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RESUMO 

Os avanços científicos das últimas décadas permitiram que a compreensão do câncer 

evoluísse de uma visão simplista, na qual o principal motor seria uma atividade 

celular hiperploriferativa, para uma visão mais complexa onde o estado fisiológico 

geral permite a gênese e progressão tumoral. Essa evolução permite o 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e traz novas esperanças para o 

tratamento de muitos tipos de cânceres ainda extremamente deletérios. Dentro desse 

novo panorama, terapias que estimulem a imunidade antitumoral têm se mostrado 

extremamente promissoras.  

Nesse trabalho, procuramos investigar os efeitos antitumorais desencadeados pela 

combinação da indução de morte celular e imunoestimulação. Para tanto, visamos à 

recuperação da via de p53 (pela transferência gênica do próprio p53 ou p19) 

associada à transferência gênica de IFNβ. A transferência gênica foi mediada por 

vetores adenovirais do sorotipo 5.  Nossas observações, em um modelo murino de 

carcinoma pulmonar, permitem concluir que esta linhagem é sensível a morte 

induzida pela transferência gênica de p19 e não p53. Porém, a transferência gênica 

intratumoral de IFNβ se mostrou chave no controle do crescimento do tumor 

primário. Destacamos, entretanto, que a associação de IFNβ com p19 produziu 

efeitos imunoprotetores superiores à transferência de IFNβ ou p19 sozinhos. Tal 

efeito parece ser dependente da indução de fatores quimiotáxicos e conseqüente 

recrutamento de neutrófilos para o sítio tumoral.  O efeito da transferência gênica 

combinada de ambos os genes IFNβ e p19 se mostrou ainda mais promissor quando 

associado à cisplatina, induzindo uma notável redução no crescimento tumoral. 
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ABSTRACT 

 

Scientific advances from the last decades enabled the evolution of our knowledge of 

cancer from a simplistic vision, in which the main motor was an excessive cell 

proliferation, to a more complex one, where the general physiologic state enables 

tumorigenesis and tumor progression. This evolution enabled the development of 

new therapies and brings new hopes for the treatment of several types of cancers. In 

this context, therapies that induce an antitumor immunity are very promising.  

In this work, we are investigating the antitumor effects triggered by the combination 

of cell death induction and immunostimulation. To this end, we aimed to restore p53 

pathway (by p53 or p19 gene transfer) associated with immunostimulation by IFNβ 

gene transfer. The gene transfer was mediated by Adenovectors Serotype 5. Our 

observations in a murine model of lung cancer showed that this cell line is sensitive 

to cell death induced by p19 gene transfer, but not p53. Nevertheless, intratumoral 

gene transfer of IFNβ, was crucial in controlling tumor growth. Moreover, p19 and 

IFNβ association induced higher immunoprotecting effects than p19 or IFNβ alone. 

This effect seems to be depending on the induction of chemotactic factors, and the 

recruitment of neutrophils to the tumor site. The effect of combined gene transfer of 

p19 and IFNβ was even more promising when associated with Cisplatine, inducing a 

remarkable reduction in tumor growth.  
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INTRODUÇÃO   

1. O CÂNCER  

Em 2012 no mundo 32,6 milhões de pessoas viviam com câncer, 14,1 milhões de novos 

casos foram diagnosticados e 8,2 milhões de pessoas morreram dessa doença 

(GLOBOCAN, 2012 disponível em http://globocan.iarc.fr, acessado dia 20/04/2014). Em 

2030, estimam-se 27 milhões de novos casos, totalizando 75 milhões de pessoas que 

viverão com essa doença (GLOBOCAN, 2012). 

No Brasil o câncer é a segunda causa de morte com 16,88% (184.384), antecedida por 

doenças cardíacas com 30,69% e seguida por demais causas definidas (20,81%) e causas 

externas (13,8%) (DATASUS, consultado 20 de abril de 2014).  Para 2014 são esperados 

576 mil novos casos. O câncer de próstata lidera o ranking de incidência em homens com 

uma média de 70,42 casos por 100.000 habitantes, seguido por cânceres de traqueia, 

brônquio e pulmão (16,79) e cólon e reto (15,44). Porém, a maior mortalidade é causada 

por neoplasias de pulmão seguida por neoplasias de próstata e estômago. Em mulheres a 

maior incidência é a do câncer de mama com uma média de 56,06 casos a cada 100.000 

habitantes, seguido pelos cânceres de cólon (17,24) e reto e colo do útero (15,33) 

(DATASUS). Nessas a maior mortalidade é atribuída ao câncer de mama, seguida pelo 

câncer de pulmão e colo uterino. 

 É importante lembrar que muitos casos de câncer são dependentes de fatores de 

risco ambientais e comportamentais. Na Inglaterra um estudo recente, estimou que 42,7% 

dos casos de câncer podem ser atribuídos a 14 diferentes fatores de risco (tabaco, álcool, 

deficiência no consumo de vegetais, deficiência no consumo de fibras, consumo de carne 

vermelha e embutidos, excesso de sal, sobrepeso e obesidade, falta de exercícios físicos, 

hormônios exógenos, infecções, radiação iozante, radiação solar, exposições ocupacionais, 

aleitamento materno)(Parkin, Boyd et al. 2011).  Disso conclui-se que muitos casos de 

câncer poderiam ser evitados, e evidencia em nosso país o impacto da ausência de uma 

política pública de educação para a redução de riscos. O que culminaria na redução do 

sofrimento humano e dos custos despendidos com tratamentos oncológicos.  
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1.1 NECESSIDADE DE NOVAS TERAPIAS 

Entre 1979-1980 vários laboratórios identificaram e caracterizaram genes virais cujo 

produto seria suficiente para imortalizar e transformar células de mamíferos (Roussel, Saule 

et al. 1979; Czernilofsky, Levinson et al. 1980). A descoberta que estes genes possuíam 

homólogos em mamíferos, associada à descoberta de genes supressores de tumor e genes 

ligados à estabilidade gênica levaram a construção de uma visão simplista na qual o câncer 

seria uma doença exclusivamente genética, conferindo autonomia celular (Galluzzi, 

Senovilla et al. 2012).  

Em 2000, Hanahan e Weiberg publicaram um artigo, no qual caracterizavam 6 

propriedades (hallmarks) chaves da maioria, se não todos, os cânceres humanos. Tais 

propriedades eram:  potencial proliferativo ilimitado; auto-suficiência em sinais de 

crescimento; insensibilidade  a sinais anti crescimento; evasão da apoptose; manutenção da 

angiogênese e habilidade de invadir novos tecidos e formar metástases (Hanahan and 

Weinberg 2000). Essa formulação era simples e representava com acurácia o conhecimento 

da época e constituiu a idéia dominante na última década. Porém, a primeira década do 

século XXI  testemunhou um imenso esforço experimental na tentativa de elucidar os 

circuitos moleculares e celulares envolvidos no câncer. Isso culminou no atual 

entendimento que o câncer não se restringe a uma doença majoritariamente proliferativa, 

destacada nas seis hallmarks, mas sim um estado fisiológico ainda mais complexo, cuja 

origem, progressão e resposta é resultante da interação entre células cancerosas e as células 

do microambiente tumoral (e.g. células imunes, endoteliais, mielóides, fibroblastos), que 

participam de interações heterotípicas. Tal entendimento gerou em 2011 a atualização dos 

seis hallmarks, que agora são dez, e englobam a alteração do metabolismo, escape da 

vigilância imunitária, defeitos cromossomais e instabilidade gênica e inflamação (Hanahan 

and Weinberg 2011). 

Apesar da atual compreensão da patologia do câncer indicar um mecanismo de progressão 

pautado em diferentes processos fisiológicos, os atuais tratamentos empregados na clínica 

ainda se estruturam no princípio do câncer como uma doença celular autônoma.  Estas 

estratégias terapeuticas compõem-se basicamente na remoção cirúrgica do tecido ou órgão 

afetado e/ou o uso de radio quimioterapia (NCCN Guidelines, versão 3.2014, disponível em 
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www.nccn.org/patients). Dessa diferença, entre o entendimento do câncer e das práticas 

clínicas, surge a necessidade do desenvolvimento de novas terapias, que em sinergia com 

os métodos correntes, atinjam outros mecanismos nos quais o câncer se estrutura, entre eles 

a evasão do sistema imune, destacada nesse manuscrito.  

COROLÁRIO I 

Os números mostram a gravidade do impacto do cancer na sociedade. Entretanto uma 

grande parte dos casos poderiam ser evitados caso fatores de risco fossem minimizados, 

evidenciando a importância de uma política pública de prevenção adequada, evitando assim 

sofrimento humano e gastos oncológicos. O entendimento sobre a gênese e progressão 

tumoral evoluiu de um modelo de mecanismo simplesmente hiperproliferativo, para um 

modelo de mecanismo fisiológico complexo. Essa evolução no conhecimendo sobre o 

câncer traz a oportunidade para o desenvolvimento de novas terapias e esperanças de que o 

cancer se torne um dia uma classe de doenças menos deletéria.  

2.O SISTEMA IMUNE E O CÂNCER  

Alguns esforços têm sido observados no meio científico no sentido de compreender os 

sistemas naturais, que foram sabiamente desenhados durante milhares de anos de evolução, 

e em seguida utilizados de maneira produtiva, ao invés de reinventá-los (Benyous 2012). O 

que corrobora com a idéia de uma ciência com foco no entendimento, sobrepondo-se à 

simples ciência pela manipulação (Schumacher 1977). Nesse sentido, faz-se válido 

observar relatos de antes do século XX, onde a regressão ou tratamento do câncer era 

associado com resposta imune. Entre os primeiros relatos (papiro Ebers, 1550 AC) está à 

aplicação em tumores de cataplasmas seguida por incisões, o que inevitavelmente levaria a 

infecções. Outro exemplo é no tratado de Tanchou publicado em 1844, recomendando a 

indução de feridas em diferentes porções do corpo, nessa época também era corrente a 

indução de infecções como erisipelas, gangrenas ou sífilis (Hoption Cann, van Netten et al. 

2003).  No final do século XVII, William B. Coley observou a regressão de um sarcoma 

recorrente após uma erisipela (infecção por Streptococcus). Tal observação fez com que 
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Coley durante sua carreira no New York Memorial Hospital, tratasse mais de mil pacientes, 

utilizando vacinas de S.  pyogenes e Serratia marcescens. Enfatizando mais uma vez a 

importância do sistema imune no controle do câncer e o fracasso da atual abordagem 

clínica: um estudo comparando a taxa de sobrevida em 10 anos dos pacientes tratados com 

cirurgia e toxina de Coley de 1890 a 1860, mostrou que apesar dos bilhões investidos no 

desenvolvimento das atuais abordagens de tratamento, a sobrevida dos pacientes de Coley 

foi comparável àquela dos pacientes tratados com terapias convencionais (quimioterapia e 

radioterapia) (Richardson, Ramirez et al. 1999; Hoption Cann, van Netten et al. 2003).  

Os métodos de tratamento do câncer começaram a deixar de lado o „remédio natural‟, 

quando no início do século XX as técnicas de assepsia de Lister foram amplamente aceitas, 

e que portanto a idéia de uma infecção agir contra o câncer passou a ser vista como 

antiquada. Nesse mesmo período a imunoterapia sucumbiu devido ao advento da 

radioterapia e seqüencialmente pela quimioterapia, que são técnicas mais facilmente 

padronizáveis, e trouxeram a esperança de que levariam a altas taxas de cura. Esses fatores 

fizeram com que o campo da imunoterapia fosse negligenciado por um longo periodo. 

