Administration of plasmid DNA adsorbed on B. subtilis spores by gene gun delivery.
Transfection cartridges were prepared with 2 �g of pLuc adsorbed to gold particles, heat-inactivated (KS) or live (LS) spores. Each mouse was treated in the abdominal region
with  one or two  shots of plasmid DNA totaling 2 �g for gold or 4 �g for spore microparticles. The luminescence signal was detected 48 h after biolistic administration. (A)
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ioluminescence images are representative of one of two animals per group. (B) The
wo  independent experiments with similar results (n = 4). The control group corre
on-significant (ANOVA).

evels similar to those observed in animals immunized with gold
articles (Fig. 5B). In addition, gene gun vaccination using spore
r gold microcarriers promoted a balanced Th1 and Th2 response
ith a slight trend to the Th2 profile (Fig. 5C). Collectively, these
ata show that killed B. subtilis spores can be used as an alterna-
ive for gold microparticle for the in vivo gene gun delivery of DNA
accines.

. Discussion

Recently, B. subtilis spores have been tested as a platform for
oading different molecules with various biotechnological applica-
ions. However, to our knowledge, no study has investigated spores

oated with plasmid DNA or assessed the potential application of
pores as a particulate support for the gene gun delivery of DNA.
n this work, we demonstrated that B. subtilis spores can adsorb
NA plasmids after a simple procedure using vesicular fragments
 corresponds to the ± SD of total flux measurements in photons/second of one from
s to untreated animals. Statistical significance: (**) p < 0.01 vs Control group, (ns)

of DODAB. In addition, our work showed that heat-killed spores
can be loaded into biolistic cartridges for gene gun administration
and promote in vitro and in vivo transfections, also inducing specific
immune response as achieved with gold microparticles.

In agreement with previous reports (Huang et al., 2010; Kazakov
et al., 2008), our work showed that live and heat-killed spores
were approximately 1 �m in diameter and had a negative sur-
face charge (Fig. 2), which is not compatible with the negative
charge of DNA. To overcome this obstacle, coating the spores with
a positively charged intermediate reagent could provide a suit-
able substrate for DNA adsorption. Nonetheless, the pretreatment
of spores employing reagents currently used in plasmid delivery
systems, such as spermidine, CaCl2 and CTAB, did not allow effi-
cient DNA binding to spores (Table 1). However, pretreatment of

spores with DODAB vesicle fragments promoted a higher adsorp-
tion efficiency of plasmid DNA even without extended incubation
periods. The adsorption process is faster and simpler than previ-
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Fig. 5. Antigen specific cellular and humoral responses elicited in mice immunized with a DNA vaccine by the gene gun delivery.
Mice were immunized twice (14 days of interval) with 2 �g or 4 �g per dose of pgDE7 h in the abdominal region using gold (Gold-vac) or killed spore (KS-vac) particles as
biolistic carriers. The control group corresponds to non-vaccinated mice and the KS group to mice immunized with non-coated spores. Individual sera were collected 14 days
after  the first or second immunization for peripheral blood mononuclear cell (PBMCs) analysis. (A) Frequencies of IFN-�-producing CD8+ T cells after in vitro stimulation
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ith  the E7-specific peptide (49RAHYNIVTF57) of PBMCs obtained 14 days after the
ytometry. (B) Specific anti-gD IgG titers determined by ELISA. All data are shown as
*)  p < 0.05, (ns) non-significant.

usly described procedures for binding supercoiled plasmid DNA
n other particulate substrates (Svarovsky et al., 2008). Treatment
f spores with DODAB also allowed the binding of oligonucleotides
t the same conditions established for double stranded DNA, which
s not observed with conventional gold particles (Svarovsky et al.,
008). This property could be particularly useful for immunizations
ith the immunomodulator molecule CpG. Indeed, Rozenfeld and

olleagues (Rozenfeld et al., 2012) reported that the administration
f DODAB bilayer fragments combined with CpG oligonucleotides
nduced enhanced immunological effects after parenteral admin-
stration with protein antigens.

Regarding future biotechnology applications, we evaluated the
erformance of the spore-DODAB-DNA system as a particulate
arrier for gene gun delivery. Our results demonstrated that inacti-
ated spores coated with a plasmid encoding the luc2 reporter gene
ould transfect eukaryotic cells, emitting similar luminescence lev-
ls as those achieved with gold particles, but in clearly reduced
reas of transfected cells (Fig. 3). This could be related to the fact
hat the spores are much lighter than the gold particles, causing a
reater loss of material during the gun shot. Besides, DNA-coated
pores presented an elevated PdI (reaching 1.0 for killed spores),
ndicating that the sample has a very broad size distribution and

ay  contain aggregates derived from the agglomeration of the
eutral spore-DNA complexes that could influence the transfection
fficiency. Based on this result, the next transfection experiments
ere performed using twice the amount of DNA for the spores car-

ridges. Interestingly, live B. subtilis spores did not promote efficient

ransfection of cells or mice skin. The germination of the spores in to
he cells (Duc et al., 2004; Leser et al., 2008; Ceragioli et al., 2009)
auses disassembling of the spore-DNA complexes and protease
d dose, stained for CD8 (FITC) and intracellular IFN-� (PE) and monitored by flow
ean ± SD based on two  independent experiments (n = 8–10). Statistical significance:

production during the bacterial cell replication (Prestidge et al.,
1971; Nakayama et al., 1977; Takamatsu et al., 2000), which could
lead to the degradation of the recombinant protein.

In the vaccinology context, B. subtilis spores demonstrated
immunostimulatory effects when co-administered with protein
antigens (Song et al., 2012; Barnes et al., 2007; Cerovic et al.,
2009; Liang et al., 2013). The adjuvant effects of spores have been
observed both after administration via mucosal (Huang et al., 2010)
and parenteral routes (Aps et al., 2015; Souza et al., 2014). In
addition to these observations, our results demonstrated that coat-
ing B. subtilis spores with plasmid DNA enhanced the cellular and
antibody responses induced by a DNA vaccine after intradermal
administration through a gene gun device. These results clearly
expand the applications of B. subtilis spores as a platform for deliv-
ery and enhancement of immune responses induced by subunit
vaccines, either as purified recombinant proteins or as DNA vac-
cines.

Gene gun administration has been widely used for the adminis-
tration of DNA vaccines (Steitz and Tüting, 2013; Bryan et al., 2013;
Bergmann-Leitner and Leitner, 2013). It allows a drastic reduc-
tion in the vaccine amount, promoting similar immune responses
compared to intramuscular administration, which requires around
100-fold more immunogen. Although this technique has been suc-
cessfully tested in both animals and humans, the high cost of the
gold microparticles makes this vaccination strategy unsuitable for
large scale immunization programs. For the administration of one
thousand doses (500 mg  of gold particles) the cost can be up to US$

400. Meanwhile, the results presented herein demonstrate that the
use of inactivated bacterial spores can drastically reduce the costs
of gene gun immunization (approximately 25 cents for 1000 doses,
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ased on the costs of the culture medium components). B. subtilis
pores can be produced at larger quantities (up to 5 g of dried mass
er liter) and at high purity by fairly simple procedures (Tavares
t al., 2013). Furthermore, spores of several species of Bacillus are
onsidered safe for human consumption, including B. subtilis (Hong
t al., 2008; Isticato et al., 2001) and can frequently be isolated from
oil (Aslim et al., 2002). Moreover, B. subtilis spores, in contrast
o gold particles, are organic and biodegradable once introduced
nto mammalian tissues. These experimental evidences, thus, add
nother application of B. subtilis spores in vaccine technologies and
hall support further use of the gene gun administration of vaccines.

onflict of interest

We  certify that there is no conflict of interest with any financial
rganization regarding the material discussed in the manuscript.

cknowledgments

This work was supported by the Coordenaç ão de
perfeiç oamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) and
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Recently,  Bacillus  subtilis  spores  were  shown  to be endowed  with  strong  adjuvant  capacity  when  co-
administered  with purified  antigenic  proteins.  In  the  present  study  we  assessed  whether  spores  possess
adjuvant  properties  when  combined  with  DNA  vaccines.  We  showed  that  B. subtilis  spores  promoted
the  activation  of  dendritic  cells  in  vitro  and  induced  migration  of  pro-inflammatory  cells after  parenteral
administration  to mice.  Likewise,  co-administration  of  spores  with  a  DNA  vaccine  encoding  the  human
papillomavirus  type  16 (HPV-16)  E7 protein  enhanced  the activation  of antigen-specific  CD8+ T cell
acillus subtilis
pores
djuvants
NA vaccine
PV-16

responses  in  vivo.  Mice  immunized  with  the DNA  vaccine  admixed  with  spores  presented  a  protec-
tive  immunity  increase  to  previously  implanted  tumor  cells,  capable  of expressing  HPV-16  oncoproteins.
Finally,  we  observed  that the  adjuvant  effect  can  vary  accordingly  to the  number  of  co-administered
spores  which  may  be  ascribed  with  the  ability  to induce.  Collectively,  the present  results  demonstrate
for  the  first  time  that  B. subtilis  spores  can  also  confer  adjuvant  effects  to  DNA vaccines.

© 2015  Elsevier  Ltd.  All  rights  reserved.
. Introduction

Adjuvants are essential elements in the composition of
ost vaccine formulations, particularly in subunit vaccines such

s those containing purified proteins or DNA vectors, which
re naturally endowed with low immunogenicity in mam-
alian species, especially in humans. Notably, the repertoire

f adjuvants for vaccines based on purified proteins has been
ignificantly enlarged in the last years [1,2]. Concerning DNA
accines, several approaches have been tested to improve the
mmune responses induced in large mammalian hosts, such as
n vivo electroporation [3,4], codon usage optimization of the
ntigen-encoding sequence [5] and co-administration of plas-
ids encoding cytokines [6] or agonists of innate immunity

7–9]. The association of DNA vaccines with particulate adju-
ants, such as poly(lactic-co-glycolic) acid (PLGA) biodegradable
icroparticles, has been also shown to enhance the immuno-

enicity elicited by protein-based and DNA vaccines, which may
e related to their efficient phagocytosis by antigen presenting

ells (APCs) including dendritic cells (DCs) and macrophages
10,11].