Contudo, na segunda metade do século XX foi demonstrada a rejeição imune de tumores 

singênicos transplantados em modelos murinos (Prehn and Main 1957), que associado a 

outras observações levaram a proposição da imunovigilância contra o câncer (Burnet 1970; 

Thomas 1982). O conceito seguiu moribundo, pois camundongos atímicos não 

apresentavam maior suscetibilidade para o desenvolvimento de tumores induzidos por 

metilcolantreno, hoje sabe-se que essa linhagem possui níveis mais elevados de células NK 

(Galon, Angell et al. 2013). A Imunoterapia do câncer seguiu gerando controvérsias até 

década de 90, quando foram identificados antígenos tumorais reconhecíveis por células T 

(van der Bruggen, Traversari et al. 1991). Tal descoberta gerou uma onda de otimismo e a 

esperança de que protocolos de vacinação causassem impacto no tratamento do câncer. Em 

1995 e 1998 duas citocinas inflamatórias foram aprovadas (IFNα e IL-2) para o tratamento 

de melanoma. No entanto essas terapias geraram beneficio somente para um numero 

limitado de pacientes, colocando o campo novamente em questão. 



14 

 

Enfim, a cerca de uma década, com os adventos da imunologia molecular, a imunoterapia 

vem ganhando força. Esse interesse cresente advêm de 3 maiores conquistas (Galon, Angell 

et al. 2013):   

- a demonstração da vigilância imune (edição imune);  

- a demonstração da importância da resposta imune na sobrevida de pacientes e  

- o sucesso de imunoterapias (inibidores de pontos de checagem). 

 

2.1 USO DO SISTEMA IMUNE NO TRATAMENTO DO CANCER 

Com o atual entendimento do processo pelo qual o tumor manipula o sistema imune, surge 

a possibilidade de subverter tal fenomeno e ativar uma resposta antitumoral. Um dos 

motivos do crescente interesse em imunoterapia é o sucesso de tratamentos usando 

inibidores de pontos de checagem do sistema imune (Galon, Angell et al. 2013). Porém 

esse sucesso, que parece indicar apenas o início de uma nova era na imunoterapia, têm se 

feito com o uso de terapias simples, que visa etapas individuais da resposta imune. É 

possível que os tais efeitos sejam potencializados ainda mais, ou que eventual resistência 

seja contornada (Zamarin, Holmgaard et al. 2014), visto que a indução, potência e 

persistência da resposta reflete um balanço complexo entre células do sistema imune.  

A geração de uma resposta cujo resultado clínico seja observável, seguramente envolve 

uma execução eficiente de diferentes processos (Figura 1), que podem ser resumidos em 4 

etapas básicas (Vanneman and Dranoff 2012):   

-Primeiramente, células apresentadoras de antígenos precisam capturar antígenos tumorais, 

processá-los e expô-los no complexo maior de histocompatibilidade (MHC) de classe I e II. 

Em seguida estes antígenos precisam ser apresentados em um contexto imunogênico a 

linfócitos CD4+ e CD8+.  

-Numa segunda fase, estes linfócitos precisam se diferenciar em células efetoras, o que 

requer a combinação de sinais do receptor de células T (TCR) e várias moléculas co-

estimulatórias como proteínas da família B7 ou TNFR, assim como citocinas (e.g. IL-12).  
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-As células T efetoras devem agora evitar os sinais regulatórios negativos (conhecidos 

como pontos de checagem do sistema imune). Estes sinais inibem a execução da resposta 

induzindo programas de tolerância como anergia ou exaustão.  

-Enfim a reposta antitumoral deve ser capaz de ultrapassar a rede imunosupressiva induzida 

pelo microambiente tumoral, que muitas vezes é acionada por um conjunto de fatores 

solúveis ou por populações de células reguladoras.  

 

Figura 1. A geração de uma potente resposta imune antitumoral requer múltiplas etapas. (a) 

Primeiramente células apresentadoras de antígenos como DC, devem capturar, processar e 

apresentar o antígeno no contexto do MHC de classe II. Diferentes estratégias podem ser utilizadas 

para melhorar tal processo, entre elas o uso de células tumorais irradiadas e engenheiradas para 

secretar citocinas. DC podem ser isoladas e cultivadas ex vivo, maturadas e então devolvidas ao 

paciente. Além disso tratamentos como quimioterapia, terapias alvo dirigidas, ou adição de 

imunoestimulantes in situ podem facilitar a ativação de DC. Tais abordagens devem culminar da 

ativação de células T especificas contra o tumor, em um contexto pro-inflamatório. (b) A função de 
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células T pode ser melhorada através da entrega de sinais co-estimulatórios externos ou atraves de 

moléculas que bloqueiam sinais inibidores. Nesse contexto os anticorpos agonistas GITR e 4-1BB 

reforçam o sinal ativador, enquanto os anticorpos que bloqueam PD1 e CTLA4 inibem os pontos de 

checagem do sistema imune e previnem o desligamento e anergia de células T. (c) Enfim células 

imunossupressivas reguladoras (Treg) e células supressoras mielóides (MDSCs) secretam numerosas 

citocinas tolerogenicas como IL-10 e TGFβ, que inibem a resposta anti-tumoral. Estratégias que 

visam subverter o microambiente imunossupressivo pela indução de citocinas pro-inflamatórias ou 

eliminação de células immunosupressoras são alternativas (Vanneman and Dranoff, 2012)  

 

O atual desafio da imunoterapia reside em criar um sistema no qual todas estas etapas ou 

barreiras sejam executadas ou evitadas com sucesso. Disso depende não somente a 

compreensão da terapêutica em si, mas também do status imune do indivíduo, o que 

permitirá o desenvolvimento de protocolos personalizados e esperançosamente um melhor 

sucesso na sobrevida em longo prazo dos pacientes. 

2.2 IMUNOTERAPIA EM CÂNCER DE PULMÃO 

Até recentemente oncoimunologistas tinham mantido o foco principalmente no 

desenvolvimento de terapias contra melanoma e carcinoma celular renal; enquanto o câncer 

de pulmão de células não pequenas (NSCLC) sendo considerado como não imunogênico ou 

imunoresistente. Porém várias evidencias tem contrariado essa suposição (Tartour and 

Zitvogel 2013).  A primeira delas é que a incidência de NSCLC em transplantados 

submetidos à imunossupressão é maior (Engels, Pfeiffer et al. 2011). Segundo, de acordo 

com uma meta-analise, ensaios clínicos utilizando anticorpos, citocinas e vacinas 

ocasionaram benefícios em termos de resposta clinica objetiva, progressão livre de tumor e 

sobrevida em pacientes com NSCLC avançado (Wang, Zou et al. 2012). Em terceiro, 

resposta de células T citotóxicas e células CD4+ espontâneas têm sido detectadas em 

pacientes, mostrando um fenótipo de memória ativo (Kawai, Ishii et al. 2008). Além disso, 

o infiltrado de células T CD8+ tem sido associado a um bom prognóstico.  

COROLÁRIO 2 

Relatos antigos tem descrito o uso de estratégias terapêuticas do câncer baseadas na 

indução de infecções (1500AC). Coley no final do século XVII evidenciou a regressão de 

tumores seguidos da aplicação de vacinas compostas por antígenos bacterianos. Entretando, 
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com os adventos da quimio e radioterapia a imunoterapia caiu em desuso. Com a chegada 

da era molecular no fim do século XX, foram identificados os primeiros antígenos 

tumorais, e foram aprovadas as primeiras terapias imunomoduladoras (IL-2 e IFN-α), 

porém o sucesso limitado colocou o campo novamente em questão. Enfim, no inicio do 

século XXI o conceito de imunoedição foi comprovado experimentalmente. Além disso, o 

sucesso de terapias inibidoras de pontos de checagem do sistema imune, e a demonstração 

do impacto da resposta imune na sobrevida dos pacientes, constituíram os principais fatores 

responsáveis por reanimar os interesses no desenvolvimento de imunoterapias antitumorais. 

 3. TERAPIA GENICA DO CÂNCER  

Entre as possíveis abordagens terapeuticas do câncer, a terapia gênica surge como uma 

importante alternativa e uma esperança para pacientes. Segundo o Journal of Gene 

Medicine, até julho de 2014 foram aprovados 1996 ensaios clínicos de terapia gênica, 

63,8% destinados ao tratamento do câncer (http://www.abedia.com/wiley/indications.php, 

consultado em 26 de maio de 2014). 

Em 2003 o primeiro vetor de terapia gênica foi aprovado pela agência reguladora na China 

(Gendicine®, Adenovirus do tipo 5 portando o gene codificante para a proteína p53). O 

produto chines foi administrado a mais de 4000 pacientes de diverenças etnias, com cerca 

de 50 diferentes indicações (Kim, Peng et al. 2008).  Em 2006 a China aprovou a 

comercialização de um segundo agente terapêutico, o Oncorine®. Nos EUA a p53 

Incorporation, trabalha para a liberação de um vetor Ad5 contendo o gene codificante para 

a proteína p53.  

A imunoterapia tem sido uma das principais estratégias adotadas para terapia gênica do 

câncer. As abordagens utilizadas para estimular a resposta contra o câncer incluem a 

transferência de genes imunoestimulatórios em celular tumorais, ou o melhoramento no 

processo de apresentação de antígenos. As estratégias de transferência gênica comumente 

se baseam no uso de vetores virais com replicação deficiente, derivados retrovírus (RV), 

adenovirus (Ad), vírus adenoassociado (AAV), Virus da floresta de Semliki (SFV) e vírus 

da familia Herpes simplex (HSV).  Uma alternativa aos vetores com replicação deficiente é 

o uso de vírus replicantes ou cuja replicação condicional permite lise de células tumorais. 
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Esses vírus são capazes de se espalhar e infectar células vizinhas (Collins, Guinn et al. 

2008).  

Os vetores usados em imunoterapia podem ser administrados diretamente (localmente ou 

sistemicamente) ou podem ser usados para modificar células ex vivo. A administração 

direta local tem sido usada extensivamente para a transferência de genes codificadores de 

citocinas ou outras moléculas imunoestimulatórias e para vacinação direta. A administração 

sistêmica tem se deparado a varias dificuldades (toxicidade, tropismo) e têm seu uso 

limitado. Vetores podem também ser usados ex vivo para o desenvolvimento de um grande 

numero de vacinas celulares, com destaque para a o uso de vetores lentivirais para 

transdução de células dendríticas (Breckpot, Emeagi et al. 2008). Também evidencia-se o 

uso de vetores para a modificação de receptores de células T (chimeric antigen receptors – 

CARs (Liu, Wang et al. 2010)), que têm revolucionado o tratamento de leucemia mieloide 

crônica (Brentjens, Davila et al. 2013; Davila, Bouhassira et al. 2014) e que traz a 

possibilidade de novos tratamentos também para tumores sólidos (Besser, Shapira-

Frommer et al. 2013; Itzhaki, Levy et al. 2013).  