∗ Corresponding author. Tel.: +55 11 30917356.
E-mail address: lcsf@usp.br (L.C.S. Ferreira).

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.03.043
264-410X/© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Bacillus subtilis spores have been successfully used as a probio-
tic for both humans and animals [12]. Moreover, B. subtilis spores
have been successfully employed as vectors for the mucosal deliv-
ery of vaccine antigens [13–16]. Recently, B. subtilis have been
shown to induce strong adjuvant effects after co-administration
with protein antigens either admixed or adsorbed at the spore
coat surface [17,18]. Nonetheless, no information is available
concerning the adjuvant effects of bacterial spores as adju-
vants for DNA vaccines, particularly for the induction of cellular
immune responses, an immunological hallmark of such vaccine
strategy.

In the present study, we  demonstrate that B. subtilis spores
display dose-dependent adjuvant effects on immune responses
induced in mice after parenteral administration with a DNA vac-
cine. As a model vaccine, we employed a DNA plasmid encoding
the human papillomavirus type 16 (HPV-16) E7 oncoprotein genet-
ically fused to the herpes simplex virus type 1 glycoprotein D (gD),
previously shown to confer preventive and therapeutic anti-tumor
immunity in mice [19–21]. Here we showed that B. subtilis spores
are capable to promote activation of DCs and induce a migratory
behavior of pro-inflammatory cell populations in mice. Further-
more, co-administration of spores increased both the activation of

antigen-specific CD8+ T cells and antigen-specific antibody produc-
tion. Altogether, the present evidences demonstrate that B. subtilis
spores display adjuvant effects when co-administered with DNA
vaccines.

dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.03.043
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0264410X
http://www.elsevier.com/locate/vaccine
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.vaccine.2015.03.043&domain=pdf
mailto:lcsf@usp.br
dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.03.043
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. Materials and methods

.1. Mice

Male C57BL/6 mice at 6–8 weeks of age were supplied by the
nimal Breeding Center of the Biomedical Sciences Institute of the
niversity of São Paulo and housed at the Parasitology Department
f the University of São Paulo. All of the procedures involving ani-
al  handling followed the recommendations for the proper use and

are of laboratory animals from the University of São Paulo Ethics
ommittee (protocol number 95-2011).

.2. TC-1 cell line

The TC-1 cell line was kindly provided by Dr. T.C. Wu  (John
opkins University, Baltimore, MD,  USA). This cell line is trans-

ected with retrovirus vectors encoding v-Ha-ras, HPV-16 E6 and
7 [22]. The TC-1 cells were propagated in DMEM medium sup-
lemented with 2 mM l-glutamine, 1 mM sodium pyruvate, 2 mM
on-essential amino acids, 10 mM HEPES buffer, 50 units/ml peni-
illin/streptomycin, 10% fetal bovine serum (FBS) and were kept at
7 ◦C at 5% CO2. Prior to inoculation, the TC-1 cells were harvested
y trypsinization, washed twice, and suspended in serum-free
edia at the proper cell concentration.

.3. DNA vaccine

The DNA vaccine pgDE7h encodes the HPV-16 E7 oncoprotein
enetically fused near the C terminal portion of the HSV-1 gD pro-
ein as previously described [20]. The gene sequence was  cloned
n the pUMVC3 vector (Aldevron, ND, USA), which contains a CMV
romoter and a kanamycin resistance-encoding gene.

.4. Preparation of spores

The sporulation of B. subtilis strain 1012 was  performed by the
utrient exhaustion method [23,24]. After 7 days of sporulation, the
ultures were centrifuged at 10,000 rpm for 10 min  and washed
hree times with distilled water. The spores were suspended in
ater and incubated for 1 h at 68 ◦C. The spores were visualized
nder a digital microscope EVOS® (AMG) and titrated to deter-
ine the number of colony-forming units (CFU/ml). The heat-killed

pores were obtained from autoclaving viable spores at 121 ◦C for
5 min.

.5. In vivo migration of pro-inflammatory cells

Mice were inoculated intraperitoneally with 5 × 108 live or
illed spores in 100 �l of PBS. After 24 h, the peritoneal cavity
as washed with 10 ml  of PBS containing 2 mM EDTA and the

ollected cells were then incubated for 30 min  at 4 ◦C with PE-
abeled anti-Gr1, FITC-labeled anti-CD11b, APC-labeled anti-F4/80
nd PerCP-Cy5.5-labeled anti-Ly6C (BD Biosciences). The cells were
xamined by flow cytometry using a FACS Canto (BD Biosciences)
nd data were analyzed using the FlowJo software (TreeStar, OR,
SA).

.6. Stimulation and activation of mouse DCs in vitro

Spleens and lymph nodes from naïve C57BL/6 mice were col-
ected and placed into a culture dish containing cold RMPI medium
upplemented with 10% FBS, 100 U/ml penicillin and 100 �g/ml

treptomycin. The spleens were carefully macerated. Large partic-
late matter was removed by passing the cell suspension through a
ell strainer 70 �m nylon membrane. Cells were washed with ice-
old MACS buffers (PBS, 0.5% bovine serum albumin, 2 mM EDTA)
33 (2015) 2328–2334 2329

and suspended in MACS buffer. Then, cells were incubated with
MicroBeads (Miltenyi Biotec) conjugated to hamster anti-mouse
CD11c monoclonal antibodies according to the manufacture’s pro-
tocols. Positively selected DCs contained >90% CD11c+ cells. For
stimulation, DC cells were incubated for 24 h in the presence of LPS
(100 ng/ml), DNA (1 �g of pgDE7h) or three different concentra-
tions of live spores (2 × 106, 2 × 107 and 2 × 108). After this period,
the cells were stained with anti-CD11c, anti-I-A[b] (anti-MHCII),
anti-CD40, anti-CD80 and anti-CD86 conjugated to different flu-
orochromes (BD Biosciences). The cells were examined by flow
cytometry using FACS Fortessa (BD Biosciences) and data were ana-
lyzed using the FlowJo software (TreeStar, OR, USA). CD40, CD80
and CD86 expression values are shown from gated CD11c+MHCII+

cells. Data are shown as median fluorescence intensity.

2.7. Cytometric bead array (CBA)

The cytokines levels in the supernatant of dendritic cells cultures
were measured after 24 h of stimulation. The test was conducted
with the CBA kit Th1/Th2/Th17 (BD Biosciences) according to the
manufacturer’s instructions for the quantification of IL-2, IL-4, IL-
6, INF-�, TNF-�, IL-17A and IL-10. In summary, the sample and
the cytokine kit standards were mixed with microspheres coated
with capture antibodies specific for the respective cytokines. Then,
samples are incubated with the detection antibody labeled with
phycoerythrin (PE) for 2 h at room temperature and protected
from light. The flow cytometric analysis was  based on the fluo-
rescence intensity using FACS Fortessa (BD Biosciences). The data
were analyzed with the aid of the FCAP Array 3.0 to determine the
concentration (pg/ml) and means of fluorescence intensities (MFI)
of the samples and standards.

2.8. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

The anti-gD, anti-E7 and anti-spores antibody titers were mea-
sured by ELISA as previously described [25]. Plates were coated with
250 ng/well of purified truncated E7 fragment (amino acid 1 to 60)
or purified gD in MaxiSorp plates (Nunc). After incubation for 16 h
at 4 ◦C, the plates were blocked with 3% gelatin in PBS and incubated
at 37 ◦C for 2 h. Individual serum samples were added at the initial
1:10 dilution and subsequent two fold serial dilutions. Plates were
kept at 37 ◦C for 1 h. After incubation, anti-mouse IgG conjugated
to peroxidase (1:3000) was  added and the reaction was later devel-
oped with a solution containing O-fenilenodiaminadihidrocloreto
(OPD). The optical densities were determined at 492 nm in EpochTM

Multi-Volume Spectrophotometer (Bio Tek Instruments). All sam-
ples were assayed in duplicates and the absorbance values of
control reactions (wells without serum addition) were subtracted
from results obtained with the tested serum samples. Dilution
curves were drawn for each sample and the titers calculated as
the reciprocal values of the highest dilution with an optical density
of 0.1.

2.9. Immunization and tumor cell challenge

Groups of 5 mice were challenged subcutaneously (s.c.) with
7.5 × 104 TC-1 tumor cells suspended in 100 �l of serum-free media
and injected into the right rear flank of the animals. The mice
were vaccinated with one 40 �g dose of the DNA vaccine (co-
administered with spores or not) 3 days after the implantation of
the tumor cells. The vaccine dose was applied into the tibialis ante-

rior muscle of each mice hind limb (divided in two 50 �l aliquots).
Tumor growth was  monitored by visual inspection and palpation
three times a week for a period of 60 days. The animals were scored
as tumor-bearing when the tumors reached a size of approximately
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 mm in diameter. The mice were euthanized once the tumors
xceeded a diameter of 15 mm or became necrotic.

.10. Intracellular cytokine staining

Intracellular IFN-� staining was performed from blood samples
ollected 7, 14, 21 or 28 days after the vaccine administration,
ccording to previously described procedures [20]. The blood sam-
les were treated for lysis of red blood cells and cultured at a
oncentration of 106 cells/well for 6 h at 37 ◦C in 96-well round
ottom microtiter plates with 10 �g/ml of Brefeldin A (GolgiPlug;
D Biosciences, CA, USA) in the presence or not of 3 �g/ml of the
7-specific RAHYNIVTF peptide (amino acids 49–57) [26]. After
ncubation, cells were stained with FITC-conjugated anti-CD8a
ntibody and after fixation and permeabilization, with PE-labeled
nti-IFN-�. The buffers and antibodies were purchased from BD
iosciences (CA, USA). The cells were examined by flow cytome-
ry using a FACS Fortessa (BD Biosciences) and data were analyzed
sing FlowJo software (TreeStar, OR, USA).

.11. Statistical analyses

The ANOVA test was applied followed by Bonferroni’s post-test,
hen individual data points were compared.