3.1 TRANSFERÊNCIA DE MOLÉCULAS IMUNOESTIMULATÓRIAS 

Entre as moléculas imunoestimulatórias, a administração sistêmica de citocinas constitui 

um tratamento corrente para vários tipos de cânceres (Li, Huang et al. 2005). O termo 

citocina é empregado para descrever um grupo altamente heterogêneo de pequenas 

glicoproteinas sinalizadoras, que incluem mais de 130 membros (Tabela 1). Citocinas são 

produzidas por uma variedade de células distintas, abrangendo virtualmente todos os 

componentes do sistema imune, assim como células epiteliais, endoteliais e estromais. Os 

sinais transmitidos pelas citocinas dependem do contexto tecidual e podem atuar de modo 

autócrino, parácrino ou endócrino, e são traduzidos em funções biológicas graças a 

receptores específicos expressos em células alvos. Tais moléculas induzem processos 

biológicos como proliferação, quimiotaxia, diferenciação, inflamação, eliminação de 

patógenos e morte celular.  
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Tabela 1. Lista das citocinas classificadas de acordo com enciclopédia de genes e genomas de Kyoto 

(adaptado de Vacchelli et al, 2012) 

Família subfamília Membros Ref 

Quimiocinas C 

CC 

 

 

 

CXC 

 

 

CX3C 

XCL1, XCL2 

 

CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, 

CCL7, CCL8, CCL11, CCL13, CCL14, 

CCL15, CCL16, CCL17, CCL19, CCL20, 

CCL21, CCL22, CCL23, CCL24, CCL25, 

CCL26, CCL27, CCL28 

 

CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, 

CXCL6, CXCL8, CXCL9, CXCL10, 

CXCL11, CXCL12, CXCL13,CXCL16, 

PPBP 

 

CX3CL1 

(Steinke JW, et 

al, 2006), 

(Comerford I, et 
al 2010) 

Hematopoetinas Il6ST - shared 

IL13RA1 - shared 

IL12RB1 - shared 

IL3RB1 - shared 

ILRG - shared 

Others 

CLCF1, CNTF, CTF1, IL-11, IL-6, LIF, 

OSM 

IL-4, IL-13 

IL12A, IL23A 

GM-CSF, IL-3, IL-5 

IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21 

G-CSF, EPO, GH1, GH2, LEP, PRL, 

TSLP, TPO 

(Lyman GH et al 

2011), (Metcalf 
D, et al 2008) 

IL-1s  IL-1A, IL-1B, IL-18 Dunne A et al, 

2003 

IL-10s  IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-

28A, IL-28B, IL-29 

Fickenscher H et 

al ,2002 

IL-17s  IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E, 

IL-17F 

Iwakura Y et al, 

2011 

 

IFNs 

  

IFNα1, IFNα2, IFNβ1, IFNε1, IFNγ, 

IFNκ, IFNω 

(Katze MG et al 
,2002,) 

(Gonzalez-

Navajas JM et al 
,2012)( Platanias 

LC et al 2005) 

PDGFs  M-CSF, EGF, FLT3L, HGF, KITL, 

PLEKHQ1, PGDFA-D, VEGFA-D 

(Pietras K, et al 

2003) (Li H et al, 
2003) 

 

TGFβs 

  

AMH, BMP2, BMP7, GDF5, INHBA, 

INHBB, INHBC, INHBE, TGFβ1, 

TGFβ2, TGFβ3 

(Matzuk MM, et 

al 1995) Blobe 

GC et al 2000) 

(Towler DA et al 

2009) 

TNFs  CD40L, EDA, FASL, LTA, LTB, (Eriksson JE, et al 
2011) (Wang S, 
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RANKL, OX40L, TNF, TNFSF7, 

TNFSF8, TNFSF9, TNFSF12, TNFSF13, 

TNFSF13B, TNFSF14, TNFSF18, 

TRAIL 

et al 2003), 

(Locksley RM et 

al ,2001) 

 

 Atualmente 3 produtos recombinantes são licenciadas pelo FDA ou outras agencias, para o 

uso como moléculas imunoestimulatorias, elas são o IFN-α2a (conhecido como Roferon-

A®) indicado para terapia de leucemia de células pilosas, leucemia mielóide crônica; IFN-

α2b empregado no tratamento de linfoma folicular, leucemia de células pilosas, sarcoma de 

Kaposi, mieloma múltiplo, melanoma, codiloma acuminado e neoplasias intra-epiteliais 

cervicais; e IL-2 usado em melanomas e carcinoma celular renal metastáticos (Vacchelli, 

Eggermont et al. 2013). Porém o uso sistêmico de citocinas recombinantes esta ligado a 

uma elevada toxicidade, limitando seu uso. Em um estudo, o uso de altas doses de IFN-α, 

foi associado à toxicidades de nível III em 67% dos pacientes, sendo que 9% dos pacientes 

experimentaram toxicidades que trouxeram risco de morte e 2 pacientes morreram de 

toxicidade hepática (Cole, Gelber et al. 1996).    

A emergência da terapia gênica no inicio dos anos 90, trouxe novas oportunidades para o 

uso de citocinas com o propósito antitumoral. As vantagens da transferência gênica estão 

ligadas a aplicação in situ, (1) induzindo uma alta concentração local, o que mimetiza a 

própria resposta do organismo contra antígenos externos; e (2) a habilidade de prover sinais 

sustentáveis com efeitos parácrinos robustos. A transferência gênica pode então subverter a 

tolerância contra antígenos tumorais e facilitar a rejeição do tumor pelo sistema imune.  

Muitos vetores têm sido usados em estudos pré-clínicos para a transferência gênica de 

citocinas, entre eles LV, RV, Ad, AAV, HSVs e SFV.  Vetores recombinantes Ad têm 

demonstrado resultados promissores em modelos animais, e, portanto, sendo usados na 

maioria dos ensaios clínicos (Liu, Wang et al. 2010).  Diferentes citocinas e quimiocinas 

tem sido empregadas na tentativa de reverter a tolerância tumoral, entre elas IL-2, IL-4, IL-

6, IL-7, IL-12, IFN-γ, IFNs do tipo I, TNF-α, GM-CSF.   

Atualmente encontram-se em ensaios clínicos ativos, utilizando vetores adenovirais como 

ferramenta de transferência gênica, GM-CSF (NCT01438112, NCT01952730), IL-24 

(NCT00116363), IFNα (NCT01212367), Flt3L (NCT01811992) e CD40L (NCT01455259) 

(Tabela 2).  
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Tabela 2. Protocolos clínicos abertos utilizando citocinas e vetores adenovirais como estratégia de 

transferência gênica (fonte: www.clinicaltrials.gov).  

Citocina Tipo do tumor  Fase Comentário Ref 

GM-CSF Carcinoma celular de 

bexiga 

 

 

Cancer coloretal 

II/III 

 

 

 

I 

CG0070, consiste em um 

adenovirus oncolítico 

condicional, que expressa GM-

CSF 

Celulas do paciente 

engenheiradas para expressar 

GM-CSF 

NCT01438112 

 

 

NCT01952730 

IFN-α Mesotelioma pleural I SCH 721015, não replicativo; 

aplicação intrapleural 

NCT01212367 

IL-24 Melanoma II INGN 241; não replicativo; 

aplicação intratumoral 

NCT00116363 

Flt3L Glioma I Uso combinado de Ad-hCMV-

TK  e  Ad-hCMV-Flt3L; 

infundidos durante remoção 

cirúrgica   

NCT01811992 

CD40L Melanoma I/II AdCD40L não replicativo; 

aplicação intratumoral 

NCT01455259 

 

3.2 VETOR ADENOVIRAL COMO FERRAMENTA PARA TERAPIA GÊNICA 

Os adenovírus são vírus que portam um DNA dupla hélice, não envelopados, fazem parte 

da família Adenoviridae. Existem mais de cinqüenta sorotipos diferentes capazes de 

infectar o homem. Os sorotipos 2 e 5 (Ad2 e Ad5), responsáveis por infecções de vias 

respiratórias frequentemente leves, são os mais conhecidos e constituem a base dos vetores 

de terapia gênica (Russell 2000). Eles têm sido utilizados em ensaios pré-clinicos e clínicos 

visando o tratamento de doenças genéticas e principalmente do câncer. Avanços recentes 

no controle do tropismo, toxicidade, expressão e especificidade do transgene tornam os 

vetores adenovirais candidatos cada vez mais atraentes para a terapia gênica.   

A partícula adenoviral é formada de um núcleo envolto por um capsídeo protéico. O núcleo 

corresponde a associação de diferentes polipeptídios com o genoma viral, que é constituído 

por uma molécula de DNA dupla hélice, linear, flanqueado por duas origens de replicação 

ou ITR (Inverted Terminal Repeat). Os polipetideos associados ao nucleocapsideo são 

denominados pV, pVII, pX (proteína Mu) e pTP ou (pré-terminal protein). A pTP é ligada 

as extremidades das ITRs por ligações covalentes (Figura 2) 
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Figura 2. Estrutura da particula viral. (a) A direita a representação construida atravez de dados 

de baixa resolução de cryoEM, as bases do penton são representadas em amarelo, a proteina hexon 

em azul claro e as fibras em azul escuro. O esquema a esquerda representa a organização das 

proteinas formadoras do capsídeo. (b) Componentes não icosahédricos. A figura a direita tenta 

representar a estrutura interna do genoma e suas proteinas associadas, porém pouco é conhecido 

sobre a exata extrutura do núcleo viral. (San Martin 2012)  

 

O capsídeo têm forma icosaédrica e é composto de 252 subunidades ou capsômeros. Estes 

capsômeros correspondem a 240 hexons (sobre as faces e arestas) e 12 pentons (sobre os 

cantos). Os hexons (trimeros do polipeptideo II,  pII) são associados a proteínas menores 

pVI, PVIII e PIX, que reforçam a coesão do capsídeo. Os pentons são compostos de uma 

base (pentâmeros do polipeptideo pIII) e de uma projeção (trímero do polipeptídeo pIV) 

chamada fibra. Sobre a estrutura da fibra nós podemos distinguir 3 regiões: uma ancora que 

interage com a base do penton, uma projeção cujo comprimento varia segundo o sorotipo 
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viral e um “nó” ou “cabeça” globular responsável pela interação entre o vírus e seu 

respectivo receptor na superfície celular. 

3.2.1 CICLO VIRAL  

Após internalização dentro de vesículas de endocitose, o Adenovírus é capaz de romper o 

endossomo e a partícula viral parcialmente degradada migra em direção ao núcleo 

emprestando a rede de microtúbulos intra-citoplasmatica. A replicação adenoviral é 

composta por duas fases, precoce e tardia (Figura 3). Durante a fase precoce, a região E1A 

do genoma viral é transcrita e traduzida, permitindo a transcrição das regiões E1B, E2, E3 e 

E4. A transcrição da região E2 permite a síntese de proteínas necessárias a replicação viral: 

uma DNA polimerase responsável pela replicação do genoma viral, uma proteína que se 

associa aos intermediários simples fita (ss DNA Binding Protein ou DBP) e a pTP que se 

liga as origens de replicação e impede a degradação do DNA. As proteínas da região E4 

favorecem a exportação de RNAs mensageiro virais para o citoplasma e impedindo a 

síntese de proteínas celulares. Enfim as proteínas da região E3 desempenham o papel de 

bloquear os mecanismos de defesa imunitária do organismo. 

Durante a fase tardia, a ativação do gene tardio único (LTU) sob controle do promotor MPL 

(Major Late Promoter), são então produzidos por splicing alternativo 5 famílias de 

RNAm(L1 a L5) que codificam proteínas estruturais, de montagem e de maturação do 

virion. Estas proteínas formam novos capsídeos, onde é então inserido o genoma adenoviral 

graças a uma seqüência de encapsidação (φ). 
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Figura 3. Organização do genoma adenoviral . Regiões precoces (E) e unidades de transcrição 

tardia (LTU) 

3.2.2 PRINCÍPIOS DOS VETORES ADENOVIRAIS 

Vírus são sistemas naturais de transferência gênica e mais do que 60% dos protocolos 

clínicos de terapia gênica utilizam vetores virais para introduzir o gene terapêutico nas 

células alvo (http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical/). Modificações de regiões do 

genoma adenoviral têm sido realizadas a fim de transformar o vírus selvagem em um vetor 

seguro de terapia gênica. De uma maneira geral, o método consiste em desacoplar a função 

de replicação do vírus da função de transferência de genes. Isso pode ser obtido através da 

eliminação da região E1, que é indispensável para estimular a célula infectada a entrar em 

fase de síntese (necessária para a replicação viral). A eliminação da região E1 impede o 

vetor de se replicar de modo autônomo, sua produção in vitro é possível somente graças a 

linhagens celulares que complementam a região E1 (HEK293,  HER 911, PERC6 entre 

outras). 
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A eliminação da região E1 permite a inserção de um transgene de até 5,5 kb dentro dos 

limites de encapsulação do genoma viral (105% do genoma viral selvagem). Uma delação 

suplementar na região E3, (responsável pelo mecanismo de defesa viral contra o sistema 

imune), estende a capacidade de clonagem até 7,5 kb. Tais vetores são capazes de 

transduzirr tanto células quiescentes como células em divisão.  

Os vetores adenovirais apresentam certos inconvenientes que limitam sua utilização. Dentre 

eles, forte imunogenicidade, risco de surgimento de partículas virais competentes para a 

replicação (RCA), fraco nível de expressão do transgene em determinadas linhagens e a 

transdução de tecidos não desejados. 

3.2.3 O DESENVOLVIMENTO DE UM VETOR ADENOVIRAL  

A construção de um vetor adenoviral passa por varias etapas. Numa primeira fase diversas 

técnicas de biologia molecular são empregadas para produzir as modificações genéticas que 

permitam a inserção do gene de interesse, em um pequeno vetor de entrega. Esse vetor sera 

em seguida recombinado com o epissoma do vetor, produzindo assim o plasmídeo 

recombinante. Uma segunda fase é fundamentada em técnicas de cultivo celular e permite a 

produção e a amplificação do adenovírus através do uso de uma linhagem de 

complementação. Nessa fase o plasmídeo recombinante é linearizado e transfectado na 

linhagem complementar HEK293A. Permitindo assim a  montagem e liberação das 

particulas Adenovirais.  

3.2.4 DESENVOLVIMENTO DO ADPG: VETOR ADENOVIRAL RESPONSIVO A P53 

Geralmente, a transferência do gene p53 selvagem requer a utilização de um vetor viral que 

serve como veículo para introduzir p53 funcional, assim como as seqüências regulatórias 

capazes de controlar a expressão do transgene dentro da célula tumoral alvo.  

Tradicionalmente, a atividade do transgene e o sistema que controla sua expressão são 

considerados independentemente.  Por exemplo, um promotor como CMV pode dirigir a 

expressão constitutiva de p53, mas não influênciar a capacidade de p53 para agir como 

supressor de tumor.  Além disso algumas evidências tem indicado que p53 pode reprimir a 

atividade do promotor clássico CMV (Rodova, Jayini et al. 2013).  Em contraste com esta 
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visão clássica, criamos um novo conceito no campo de transferência gênica, a unificação 

entre a atividade do transgene e atividade do promotor gênico. Nossa estratégia depende da 

escolha de um promotor que seja controlado pelo próprio transgene, estabelecendo um 

sistema de autoregulação, onde a expresssão do transgene induz a atividade do promotor e 

este último, por sua vez, aumenta a expressão do transgene (Strauss, Bajgelman et al. 

2005).   

O conceito experimental desenvolvido em nosso laboratório se iniciou num sistema 

retroviral chamado pCLPG, onde o promotor viral foi modificado com a inserção do 

elemento PG, responsívo a p53. Nos vetores do sistema pCLPG a expressão do transgene 

de interesse é dirigida por p53. Os dados obtidos com este sistema mostraram que o vetor 

pCLPG atinge um nível de expressão sete vezes maior do que o obtido com o vetor parental 

pCL (Strauss and Costanzi-Strauss 2004). Também observamos que quando p53 codificado 

pelo próprio vetor pCLPG é utilizado para dirigir expressão viral, o efeito de inibição da 

proliferação de células tumorais é superior ao efeito visto com o vetor parental (Strauss and 

Costanzi-Strauss 2004; Strauss, Bajgelman et al. 2005). Em resumo, os vírus de 

configuração pCLPGp53 possuem nível de expressão e efeito funcional superiores aos 

vírus parentais pCLp53 e que este arranjo emprega p53 para executar com sucesso duas 

funções interligadas: dirigir expressão viral e agir como supressor de tumor. 

Os vetores derivados de adenovírus oferecem título alto (em torno de 10
12

 partículas 

virais/ml) o que facilita a introdução do transgene em grande número de células e viabiliza 

ensaios in situ de terapia gênica.  Por este motivo, nós transferimos o conceito dos vetores 

retrovirais pCLPG para vetores adenovirais, estabelecendo o sistema denominado AdPG, 

onde a expressão do transgene também é controlada por p53.  Dados obtidos com o gene 

repórter luciferase mostraram que na presença de p53, o sistema AdPG induz 600 vezes 

mais a atividade luciferásica do que na ausência de p53 (Bajgelman and Strauss 2008). 

COROLÁRIO III 

O uso da terapia gênica surge como uma alternativa e esperança no tratamento do câncer. 

Um número considerável de ensaios clínicos tem sido feitos e alguns deles indicam 

resultados promissores. Com respeito ao uso de vetores adenovirais, dois produtos (p53 e 
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oncolitico) são aprovados na china, tendo sido relatado o emprego no tratamento de 

milhares de pacientes.  

Dentro das possíveis abordagens de imunoterapia do câncer, está o uso de citocinas 

imunomoduladoras, com perspetivas de subverter o ambiente tumoral imunossupressivo.  O 

uso de vetores permite aplicação de citocinas in situ, mimetizando uma resposta local e 

evitando os efeitos tóxicos de uma administração sistêmica.  

Entre os vetores frequentemente adotados para terapia genica estão os derivados de 

adenovirus. Os adenovirus são vírus de DNA não envelopados, frequentemente associados 

a infecções respiratórias leves. O principio da transformação de um vírus em vetor passa 

pelo desacoplamento da função de replicação da função de transferência gênica. No 

adenovirus, isso é alcançado pela deleção da região do genoma E1, que é responsável por 

iniciar a maquinaria celular para o processo de replicação viral.  O gene de interesse sob 

controle de um promotor é então inserido no lugar de E1.  Nossos vetores fazem uso de um 

promotor PG (desenvolvido em nosso laboratório) que induz a expressão do transgene de 

uma forma dependente de p53.  Entre as vantagens do uso de um vetor adenoviral está a 

grande capacidade de clonagem, a habilidade de infectar células quiescentes, a 

possibilidade de ser produzido em altos títulos além de apresentar uma transferência gênica 

não integrativa, evitando riscos de metagênese insercional.  

4. O INTERESSE DA VIA DE P53 

A proteína p53 foi descoberta há 35 anos (Lane et al., 1979; Linzer et al., 1979; DeLeo et 

al., 1979) e tem sido chamada de „Guardiã do genoma‟. Isso devido ao seu papel central na 

coordenação da resposta celular contra uma ampla gama de fatores de estresse. A p53 

funciona como um ponto chave direcionado a resposta celular a diferentes níveis de 

estresse em direção a apoptose, parada do ciclo celular, senescência, reparo do DNA ou 

autofagia (Kruse and Gu 2009) (Figura 4).  Tais funções inibem o crescimento de células 

anormais e previnem o desenvolvimento do câncer (Levine 1997).  
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Figura 4. Múltiplos processos sujeitos a ativação de p53. A proteína p53 é ativada por vários 

fatores de estresse encontrados durante a progressão maligna. Dependendo do status celular, tipo e 

duração do dano ou estresse a ativação de p53 leva à transcrição de diferentes genes cujo balanço 

decide o destino celular.Adaptado de (Vousden and Prives 2009). 

 

Em células normais os níveis de p53 são baixos, mas sob estresse ou dano no DNA, a 

proteína é estabilizada e se torna ativa.  A parada de ciclo assim como a ativação da 

apoptose dependente de p53 parece contribuir para a inibição do desenvolvimento do 

câncer em vários estágios durante a tumorigênese (Lowe and Lin 2000).  A atividade da 

proteína p53 inclui ativação da transcrição de vários genes. Ativação do gene p21 pela p53 

é essencial para a parada no ciclo celular (el-Deiry, Tokino et al. 1993), já a ativação de 

genes como Bax (Miyashita and Reed 1995), Noxa (Oda, Ohki et al. 2000), PUMA 

(Nakano and Vousden 2001), p53AIP1(Oda, Arakawa et al. 2000), Fas (Owen-Schaub, 

Angelo et al. 1995), DR5 (Wu, Burns et al. 1997) e PIDD (Lin, Ma et al. 2000) 

desempenham papéis na indução de morte celular.  

Aproximadamente 50% dos tumores humanos expressam p53 mutante, e há evidência que 

em outros a função da p53 é prejudicada de diferentes modos. Muitos esforços vêm sendo 

realizados para tentar reativar mutantes de p53, introduzindo essa proteína em células p53 

deficientes (Lain and Lane 2003). A restituição da atividade da p53 em células malignas 

aumenta a sua tendencia em sofrer apoptose, paralelamente a um aumento a sensibilidade a 

quimioterápicos (cujos efeitos citotóxicos são presumidamente dependentes da indução da 

apoptose).  A terapia gênica antitumoral baseada em p53 tem mostrado notável eficácia em 

numerosos tipos de câncer como cabeça e pescoço, pulmão, próstata, cervical e cancer de 

ovário (Zeimet, Riha et al. 2000). Em 2003 o primeiro vetor adenoviral recombinante p53 
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foi aprovado na china para o tratamento de câncer de cabeça e pescoço, deste período até 

2007 cerca de 7000 pessoas foram tratadas (Ma, Shimada et al. 2009) 

4.1.1 P53 EM CÂNCER DE PULMÃO 

Em câncer do pulmão a anormalidade do gene TP53 é um dos eventos mais significantes e 

desempenha um papel importante na tumorigenese.  De 50 a 70 % de todos os carcinomas 

pulmonares possuem mutações em um alelo p53, frequentemente acompanhadas pela perda 

do alelo selvagem (Viktorsson, De Petris et al. 2005). A maior parte destas mutações 

correspondem a transversões G:C a T:A/A:T, que ocorrem de modo predominante em 7 

códons (157, 158, 175, 245, 248 ,249 ,273) (Toyooka, Tsuda et al. 2003).  