. Results

.1. B. subtilis spores promote migration of pro-inflammatory
ells and DC activation in mice
Live and heat-killed spores were tested for the migration of
ro-inflammatory cells after i.p. administration and subsequent

dentification of different migratory cell populations. As indicated

ig. 1. B. subtilis spores induce pro-inflammatory cell migration in vivo. Cell recruitment 

illed spores (KS). Intraperitoneal CD11b+ and CD11b+Gr-1+ (A and C), F4/80+ and F4/80
noculation. (A and B) Number of stained cells recovered for different population as ind
xperiments with similar results. (C and D) Data are represented as dot plots from one re
f  stained cells from the total recovered cells. Statistical significance: (*) p < 0.05, (**) p < 0
33 (2015) 2328–2334

in Fig. 1, both live (LS) and heat-killed spores (KS) induced a signif-
icant influx of CD11b+ and CD11b+Gr1+ cells (Fig. 1A and C), which
may  represent neutrophils, eosinophils or immature myeloid cells,
also F4/80+ and F4/80+Ly6Chi cells (Fig. 1B and D), corresponding
to macrophages and inflammatory monocytes. No significant influx
of CD19+ or CD11c+ cells were detected in the peritoneal cavity of
mice inoculated with B. subtilis spores (data not shown).

In addition, we determined the capacity of spores to activate
mouse DCs after in vitro stimulation with different quantities of
spores. As presented in Fig. 2, CD11c+ MHCII+ DCs of naïve mice
exposed to the intermediate spores amount (2 × 107 LS) upregu-
lated the expression of the co-stimulatory receptors CD40 (Fig. 2A
and B) and CD80 (Fig. 2C and D) with regard to PBS treated
cells. No effects were observed with plasmid DNA  or at a higher
(2 × 108) spore dose, with no detectable fluorescence enhancement
for the three tested markers. Also, DCs exposed to a lower (2 × 106)
spore dose enhanced the expression of CD40 but at a reduced
intensity with regard to the intermediate spore dose (Fig. 2B).
Inflammatory cytokines (TNF-�  and IL-6) in cell culture super-
natants were detected in elevated values in cells exposed to LPS
and the two  highest spore concentrations. In contrast, only the
sample incubated with 2 × 108 LS showed measurable IL-10 val-
ues (Fig. 2D). Altogether, these results demonstrated that B. subtilis
spores can induce migration of murine pro-inflammatory cells and
DC activation, which further support the adjuvant effects of spores
co-administered with DNA vaccines.

3.2. Activation of CD8+ T cell responses and therapeutic
anti-tumor protection in mice co-administered with spores and

pgDE7h

To demonstrate that B. subtilis spores could also exert adju-
vant effects to DNA vaccines, we inoculated mice i.m. with spores

in naïve C57BL/6 mice after i.p. inoculation of 5 × 108 live spores (LS) or 5 × 108

+Ly6Chi (B and D) inflammatory cells were quantified by flow cytometry 24 h after
icated. Data based on three animals per group and generated in two independent
presentative mice per group. Numbers in the upper corners show the percentages
.01, (***) p < 0.001, versus the group treated with PBS by ANOVA.
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Fig. 2. B. subtilis spores induce in vitro DC activation after stimulation with an intermediate spore amount. DCs (2 × 105 cells) purified from naïve mice lymphoid organs were
incubated with LPS (100 ng/ml), DNA (1 �g of pgDE7 h) or three different concentrations of live spores (2 × 106, 2 × 107 and 2 × 108 LS). Non-treated cells were added with
the  same volume of PBS. Supernatants were collected after 24 h for measurements of cytokines production. Surface expression of CD40, CD80 and CD86 (APC) was measured
by  flow cytometry after gating in CD11c+MHCII+ cells. Data are shown as histograms from one representative sample (A, C and E) or as Median Fluorescence Intensity (MFI)
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ersus  PBS group by ANOVA.

2 × 107) admixed with a plasmid DNA (pgDE7h) at a dose capable
f inducing low CD8+ T cell responses to the HPV-16 E7 oncopro-
ein and partial therapeutic protection to tumors in mice engrafted
ith the cells (TC-1) expressing HPV-16 oncoproteins [20]. Co-

dministration of spores and pgDE7h three days after implantation
f TC-1 cells significantly enhanced the IFN-� production by E7-
pecific CD8+ T cells compared to mice immunized only with the
NA vaccine or spores separately (Fig. 3A and B). Mice inocu-

ated with live spores admixed with the pgDE7h showed higher
ctivation of antigen-specific CD8+ T cells in comparison to mice
o-inoculated with heat-killed spores (approximately a two-fold
ncrease). However, co-administration of pgDE7h with both live
nd killed spores conferred 80% therapeutic anti-tumor immunity,

 significantly higher protection values with regard to mice immu-
ized with the same amount of DNA vaccine (40% survival) (Fig. 3C).
ltogether, these results show that B. subtilis spores enhance the
gDE7h-induced CD8+ T cell activation and T cell-mediated anti-
umor protective immunity.