A significância do prognóstico de mutações p53 em câncer de pulmão não é inteiramente 

clara apesar dos inúmeros estudos clínicos. Todavia, a maioria destes estudos sugere que o 

câncer de pulmão com alterações em p53 está associado a um pior prognóstico. Tais 

tumores são relativamente mais resistentes à quimioterapia e radiação (Campling and el-

Deiry 2003). Devido à alta freqüência de mutações no gene de p53, tratamentos que 

associam diferentes quimioterápicos com estratégias de substituição do gene p53 têm sido 

testadas em ensaios pré-clinicos. Nestes ensaios a tranferencia  de p53 (com o uso de 

vetores adenovirais) não parece ter  melhorado a resposta à quimioterapia de primeira linha, 

porém parece ter induzido benefícios quando associado a radioterapia (Viktorsson, De 

Petris et al. 2005).  

4.1.2 P53 EM CÂNCER DE MAMA  

O câncer de mama é uma doença heterogênea, vários fatores como tipo histológico, 

tamanho do tumor, envolvimento de linfonodos, presença de receptores de estrógeno e 

HER-2 influenciam no prognostico e nas probabilidades de resposta as diferentes terapias. 

Os diferentes tipos de câncer de mama possuem igualmente uma variação nas taxas de 

mutação em p53 (50% em casos inflamatórios e 20-30% casos não inflamatórios)(Turpin, 

Bieche et al. 2002; Sawaki, Ito et al. 2006). De maneira semelhante os vários subtipos 

carregam diferentes prognósticos associados a presença ou não de mutação em p53, e 

também em relação ao tratamento adotado. Como exemplo, em câncer de mama não 
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inflamatório tratado com intensas doses da combinação epirubicina-ciclosfamida tem 

resposta superior na presença de TP53 mutado, nesses casos a presença da mutação parece 

favorecer a catástrofe mitótica enquanto em casos onde TP53 é selvagem o tratamento 

induz características de parada de ciclo e senescência, favorecendo a resistência (Bertheau, 

Turpin et al. 2007). Outros estudos usando antraciclinas mostram resultados similares 

sugerindo que a presença de TP53 selvagem induz resistência a tal estratégia terapêutica. 

Ao contrario do observado no caso das antraciclinas, estudos pre-clinicos em camundongos 

imunodeficientes enxertados com fibrosarcomas tratados com radiação gamma demonstram 

uma melhor resposta em tumores TP53 selvagem. Em suma, status de TP53 varia de acordo 

com o tratamento e com o subtipo de câncer e pode ser útil na escolha do melhor 

tratamento (Varna, Bousquet et al. 2011). 

4.2 ARF 

ARF (Alternative Reading Frame, conhecido como p14
ARF

 em humanos e p19
ARF 

 em 

camundongos), foi inicialmente identificado como um transcrito alternativo do locus 

INK4b-ARF-INK4a. Assim como p53, ARF participa do modulo de sinalização que é 

sujeito a frequentes mutações em canceres. Nesta via bioquímica, a ativação de oncogenes 

(Ras, c-myc, E1A e E2F1) leva a super regulação transcricional de ARF como parte na 

resposta aos pontos de checagem e limita a progressão do ciclo celular como resposta aos 

sinais hiper proliferativos (Balaburski, Hontz et al. 2010). 

Um dos mais bem definidos papeis de ARF na supressão tumoral é a ativação de p53 

(Figura 5). ARF é conhecido por estabilizar e estimular p53 atravéz da neutralização de 

duas ubiquitinas Mdm2 e ARF-BP1/Mule (ARF-biding protein1/Mcl1 ubiquitin ligase E3). 

Ambas proteínas são ubiquitinas especificas de p53 e inibem portanto sua ação anti-

tumoral. ARF superexpresso interage diretamente com Mdm2 ou ARF-BP1/Mule 

bloqueando assim a ubiquitinaçao, exportação nuclear e degradação de p53 no proteassoma 

(Ozenne, Eymin et al. 2010).  
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Figura 5. Papel da proteina p19 na via de p53. p53 é normalmente mantido a baixos níveis 

através da ubiquitinação mediada por varias E3 ligases, principalmente MDM2. Sinais 

hiperproliferativos gerados pela ativação de oncogenes levam a acumulação de p19. Então p19 

estabiliza p53 através da inibição da degradação proteossomal imposta pelas ubiquitinas MDM2 e 

ARF-BP1 e permite que p53 exerça sua atividade transcricional. 

 

ARF também possui atividade antitumoral independente de p53. Estudos tem mostrado que 

ARF é capaz de induzir em modelos murinos a parada de ciclo em G1 em células que não 

possuem p53 (Carnero, Hudson et al. 2000; Weber, Jeffers et al. 2000). A expressão de p14
 

ARF
 também se mostrou capaz de induzir parada em G2 seguida de apoptose em modelo de 

câncer de pulmão humano (Eymin, Karayan et al. 2001). Nesses modelos ARF parece atuar 

induzindo o sequestramento nuclear de Myc e E2F1 e inibindo o recrutamento de 

coativadores.  Outra função da proteína ARF é atenuar a transcrição e processamento de 

RNA ribossomal. ARF reside predominantemente no nucléolo onde pode se ligar a 

fosfoproteína nucleolar B23 (NPM).  NPM é uma proteína abundante no nucléolo, 

envolvida na biogênese de ribossomos e cujo nível de expressão é correlacionado ao estado 

proliferativo da célula.  ARF atrasa a transcrição e processamento de rRNA e interfere no 

transporte nucleocitoplasmatico de NPM, interferindo na exportação de ribossomos do 
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núcleo. Uma rede regulatória envolvento Heat shock protein 70 (Hsp70), ARF e β-catenina 

têm sido ativada após estresse oxidativo e leva a indução de morte celular (Damalas, 

Velimezi et al. 2011). 

Além das atividades descritas acima, ARF tem demostrado desempenhar papeis na resposta 

ao dano ao DNA, autofagia e sumoilação (Ozenne, Eymin et al. 2010). Enfim, ARF é mais 

do que uma simples proteína supressora de tumor parceira de p53, e age como um sensor 

geral para diferentes situações de estresse celular.  

4.3 P53 E O SISTEMA IMUNE 

Desde a descoberta de p53, sua relação com o sistema imune tem sido matéria de constante 

interesse, especialmente na área de imunologia tumoral.  A presença de anticorpos contra 

p53 em pacientes com câncer já foi descrita a mais de 30 anos, e sua presença em tumores 

fornece uma oportunidade para que células tumorais sejam reconhecidas pelo sistema 

imune como não próprias (Menendez, Shatz et al. 2013). Isso se dá ao fato de que mutações 

que inativam p53 ao mesmo tempo a tormam mais estável, deste modo superexpressa 

(Vermeij, Leffers et al. 2011).  Diversas estratégias tem feito uso de tal fenômeno e 

desenvolvido vacinas contra p53. Tais vacinas tem se mostrado efetivas, e encontram-se em 

ensaios clínicos (Sakakura, Chikamatsu et al. 2007; Speetjens, Kuppen et al. 2009).   

P53 não é apenas um gerador de epítopos alvo, mas desenpenha um papel ativo na 

montagem da resposta imune.  Varias infecções virais ativam vias de p53, incluindo 

adenovírus, influenza A, Epstein-Barr ou HIV-1. Além disso tem sido demonstrado que 

p53 e IFNβ possuem vias interligadas. IFNs do tipo I são capazes de induzir a expressão de 

p53 (Takaoka, Hayakawa et al. 2003), além disso, p53 forma uma alça de regulação 

positiva com a sinalização de IFNs através da super regulação de IRF9, estimulando a 

transcrição de genes estimulados por interferons (ISGs) (Muñoz-Fontela, González et al. 

2011; Muñoz-Fontela, Pazos et al. 2011).   

Receptores de reconhecimento padrão (PRRs) como TLR3 tem sido identificados como 

sendo regulados por p53. p53 ativa a transcrição de TLR3 ligando-se a uma seqüência 

consenso no promotor de TLR3. Intestino e fígado de animais p53
-/-

 e células HCT116 p53
-

/-
, possuem uma regulação negativa de TLR3, levando a uma disfunção das vias de NF-κB, 
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e IRF-3 (Taura, Eguma et al. 2008). A regulação positiva de TLR3 por p53 pode também 

ser responsável pela ativação do interferon-stimulated gene 15 (ISG15). ISG15 é 

fortemente induzido por interferons do tipo I e apresenta uma importante atividade antiviral  

(Hummer, Li et al. 2001). Enfim, p53 tem a capacidade de regular MCP-1 (monocyte-

chemoattractant protein), também conhecida como Ccl2.  Esta quimiocina inicia a atração 

e ativação da linhagem de macrófagos derivados de monócitos, linhagem que tem sido 

ligada a imunidade antitumoral (Hacke, Rincon-Orozco et al. 2010; Traves, Luque et al. 

2012) 

Além da estreita relação das vias de p53 e IFNβ, foi demonstrado em um modelo murino de 

carcinoma hepático que a ativação de p53 leva a um estado inflamatório responsável pela 

regressão tumoral, tal estado é caracterizado pela indução de genes Csf1, Mpc1, Cscl1 e 

Il15, correlacionados com a presença de componentes do sistema imune inato (Xue, Zender 

et al. 2007).  p53 é igualmente responsável pela regulação positiva de ligantes de NK,  

ULBP1 e ULBP2 (Textor, Fiegler et al. 2011),  e de moléculas do MHC de classe I através 

de ERAP1 (Endopeptidase Reticulum Amilopeptidase 1) (Wang, Niu et al. 2013). 

4.4 ARF E O SISTEMA IMUNE 

ARF desempenha um papel importante na regulação da imunidade inata e processo 

inflamatório. Vários estudos têm reportado a ação antiviral de ARF e sua ativação após a 

exposição à proteínas virais  ou tratamento com interferons do tipo I. A análise do promotor 

de ARF revela a presença de um elemento sensitivo responsivo a IFN (ISRE). O efeito 

protetor de ARF contra infecções virais, tem sido demonstrado em estudos usando virus da 

estomatitie vesicular (VSV), virus Sindbis e VV  (Garcia, Collado et al. 2006).  

Recentes trabalhos do grupo de Sonsoles Hortelano, tem demonstrado a importancia de 

ARF no processo inflamatório. Animais ARF
-/-

, mostraram resistência ao choque induzido 

por LPS, além de inibição no recrutamento de leucócitos em um modelo de peritonite 

(Traves, Lopez-Fontal et al. 2011). O estudo de macrófagos ARF
-/-

, mostra que a 

deficiência em ARF perturba a produção de mediadores imunes como oxido nítrico e 

citocinas, induzindo um fenotipo do tipo M2 (o fenótipo M2 e associado a imunosupressão 

e reparo tecidual) (Traves, Lopez-Fontal et al. 2011). A ausência de ARF em macrófagos  
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esta correlacionada a baixa na expressão  de TLR4 e TLR2, porém a superexpressão de p53 

não altera a expressão desses receptores, sugerido uma função p53 independente de ARF. 

Evidências sugerem que a modulação da resposta imune inata por ARF seja feita via 

atravéz de E2F1 e p65, regulando a via de NFκB (Traves, Luque et al. 2012). 

COROLÁRIO IV 

A proteína p53 foi descoberta há 35 anos e é considerada como uma guardiã do genoma. 

Ela é ponto chave na resposta celular a diferentes tipos de estresse, e dependendo do 

contexto desencadeia diferentes fenômenos celulares. Um das principais características de 

p53 é a propriedade supressora de tumores. Isso faz com que em uma grande parte dos 

tumores essa proteína esteja mutada, e nos outros, desativada de outra forma.  Um dos 

modos de inativar p53 é a superexpressão de mdm2, proteína responsável por sua 

ubiquitinação e conseqüente degradação.  ARF é capaz de acionar a via de p53 inibindo 

MDM2 e liberando p53 da ubiquitinação. ARF também executa processos independentes 

da via de p53, e por si pode atuar como um sensor de estresse.  p53 e p19 não possuem 

papéis de destaque apenas em processos proliferativos. p53 tem mostrado uma estreita 

relação com a via de IFNs, com especial implicação na imunidade inata. p19 tem 

igualmente se mostrado  envolvido em processos imunes (independentes de p53), em 

especial no processo inflamatório e na polarização de macrófagos.  

5. INTERFERON BETA 

Interferons foram as primeiras citocinas a serem descobertas há mais de 50 anos e descritas 

como moléculas que protegem células contra infecções virais (Isaacs and Lindenmann 

1957). Estudos subsequentes mostram que esta família de moléculas possui também outras 

funções como antitumorais, modulação da resposta imune e diferenciação celular 

(Kalvakolanu 2003). 

Existem 16 subtipos pertencentes a família IFN I (IFNβ, IFNε, IFNκ, IFNω e 12 subtipos 

de IFNα), cujo sinal é transmitido pelo mesmo receptor composto pelas subunidades 

IFNAR1 e IFNAR2 (Leavy 2011).  Em camundongos foram até agora identificados 13 
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IFNα, um único IFNβ, IFNε, IFNκ, e três IFNδ (Noppert, Fitzgerald et al. 2007). O exato 

porquê de toda essa gama de moléculas similares resta a ser esclarecido. É importante 

salientar que apesar de utilizarem o mesmo receptor os IFNs do tipo I induzem respostas 

fisiológicas diferentes.  

5.1 GENES REGULADOS POR IFN 

Até o final dos anos 90 pensava-se que IFN induzia entre 50 e 60 proteínas. Todavia 

estudos de genome-wide mostram que este número estava de longe subestimado. O banco 

de dados construído por Samarajiwa et al, catalogou na literatura cerca de 28 trabalhos com 

dados de micro-arranjo humano e 5 trabalhos com dados murinos nos quais células foram 

tratadas apenas com IFNs. Ao todo 1996 genes humanos e 1925  genes responsivos ao 

interferons foram identificados como sendo modulados por IFNs (Samarajiwa, Forster et al. 

2009). Os genes estimulados por interferon codificam proteínas que regulam a composição 

de membranas, transcrição, tradução, estabilidade de RNA, estabilidade proteica, secreção, 

tráfego membranar, abertura de poros nucleares, sinalização de estresse, apoptose, ciclo 

celular e apresentação de antígenos (Kalvakolanu 2003).  Virtualmente toda a organização 

celular pode ser influenciada por IFNs, isso mostra a complexidade e importância destas 

citocinas e também traz a tona importantes questões sobre o processo regulatório. Quais os 

pontos chave desta rede de genes? Quais fenômenos são levados a cabo seguido da resposta 

aos IFNs? Em que tipo celular é suscetível a tal comportamento?  

5.2 ATIVIDADES BIOLÓGICAS DOS INTERFERONS DO TIPO I 

Antiviral 

Sem duvida a principal atividade dos IFNs reside na habilidade de conferir resistência 

celular a infecções virais. Os mecanismos utilizados para inibir a replicação viral são 

diferentes dependendo do tipo de célula e do tipo de vírus. Os genes estimulados por IFN 

(ISG) atuam em diferentes estágios do processo de infecção, incluindo a entrada do vírus, 

transcrição de proteínas, maturação, montagem de partículas virais e liberação dos novas 

partículas (Noppert, Fitzgerald et al. 2007).  Entre as principais proteínas antivirais ativadas 

por IFNs estão: 
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-PKR (RNA-dependent protein kinase) que fosforila eIF2-α inibindo a transdução de 

proteínas;  

-OAS (2‟-5‟-oligoadenynate sinthetase)/ RNase L (endoribonuclease L) que degradam 

RNA viral;  

-Mx (Myoxovirus resistance protein), ADAR1 (RNA-specific adenosine deaminase), 

formam complexos com dinamina perturbando o trafego e atividade de polimerases virais;  

-Família de proteínas p56 que ligam-se a eIF3 inibindo a síntese proteica;  

-TRAIL (tumor necrosis fator-related apoptosis-inducing ligand), induzindo apoptose;  

-Viperin que desempenha papéis no metabolismo e sinalização, porém o mecanismo exato 

permanece obscuro (Burke and Fish 2009; Seo, Yaneva et al. 2011).   

 

Antiproliferativa 

Muito dos efeitos antiproliferativos decorrentes da sinalização induzida por IFNs é 

intimamente relacionada a algumas das atividades antivirais. Um exemplo é a expressão de 

PKR induzida por IFNs, com consequente fosforilação de eIF2α, que classicamente, inibe a 

síntese proteica inibindo a replicação viral, porém a expressão e ativação de PKR também 

esta relacionada a processos de ciclo celular e diferenciação (Garcia, Gil et al. 2006).   

IFNs também afetam outras moléculas com direta implicação no fenômeno de divisão 

celular, entre estas a rápida inibição da expressão de c-myc, e da produção de fatores de 

crescimento e  seus receptores. IFNα e β podem afetar todas as fases do ciclo mitótico de 

divisão celular, mais comumente bloqueando a progressão de G1 ou as vezes estendendo 

todas as fases (G1, G2 e S) (Chawla-Sarkar, Lindner et al. 2003). 

Apesar do mecanismo não estar claro, IFNs afetam a expressão de reguladores cruciais do 

ciclo celular como Cdk2, proteína do restinoblastoma (Rb) e fator de transcrição E2F. Além 

disso inibidores de Cdk p15, p21, p27 são super-regulados na parada de ciclo induzida por 

IFN (Bracarda, Eggermont et al. 2010). Todavia os efeitos dos IFNs podem divergir de 

acordo com o tipo celular. IFNs, por exemplo, estimulam a proliferação e sobrevivência de 

células T de memoria, provavelmente através da produção de IL15. Por isso, no contexto de 

defesa do hospedeiro e inflamação, os efeitos dos IFNs afetam o número de células 
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inflamatórias, a proliferação e sobrevivência de células do parênquima com implicações 

diretas na taxa de cicatrização de lesões e mesmo na recuperação de certas doenças.  

 

Apoptose  

Do mesmo modo que a atividade anti-proliferativa, a indução de apoptose em uma célula 

que esta hospedando a replicação de um patógeno é um mecanismo eficiente de proteção. 

De modo geral a apoptose é essencial não só em casos de infecção, mas entre outros, na 

eliminação de células que carregam danos e estão sujeitas a proliferação descontrolada.  

Os IFNs tem se mostrado citotóxicos para células malignas independentemente da parada 

de ciclo ou da presença/ausência de p53 wt, ou expressão de proteínas da família Bcl2. A 

indução de apoptose por IFN varia de acordo com a origem histológica das células e dos 

diferentes tipos de IFN, ensaios in vitro mostram efetiva indução de apoptose em diversos 

modelos como  melanoma, carcinoma ovariano, leucemia mielóide.  Estudos usando a 

técnica de microarranjo têm identificados uma lista considerável de genes estimulados por 

interferon com funções pro-apoptoticas e também inibem a expressão de genes anti-

apoptoticos.  

 

Imunoregulação  

IFN do tipo I têm se mostrado capazes de regular todos os tipos de células do sistema 

imune. Promove a proliferação, diferenciação e citotoxidade mediada por células NK; a 

geração e ativação de células dendríticas (DC); a sobrevivência e diferenciação de células T 

de memória; estimula a diferenciação de células B. IFNs não regulam somente a 

proliferação, diferenciação, desenvolvimento e ativação de células imunes efetoras, eles 

também regulam o recrutamento de células do sistema imune através da indução de 

citocinas e receptores de citocinas como CXCL10 e CCL12 que modulam o recrutamento 

de células NK, macrófagos e linfócitos T. Outro efeito importante do IFN no sistema imune 

esta ligado à indução da maquinaria de apresentação de antígenos e moléculas de 

superficie. IFNs do tipo I são essenciais para a indução do complexo maior de 

histocompatibilidade, moléculas co-estimulatorias CD40, CD80 e CD86 além de antígenos 

tumorais (Noppert, Fitzgerald et al. 2007). 
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5.4 IFNs NA TERAPIA DO CÂNCER 

Durante os anos 70, o potencial dos interferons (IFNs do tipo I) para inibir o crescimento 

celular levaram pesquisadores a considerar a possibilidade que essas citocinas possam agir 

como agentes terapêuticos contra o câncer. Apesar do sucesso no tratamento em um 

número limitado de tumores, os IFNs não atingiram sua expectativa inicial.  

A descoberta de novos agentes terapêuticos sítio-dirigidos (inibidores de Tirosina 

quinases), substituíram o uso dos IFNs em certas neoplasias hematológicas (e.g. leucemia 

mielóide crônica) e sólidas (e.g. carcinoma celular renal). Porém em casos específicos 

como os de melanomas metastáticos os IFNs continuam sendo a escolha preferencial 

(Wang, Rahbar et al.).  

Embora a existência de trabalhos intensos em modelos pré-clinicos e da considerável 

experiência no uso clínico dos IFNs (mais evidentemente IFN-α), os mecanismos de ação 

por trás dos efeitos anti-tumorais permanecem em debate aberto (Pasquali and Mocellin). 

Porém, a rápida e recente expansão no conhecimento sobre os mecanismos de morte e 

imunidade celular, tem tornado evidente o importante papel dos IFNs nesse processo. Além 

disso, as extensivas evidências sobre o sinergismo entre IFNs e agentes apoptóticos têm 

revigorado as perspectivas de aplicação dos IFNs no tratamento do câncer (Clemens 2003). 

São muitos os efeitos produzidos pelo IFNs que contribuem para a formação de uma 

resposta antitumoral. Por muito tempo acreditou-se que o efeito direto dos IFNs sobre 

células tumorais fosse o principal mecanismo de resposta anti-tumoral em pacientes. De 

fato, IFNs podem agir diretamente suprimindo oncogenes ou ativando genes supressores de 

tumor, desse modo inibindo a proliferação tanto de células normais como tumorais in vitro 

e in vivo (Pasquali and Mocellin). Curiosamente, dentro das várias neoplasias humanas, as 

que mais apresentam benefícios clínicos (e.g. melanoma), poucos efeitos inibitórios diretos 

têm sido demostrados nas doses clinicamente utilizadas (Belardelli and Ferrantini 2002).  

Hoje em dia, especial atenção é dedicada aos IFNs como importantes fatores 

imunoestimulatórios. Recentes estudos tem igualmente revelado a importancia da via de 

interferon na resposta antitumoral ligada a radio e quimioterapia (Burnette, Liang et al. 