.3. Dose-dependent adjuvant effects of B. subtilis on the
mmune responses induced by pgDE7h

The DC activation results suggest that the immune modulation
ffects of spores are dose dependent. Thus, we tested the effects
xert by different number of spores co-delivered with pgDE7h
egarding both activation of antigen-specific CD8+ T cells and
ntigen-specific antibody responses, as well as the anti-tumor pro-
ection effects (Fig. 4). The induction of E7-specific CD8+ T cell
esponses elicited in mice immunized with pgDE7h reached max-
mal values two weeks after immunization and was  detected with
 × 107 live spores (Fig. 4A). Accordingly, 80% of the mice co-
noculated with 2 × 107 spores and pgDE7h remained tumor-free,

hereas mice co-administered with 10-fold less or 10-fold more
pores showed lower anti-tumor protection levels (Fig. 4B).
nduction after stimulation with the same conditions cited above. Data represented
rformed in triplicates. Statistical significance: (*) p < 0.05, (**) p < 0.01, (***) p < 0.001

Different results were observed after measurement of the anti-
gD and anti-E7 antibody responses. Maximal anti-gD and anti-E7
serum IgG levels were achieved in mice immunized with pgDE7h
admixed with 2 × 106 spores (Fig. 4C and D).  Low anti-spores IgG
titers were observed only in mice immunized with the higher num-
ber of spores (Fig. 4E). These results suggest that the spore adjuvant
effects are dose dependent and require a specific balance of spores
and DNA in order to efficiently activate the different arms (CD8+

T lymphocytes or antibody production) of the adaptive immune
system.

4. Discussion

The adjuvant effects of B. subtilis spores have been previ-
ously reported using protein-based vaccines and were based on
the induction of antigen-specific antibody responses. Nonethe-
less, no study has been previously performed to investigate the
impact of spore administration in the enhancement of immune
responses induced by DNA vaccines. In addition, little is known
about the potential adjuvant effects of bacterial spores on the
cellular immune responses induced by vaccines. In this sce-
nario, our work has investigated both the ability of B. subtilis
spores to increase the immune responses induced by a DNA
vaccine and demonstrated experimentally that co-administration
of spores enhance the induction of cytotoxic responses induced
by vaccines. Based on a DNA vaccine encoding the HPV-16 E7
oncoprotein, our results demonstrated that both live and heat-
killed spores increased the activation of antigen-specific CD8+

T cells, as well as the functionality of the induced immune
response, measured by the vaccine-induced therapeutic anti-

tumor effects. Moreover, we  showed that B. subtilis spores activate
DCs, recruit pro-inflammatory cells, which is in accordance with
the immunomodulatory effects of spores both for purified proteins
and DNA vaccines. Finally, our results indicated that, regarding to
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Fig. 3. Co-administration of B. subtilis spores and pgDE7h induce enhanced E7-specific CD8+ T cell responses and therapeutic anti-tumor immunity. C57BL/6 mice were
immunized with 40 �g of pgDE7h alone or admixed with 2 × 107 live (DNA + LS) or heat-killed (DNA + KS) spores or 2 × 107 LS or KS alone 3 days after the implantation of
TC-1  cells. (A and B) Frequencies of IFN-�+-producing CD8+ T cells of PBMC pools were assessed two weeks after the immunization and after in vitro stimulation with or
without the E7-MHC class I peptide (49RAHYNIVTF57). (A) Data are represented as dot plots from one representative experiment. Numbers at the upper right corner indicate
the  percentage of CD8+ IFN-�+ cells from total CD8+ T cells. (B) Data are presented as the percentage of CD8+ IFN-�+ cells from total CD8+ T cells. The percentages of stimulated
samples were subtracted from unstimulated sample percentages. (C) Percentage of tumor-free mice 60 days after administration of the TC-1 cells. Data are based on the
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NA vaccines, the adjuvant effects of spores, including activation
ntigen-specific cellular responses and antibody production, are
ose-dependent in the murine host, requiring different amounts of
pores to induced maximal enhancement of the induced responses.

In our work, B. subtilis spores induced the migration of CD11b+,
D11b+Gr1+, F4/80+ and F4/80+Ly6Chi cells, indicating the attrac-
ion of neutrophils, immature myeloid cells, macrophages and
nflammatory monocytes to the inoculated mice peritoneal cav-
ty. Moreover, B. subtilis spores upregulated expression of CD40
nd CD86 co-activation markers in DCs. These results reinforce the
pplication of spores as vaccine adjuvants, since this category of
olecules increase the adaptive immune responses usually by acti-

ation of cells involved with the innate immune system. This fact is
specially relevant for particulate adjuvants, which require uptake
y APCs for proper enhancement of adaptive immune responses.
or instance, ∼1 �m microparticles have been shown to be taken up
y APCs, such as DCs, in vivo, leading to migration to the T-cell area
f the draining lymph nodes and subsequent maturation [27]. In

articular, an efficient DC-mediated endocytosis of B. subtilis spores
as been associated with enhanced priming of T cell responses
17]. Thus, spores seem to act as delivery system to APCs and pro-

ote direct activation of these cells, particularly for DCs. In fact, DC
riment (n = 10). Statistical significance: (**) p < 0.01, (***) p < 0.001 versus PBS group

exposed to B. subtilis spores induced up-regulation of MHC  I, MHC
II and co-stimulatory molecules, such as CD40, CD25 and CD86,
in the absence of exogenous stimulus [28–30]. The mechanisms
related to the spore adjuvant effects have also been attributed
to the DCs TLR-mediated signaling, particularly the TLR2 receptor
[28,30].