2011; Stagg, Loi et al. 2011; Stoll, Enot et al. 2014) 
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5.5 IFN E TERAPIAS TRADICIONAIS: BUSCANDO SINERGIA 

Uma importante questão sobre o impacto das terapias convencionais está ligada na relação 

entre o tumor e o sistema imune. Recentes estudos têm demonstrado que até mesmo 

quimiterápicos convencionais podem atuar não somente induzindo morte celular, mas 

induzindo eventos que desencadeam respostas imunes. A quimioterapia pode, através da 

redução da massa tumoral, reduzir efeitos imunossupressores. A quimioterapia do mesmo 

modo pode induzir estresse ou morte imunogênica em células cancerosas, mediando uma 

vacinação anti-tumoral específica. Além disso, pode estimular o sistema imune diretamente 

sobre células efetoras ou reguladoras. A combinação destas propriedades pode então 

reiniciar a relação entre o tumor e o sistema imune, em prol da eliminação ou equilíbrio 

tecidual (Zitvogel, Apetoh et al. 2008).  Tais observações acentuam o valor da resposta 

imune antitumoral, e colocam em pauta novas abordagens terapeuticas que visem tal 

mecanismo. Dentro desse panorama os IFNs do tipo I se inserem como potentes 

imunoestimuladores, que associados a tratamentos convencionais pode cercear o 

crescimento tumorais, desestruturando-o em diferentes processos (proliferativo e imune). 

COROLÁRIO V 

 

Os interferons foram as primeiras citocinas a serem descobertas, hoje muito é conhecido 

sobre o mecanismo de ativação e as vias induzidas por IFNs. Os principais processos 

induzidos por IFNs são antivirais, antiproliferativas, apoptoticos e imunoreguladores, 

porém o resultado fisiológico da ativação da via de IFNs é altamente dependente do 

contexto celular.  O papel dos IFNs no tratamento do cancer foi explorado ainda na década 

de 70, porém não atingiu resutados que justificassem a expectativa inicial. Hoje em dia 

especial interesse tem sido dedicado a via de IFNs, visto que trabalhos recentes tem 

demostrado que mesmo em terapias tradicionais, os IFNs desenpenham um papel 

importanante na indução de uma resposta imune antitumoral. O que faz o uso dos IFNs 

resurgir como um a possível estratégia imunoterapêutica.  
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RESULTADOS ANTERIORES  

Nosso grupo tem trabalhado com o uso de vetores adenovirais para modelos de tratamento 

do câncer. Visamos que a aplicação intratumoral dos vetores, exerça controle não somente 

sob o crescimento do tumor primário, mas também no controle de metástases ou 

diminuindo as chances de recorrência. Nosso modelo supõe como hipótese que a reparação 

da via de p53, pela transferência gênica do próprio TP53 ou do parceiro ARF, induza morte 

celular. Essa morte quando acompanhada da imunoestimulação pela produção de IFNβ, 

criaria um ambiente imunoestimulatório, induzindo imunidade antitumoral (Figura 4).  

Dentro dessa temática desenvolvemos com sucesso um sistema promotor responsivo a p53 

(Strauss and Costanzi-Strauss 2004; Strauss, Bajgelman et al. 2005; Bajgelman and Strauss 

2008), que tem demostrado em certos modelos, desempenho superior ao uso de promotores 

constitutivo convencional como o CMV (Tamura et al, manuscrito em preparação). Temos 

igualmente produzido vetores adenovirais com fibras modificadas (contendo o motivo 

RGD), solucionando assim o problema da baixa eficiência de trandução de algumas 

linhagens (Ribeiro et al, manuscrito em preparação). Até o momento observamos que 

combinação do reestabelecimento da via de p53 ao imunoestimulador IFNβ, induz 

vantagens terapêuticas em modelo de melanoma murino (Merkel, da Silva Soares et al. 

2010; Merkel, Medrano et al. 2013). Observamos em tal modelo que nossa abordagem 

terapêutica é em grande parte dependente do sistema imune.  
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OBJETIVOS  

Tivemos como objetivo inicial, avaliar se os efeitos observados no modelo de melanoma 

murino (descritos previamente) se estendem para outro modelo (LLC1 e 4T1, carcinoma 

pulmonar e mamário, respectivamente), colocando em evidência os processos imunes 

envolvidos na resposta antitumoral. Esperamos identificar as possíveis vantagens da 

combinação de morte celular induzida pela via de p53 e imunoestimulação por IFNβ, que 

previamente não se demonstravam claras.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Produção e validação de um vetor bicistronico utilizado para transferência mútua de 

p53 e IFNβ. 

2. Avaliar a indução de morte celular e alterações da viabilidade celular pela 

restauração da via de p53 e transferência de IFNβ nas linhagens LLC1 e 4T1 

3. Verificação dos efeitos antitumorais in vivo, em modelos imunocompetente e 

imunodeficiente. 

4. Determinação dos componentes imunes relacionados à resposta antitumoral. 
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MATERIAIS E MÈTODOS 

1.  PLASMÍDEOS 

pBSiresp53 : Contém a construção iresP53 no plasmídeo pBluescript, comporta o gene de 

resistência a ampicilina e o repórter lacZ. Este vetor já se encontrava disponível no 

laboratório, provém do trabalho de Patricia Léo 

pENTR D TOPO PG IFN β : Este plasmídeo porta o gene de resistência a kanamicina 

(Km
R
) e o cassete de expressão contendo o promotor PG e o gene IFN β, tal cassete é 

flanqueado por regiões de recombinaçao AttL1 e AttL2. Este vetor foi construído durante a 

execução deste trabalho. 

pENTR D TOPO PG IFN β IRES p53: Mesma configuração que o plamideo acima mas 

contendo a inserção IRES p53 após o gene do IFN β. Este vetor foi construído durante a 

execução deste trabalho. 

pENTR 2B IFN β : Mesma configuração porém porta o gene IFN β sem promotor. Este 

vetor foi construído durante a execução deste trabalho. 

pAd DEST: Epissoma viral contendo o gene sacB e o gene de resistência ao clorafenicol, 

flanqueados pelas regiões de recombinação AttR1 e AttR2. Carrega tambem o gene que 

confere resistência a ampicilina. Esse epissoma é comercializado por Invitrogen Inc.  

pAd RGD DEST: Epissoma semelhante ao pAd DEST, porém codante para um capsídeo 

cuja proteina da fibra possui um motivo RGD. Epissoma já se encontrava disponível no 

laboratório, provém do trabalho de Aline Hunger Ribeiro, adaptando um vetor previamente 

construído por (Bertheau, Turpin et al. 2007).  

2. ADENOVÍRUS 

rAdPG-IFN β: Vetor que carrega o gene IFN β sob controle do promotor responsivo a p53. 

Esse já se encontrava disponível no laboratório, provém do trabalho de Christian Merkel. 

rAdPG-p53: Vetor que carrega o gene p53 sob controle do promotor responsivo a p53. Esse 

já se encontrava disponível no laboratório, provém do trabalho de Rafael Soares.  

rAdPG-IFN β IRES p53: Vetor que carrega o gene IFN β, um elemento IRES (internal 
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ribosome entry site) e o gene p53 sob controle do promotor PG. Esse vetor foi construído 

durante a execução desse trabalho. 

rAdPG-p19: Vetor que carrega o gene p19 sob controle do promotor responsivo a p53. Esse 

já se encontrava disponível no laboratório, provém do trabalho de Christian Merkel. 

rAdPG-IFN β IRES p19: Vetor que carrega o gene IFN β, um elemento IRES (internal 

ribosome entry site) e o gene p19 sob controle do promotor PG. Esse já se encontrava 

disponível no laboratório, provém do trabalho de Aline Hunger Ribeiro. 

AdRGDPGIFN β: Vetor que carrega o gene IFN β sob controle do promotor responsivo a 

p53, possui um motivo recombinante correspondente ao tripeptideo Arg-Gly-Asp, motivo 

de ligação a integrina. Esse já se encontrava disponível no laboratório, provém do trabalho 

de Aline Hunger Ribeiro. 

AdRGDPGIFN β: Vetor que carrega o gene IFN β sob controle do promotor responsivo a 

p53, possui um motivo recombinante na proteína da fibra que correspondente ao tripeptideo 

Arg-Gly-Asp, motivo de ligação a integrina. Esse já se encontrava disponível no 

laboratório, provém do trabalho de Aline Hunger Ribeiro. 

rAdRGD PG-p53: Vetor que carrega o gene p53 sob controle do promotor responsivo a 

p53, possui um motivo recombinante na proteína da fibra que correspondente ao tripeptideo 

Arg-Gly-Asp, motivo de ligação a integrina. Esse vetor foi construído durante a execução 

deste trabalho. 

rAdRGD PG-IFN β IRES p53: Vetor que carrega o gene IFN β, um elemento IRES 

(internal ribosome entry site) e o gene p53 sob controle do promotor PG, possui um motivo 

recombinante na proteína da fibra que correspondente ao tripeptideo Arg-Gly-Asp, motivo 

de ligação a integrina. Esse vetor foi construído durante a execução desse trabalho. 

rAdRGD PG-p19: Vetor que carrega o gene p19 sob controle do promotor responsivo a 

p53, possui um motivo recombinante na proteína da fibra que correspondente ao tripeptideo 

Arg-Gly-Asp, motivo de ligação a integrina. Esse já se encontrava disponível no 

laboratório, provém do trabalho de Aline Hunger Ribeiro. 
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3. CEPAS BACTERIANAS 

DB3.1: Cepa de E.Coli que não exprime a enzima RecA de reparação de DNA, e o gene 

gyrA462 que cofere resistência aos efeitos tóxicos do gene ccdB. Usada para propagação 

dos plasmídeos pDEST. Genótipo: F- gyrA462 endA1 glnV44 Δ(sr1-recA) mcrB mrr 

hsdS20(rB
-
, mB

-
) ara14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(Sm

r
) xyl5 Δleu mtl1 

XL gold: Cepa de E.Coli deficiente em RecA usada para propagação de plasmídeos de 

entrada e epissomas recombinados. Genótipo: endA1 glnV44 recA1 thi-1 gyrA96 relA1 lac 

Hte Δ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 tet
R
 F'[proAB lacI

q
ZΔM15 Tn10(Tet

R
 Amy 

Cm
R
)] 

Top10: Cepa de E.Coli deficiente em RecA usada para propagação de plasmídeos de 

entrada e epissomas recombinados. Genótipo: F
-
 endA1 recA1 galE15 galK16 nupG rpsL 

ΔlacX74 Φ80lacZΔM15 araD139 Δ(ara,leu)7697 mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) λ
-
 

DH5α: Cepa de E.Coli deficiente em RecA usada para propagação de plasmídeos de 

entrada e epissomas recombinados. Genótipo: F
-
 endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 

deoR nupG Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK
-
 mK

+
), λ– 

4. LINHAGENS CELULARES 

LLC1: Linhagem estabelecida a partir do modelo de carcinoma pulmonar desenvolvido por 

M.R. Lewis em 1951 em linhagem C57BL/6. Essa linhagem estabelecida no inicio da 

década de 80 por Bertram JS e Janik P, é altamente tumorigenica, porém fracamente 

metastática. Essa linhagem é mantida em DMEM suplementado com 10% de soro bovino 

(BCS). Linhagem cedida por Dr.Karim Benihoud (UMR 8203, Institut Gustave Roussy, 

FRA) 

4T1: Linhagem selecionada de tumor mamário 410.4 em BALB/c.  O crescimento e 

mestastase dessa linhagem em BALB/c mimetiza muito bem o câncer de mama humano no 

estádio IV. E altamente tumorigenica e metastática. Essa linhagem é mantida em RPMI 

suplementado com 10 % de soro fetal bovino (FBS). Linhagem cedida por Dr. Elaine 

Rodrigues (UNIFESP) 

HEK293A:  Um subclone da linhagem HEK293, possui uma morfologia chata. Isso facilita 
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a produção, amplificação e titulação de vetores adenovirais. Esta linhagem contém uma 

copia integral e estável do gene E1, suprindo as proteínas E1a e E1b necessárias para 

geração do adenovírus recombinante não replicativo. Linhagem é mantida em meio 

DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino (FBS). Linhagem obtida de 

Invitrogen
TM

.  