The interactions between spores and DCs have been shown to
induce a balanced Th1 and Th2 immune response pattern when
spores are co-administered with purified proteins and viral parti-
cles [17,28,29]. Moreover, the adjuvant effects of B. subtilis spores
have been reported to occur in a dose-dependent manner [17,29].
Using diverse antigens as models, the intensity of T cell prolifer-
ation and IgA and IgG production, increased proportionally to the
concentration of spores co-administered with the antigen [17,29].
In our study, both expressions of co-stimulatory molecules, CD8+ T
cell activation and anti-tumor immunity were achieved with an
intermediate spore concentration (2 × 107). On the other hand,
maximal induction of antigen-specific antibody responses was

achieved at a lower spore concentration. Notably, a larger amount
of spores (2 × 108) promoted down-regulation or no enhancement
of CD80 or CD40 and CD86 in DCs and promoted secretion of IL-
10, an immunosuppressive cytokine. Also, administration of the
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Fig. 4. Dose dependent adjuvant effects of B. subtilis spores. C57BL/6 mice were immunized with 40 �g of pgDE7h or mixed with 2 × 106, 2 × 107 or 2 × 108 live spores (LS)
3  days after inoculation with TC-1 cells. (A) Data represent the percentage of CD8+IFN-�+ T cell/total CD8+ T cells in PBMC samples collected from individual mice 7, 14,
21  and 28 days after the immunization and incubated in vitro with or without the E7-MHC class I peptide (49RAHYNIVTF57). Data are based on five animals per group
(n  = 5). The percentages of stimulated samples were subtracted from unstimulated sample percentages. (B) Data represent the percentage of tumor-free mice 60 days after
transplantation of tumor cells. Data were based on five animals per group of two independent experiments (n = 10). (C–E) Induction of anti-gD (C), anti-E7 (D) and anti-spores
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E)  serum IgG responses in mice immunized with pgDE7h admixed or not with diffe
fter  the single dose. Data are based on five animals per group (n = 5). Statistical sig

NA vaccine combined to 2 × 108 spores did not increase tumor-
pecific cellular and antibody responses, neither enhanced the
accine induced anti-tumor immunity, which may  correlate with
he in vitro immunosuppressive effects on DCs. Our study suggests,
herefore, that B. subtilis spores enhance both humoral and cellu-
ar (cytotoxic) immune response induced by DNA vaccines but the
djuvant effects are finely tuned by the amount of co-administered
pores. In conclusion, our study describes a novel immunobiologi-
al use of B. subtilis spores as particulate adjuvants for DNA vaccines.
n particular, our results raise interesting perspectives regarding
he enhancement of antigen-specific cytotoxic responses induced
y DNA vaccines, thus, representing an alternative tool for anti-
ancer and anti-viral vaccines.
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Immunotherapy has become an important ally in the fight against distinct types of

cancer. However, the metabolic plasticity of the tumor environment frequently influences

the efficacy of therapeutic procedures, including those based on immunological

tools. In this scenario, immunometabolic adjuvants arise as an alternative toward

the development of more efficient cancer therapies. Here we demonstrated that the

combination of melatonin, a neuroimmunomodulator molecule, and an indoleamine

2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor (1-methyl-DL-tryptophan, DL-1MT) improves the efficacy

of an immunotherapy (gDE7) targeting human papillomavirus (HPV)-associated tumors.

Melatonin or IDO inhibitors (D-1MT and DL-1MT) directly reduced proliferation, migration,

adhesion and viability of a tumor cell line (TC-1), capable to express the HPV-16 E6 and

E7 oncoproteins, but could not confer in vivo antitumor protection effects. Nonetheless,

combination of gDE7 with melatonin or D-1MT or DL-1MT enhanced the antitumor

protective immunity of gDE7-based vaccine in mice. Notably, expression of IDO1 in

stromal cells and/or immune cells, but not in tumor cells, inhibited the antitumor effects

of the gDE7, as demonstrated in IDO1-deficient mice. Finally, co-administration of

gDE7, melatonin and DL-1MT further improved the protective antitumor effects and

the numbers of circulating E7-specific CD8+ T cells in mice previously transplanted

with TC-1 cells. The unprecedented combination of melatonin and IDO inhibitors,

as immunometabolic adjuvants, thus, represents a new and promising alternative for

improving the efficacy of immunotherapeutic treatments of HPV-associated tumors.
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In vivo electroporation (EP) has reignited the clinical interest on DNA vaccines as immunotherapeutic
approaches to control different types of cancer. EP has been associated with increased immune response
potency, but its capacity in influencing immunomodulation remains unclear. Here we evaluated the
impact of in vivo EP on the induction of cellular immune responses and therapeutic effects of a DNA vac-
cine targeting human papillomavirus-induced tumors. Our results demonstrate that association of EP
with the conventional intramuscular administration route promoted a more efficient activation of mul-
tifunctional and effector memory CD8+ T cells with enhanced cytotoxic activity. Furthermore, EP
increased tumor infiltration of CD8+ T cells and avoided tumor recurrences. Finally, our results demon-
strated that EP promotes local migration of antigen presenting cells that enhances with vaccine co-
delivery. Altogether the present evidences shed further light on the in vivo electroporation action and
its impact on the immunogenicity of DNA vaccines.

� 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

DNA vaccines represent a simple and safe alternative to activate
cellular and humoral immune responses [1,2]. Although these vac-
cines demonstrated insufficient immunogenicity in the first clini-
cal studies, different strategies were established to increase their
potency in humans, including codon usage optimization, incorpo-
ration of adjuvants and more efficient gene delivery methods [3–
6]. In this context, in vivo electroporation (EP) employs electrical
pulses that generate transient pores in the cell membrane and pro-
mote DNA displacement [7–10]. The greater transfection efficiency
related to this technique was shown to increase 10 to 100-fold the
amount of antigen produced after plasmid administration by the
intramuscular or intradermal routes associated with EP [11–15].
EP also promotes the recruitment of pro-inflammatory cells to
the inoculation site and induces the local secretion of cytokines
and chemokines, which can amplify the vaccine-induced immune
responses [16–18]. In vivo EP has been evaluated in clinical studies
to deliver DNA vaccines against infections, such as those caused by
HIV [19] and hepatitis C [20]. The immunization with in vivo EP has
been well tolerated and its capacity to activate robust cellular
immune responses has directed this vaccine delivery technology
toward the search of therapeutic vaccines against different types
of cancer, including prostate [21], melanoma (ClinicalTrials
NCT00471133) and HPV-induced cervical tumors [22,23].

Cervical cancer is the fourth cause of cancer death among
women worldwide [24]. Persistent infections with high-risk HPVs
are the causative agent of nearly all cervical cancer cases and sig-
nificant numbers of other anogenital and oropharyngeal tumors
[25–27]. HPV-16 and 18 are the virus types most commonly
related to cancer induction and are responsible for 50 and 35% of
the cervical cancer cases, respectively [28]. The viral oncoproteins
E6 and E7, which are constitutively expressed by the tumor cells,
promote cell transformation and maintenance of the malignant
state, and therefore, represent potential targets for the develop-
ment of therapeutic vaccine formulations against HPV-associated
tumors [29].

Recently, intramuscular (i.m.) immunization with in vivo elec-
troporation has been employed to deliver DNA vaccines to patients
with Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN 2 or 3) associated to
HPV-16 or 18. In the GX-188E phase I study, seven out of nine
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ABSTRACT: Over the past decade, peptides have emerged as a new family of potential
carriers in gene therapy. Peptides are easy to synthesize and quite stable. Additionally,
sequences shared by the host proteome are not expected to be immunogenic or trigger
inflammatory responses, which are commonly observed with viral approaches. We recently
reported on a new class of branched amphiphilic peptide capsules (BAPCs) that self-
assemble into extremely stable nanospheres. These capsules are capable of retaining and
delivering alpha-emitting radionuclides to cells. Here we report that, in the presence of
double stranded plasmid DNA, BAPCs are unable to form. Instead, depending of the
peptide/DNA ratios, the peptides either coat the plasmid surface forming nanofibers (high
peptide to DNA ratio) or condense the plasmid into nanometer-sized compacted
structures (at low peptide to DNA ratios). Different gene delivery efficiencies are observed
for the two types of assemblies. The compacted nanometer-sized structures display much
higher transfection efficiencies in HeLa cells. This level of transfection is greater than that
observed for a lipid-based reagent when the total number of viable transfected cells is taken into account.

KEYWORDS: cationic branched peptides, BAPCs, nanofibers, condensed DNA, peptiplex, plasmid DNA, nonviral, gene delivery,
nontoxic

■ INTRODUCTION

The ability to deliver bioactive macromolecules into specific cell
organelles holds the promise of treating a broad range of
human diseases.1 The first steps required for targeting
subcellular organelles involve traversing the plasma membrane
and then gaining access to the cytosol. Macromolecules such as
plasmid DNA (pDNA) are anionic and show greatly reduced
membrane bilayer permeability.2 Typically they need to be
associated with molecular carriers to facilitate their trans-
location into the cell.
A wide range of molecular carriers are currently available for

pDNA delivery in vitro. Reports are emerging with increasing
frequency describing modified or completely new transfection
materials. Improvements in genome editing systems, such as
CRISPR/Cas9 and zinc-finger nuclease (ZFN), have greatly
improved integration of corrective sequences by making them
site specific.3,4 In addition to CRISPR/Cas9 and ZFN, peptide
nucleic acid (PNA) molecules can be used to target specific

genes, inhibiting both transcription and translation, therefore
showing potential application in antigene and antisense
therapies.5 Adding those types of genome editing elements
has moved nonviral gene delivery closer to clinical applications.
Lipoplexes6 (cationic lipid−DNA complexes) and poly-

plexes7 (cationic polymer−DNA complexes) are examples of
nonviral gene delivery systems.8−10 Lipoplexes constitute self-
assembling nanosystems formed as a consequence of the
interaction of branched cationic lipids with the negatively
charged DNA molecules to form complexes, with the cationic
lipids encasing the dsDNA.11,12 The most common structures
for lipoplexs are the lamellar (Lα) phase with alternating lipid
bilayer and DNA monolayers and inverted hexagonal (HII)
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