PC3: Adenocarcinoma de próstata humano, null p53, isolado de uma metástase óssea de um 

câncer de próstata grau IV de um paciente caucasiano de 62 anos. Estas células não 

respondem a andrógenos, glucocorticóides ou fatores de crescimento epidermais. 

5. PROTEÍNAS E ANTICORPOS  

Interferon β recombinante: IFN β recombinante foi adquirido de pbl interferon source.  

Anticorpo anti-p53: santa cruz SC-6243 

Anti CD11b-Alexa 647: Ebioscience, clone M1/70 (1:100) 

Anti CD11c: MBL International, clone 223H7 (1:50) 

Anti CD86-Alexa 647: Biolegent, clone GL-1 (1:100) 

Anti CD169: Abcam, 3D6.112 (1:300) 

Anti F4/80-Alexa 647: Biolegend, clone CI:A3-1 (1:300) 

Anti caspase 3 clivada: Cell Signaling, clone Asp175 (1:300) 

Anti Ly6G-PE: Biolegend, clone 1A8 (1:100) 

6. CAMUNDONGOS 

Os experimentos foram realizados em camundongos C57BL/6 adquiridos no biotério da 

Faculdade de Medicina (USP) e mantidos no biotério do Instituto do Coração, ou no 

biotério do instituto de radiologia da FM-USP. Todos os experimentos foram realizados 

com a aprovação do comitê de ética, de acordo com documento apresentado no anexo 

(Figura 34).  
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7. CLONAGEM 

Construção do vetor de entrada pENTRPG-IFNβ e pAdPGIFNβiresP53: 

O fragmento IRESp53 foi isolado a partir do vetor pBSiresP53, com a enzima XhoI, e 

posteriormente inserido no vetor de entrada pENTRPG-IFN β, para formação do vetor 

pENTRYPG-IFN β IRES p53. Tal vetor foi recombinado com o vetor adenoviral de destino 

pAd PL DEST ou pAd RGD  PL DEST.  

Construção do vetor de entrada pENTR-IFNβ e pAdCMVIFNβ: 

O fragmento IFN β foi amplificado do vetor pENTRYPG-IFN β IRES p53 e clonado no 

vetor Pentry topo 2B.  O vetor proveniente foi verificado por PCR para determinação do 

sentido do inserto e o clone correto foi recombinado epissoma adenoviral pAd RGD CMV 

DEST, resultando no plasmídeo pAdRGD CMV IFNβ. 

Construção do vetor de  pAdRGD PG p53: 

O vetor de entrada pENTRPG p53 foi recombinado com o vetor pAd RGD DEST, 

produzindo o vetor pAdRGD PG p53. 

8. RECOMBINAÇÃO 

A recombinação foi feita utilizando o sistema enzimático comercializado por invitrogen, 

Gateway® LR Clonase® II.  150 ng do plasmídeo de entrada foi misturado a 150 ng do 

vetor de Destino, e 2μl de Clonase® II em tampão TE para 10μl totais. A reação foi 

incubada durante a noite a 16°C.  3μl da reação foram usados para transformação 

bacteriana. A figura 6 mostra a estratégia empregada para obtenção do epissoma adenoviral 

recombinante.  
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Figura 6. Estrategia empregada para produção do plamideo de entrada pEntr D PG IFN β 

IRES p53. O vetor de entrada contendo o cassete bicistrônico foi construído inserindo-se a 

sequencia IRESp53 (flanqueada por sítios XhoI) na ponta 5‟ do gene murino do IFN-β num vetor de 

entrada (p-ENTRIFNβ) (a) para a produção do vetor pENTR D PG IFNβIRESp53 (b). Tal vetor foi 

recombinado com o genoma adenoviral (c) (pAd PL DEST, invitrogen) para produzir o 

recombinante rAdPGmIFN β IRES p53 (d). 
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9. PREPARAÇÃO DE BACTÉRIAS COMPETENTES 

Uma colônia isolada (contendo o epissoma adenoviral) foi cultivada em meio Luria Broth 

(LB) a 37
°
C em agitação (5 mL). 100 mL foram inoculados com 1mL da pré-cultura, a 

cultura foi interrompida quando o meio atingiu uma densidade ótica de 0,5 a 0,8 para 

bactérias eletrocompetentes, e 0,3 a 0,5 para bactérias quimiocompetentes. A preparação de 

bactérias eletrocompetentes consistiu na lavagem das bactérias com CaCl2  0,1M, enquanto 

as quimiocompetentes foram lavadas com água bidestilada. Após a lavagem as bactérias 

foram resuspensas no tampão de lavagem complementado com 10% de glicerol e 

conservadas a -80°C. 

10. TRANSFORMAÇÃO 

Bactérias quimiocompetentes (40μL) foram misturadas a 2μL de plasmídeo, e 

transformadas com um choque térmico a 42°C durante 1 min e 30 seg. Bactérias 

eletrocompetentes foram transformadas por eletroporação (200 θ , 12,5 kV/cm, 25 μF). 

Após 1h de incubação sob agitação em meio SOC, o que permite à expressão do gene de 

resistência as bactérias foram plaqueadas em meio LB contendo antibiótico de seleção 

(50μg/ml LB-Kananamicina ou Ampicilina) e incubados durante uma noite a 37
o
C. 

11. TRANSFECÇÃO 

A transfecção do DNA viral foi feita por precipitação com cálcio-fosfato em células 293A 

mantidas em meio DMEM com 10% de soro de bezerro bovino. Protocolo adaptado de 

(Naviaux, Costanzi et al. 1996).  Foram semeadas, com 24h de antecedência, 10
6
 células da 

linhagem HEK293A para transfecção em placas 6,0 cm previamente tratadas com gel EIA 

0,1%. Os DNAs foram misturado em 250 L de cloreto de cálcio 0,25M, e precipitados com 

a adição de 250 L do tampão fosfato de sódio/HEPES HBS-2x pH 7,05 (cloreto de sódio 

274mM, HEPES 40mM, fosfato monoácido de sódio 2,8mM), sob agitação. A suspensão 

contendo o precipitado de DNA foi gotejada sobre o meio de cultura das células 

plaqueadas, seguindo-se incubação por 4h. Após este período, as células foram submetidas 
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a um tratamento com PBS-1x contendo 15% de glicerol (choque de glicerol) durante 3 

minutos, lavadas com PBS-1x e, a seguir, adicionou-se meio DMEM com 10% de soro 

bovino. 

12. AMPLIFICAÇAO DO VETOR ADENOVIRAL  

As células previamente infectadas foram mantidas em cultura até que o efeito citopático 

pudesse ser percebido. O sobrenadante e as células foram então coletados e submetidos a 4 

ciclos de congelamento e descongelamento com o propósito de romper as células e liberar 

as partículas virais. Uma fração do sobrenadante (aproximadamente 1ml) foi então usada 

para infectar uma placa de 10 cm, esta por sua vez foi coletada quando apresentou efeito 

citopático. Um terceiro ciclo de amplificação em uma nova placa de 10cm permite a 

preparação da solução utilizada para infectar as placas destinadas a produção viral 

13. PRODUÇÃO DO VETOR ADENOVIRAL 

Nessa fase 25 placas de 15 cm com células HEK293A a aproximadamente 70% de 

confluência foram infectadas com 50µl do sobrenadante proveniente do terceiro ciclo de 

amplificação. Assim que células começam a apresentar sinais do efeito citopatico 

(arredondadas, descolando da placa massas que se assemelham a cachos de uva) as células 

foram coletadas e centrifugadas a 1500 rpm.  O sobrenadante foi descartado as células 

foram então submetidas a 3 ciclos de congelamento/descongelamento. Uma nova 

centrifugação a 2500 rpm foi utizada para eliminar os debris celulares. 

14. PURIFICAÇÃO 

Método de cloreto de césio 

A solução viral dos vetores Ad5 foram submetidas a um primeiro ciclo de 

ultracentrifugação em gradiente de cloreto de césio de 1,2 e 1,4 mg/mL, a 18000 rpm (rotor 

SWT8 Beckman Coulter) por um período de 1h30. A banda formada foi então recuperada 

com a ajuda de uma seringa e essa solução foi submetida a uma nova centrifugação a 35000 
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rpm (SW4Ti Beckman Coulter) por um período de 18h, em uma solução a 1,33 mg/mL de 

cloreto de césio. Novamente a banda de vírus é recuperada e passa por um processo de 

diálise em banhos de sacarose 30%. A solução é enfim aliquotada e armazenada a -80°C. 

Método do iodixanol 

Para a purificação dos vetores AdRGD, aplicou-se o lisado viral bruto em um gradiente de 

iodixanol para ultracentrifugação. Esse gradiente consistiu em soluções adicionadas 

cuidadosamente a tubos Beckman claros 14x89mm (Cat. Nº 344059), seguindo-se a ordem 

da solução mais concentrada, na parte inferior do tubo, para a solução menos concentrada, 

na parte superior:  

-0,5 mL de 54% (w/v) iodixanol em PBS 1X contendo 1mM MgCl2 e 25 mM KCl;  

-2 mL de 40% (w/v) iodixanol em PBS 1X contendo 1mM MgCl2 e 25 mM KCl;  

-2 mL de 25% (w/v) iodixanol em PBS 1X contendo 1mM MgCl2 e 25 mM KCl;  

-2 mL de 15% (w/v) iodixanol em PBS contendo 1M NaCl , 1 mM MgCl2 e 25 mM KCl. 

Aplicou-se cuidadosamente o lisado viral bruto (aproximadamente 4 mL) em cima do 

gradiente e o tubo foi centrifugado a 35000 rpm usando um rotor sorvall swing bucket 

(Rotor Sorvall TH-G41) por 1 h a 10ºC. Os adenovírus formam uma banda clara na 

interface das soluções de densidade de 25% e 40%.  A banda foi removida com uma 

seringa e inserida em colunas PD-10 desalting contendo resina Sephadex
TM

 G-25 (GE, Cat. 

Nº 52-1308-00 BB). Para a eluição do vírus, inseriu-se aos poucos PBS 1X na coluna e 

coletou-se o eluente. As porções eluidas, cuja coloração era esbranquiçada, foram coletados 

e estocados com 7 % de glicerol a -80ºC.  

15. TRANSDUÇÃO 

Células foram plaqueadas em placas de 6 poços a uma confluência de 70%. Em seguida são 

infectadas em 400µl  de meio sem soro durante 2h de acordo com a MOI pré-determindado 

em ensaios prévios (300ifu/cel em 4T1 e 1000 ifu/cel em LLC). Meio completo foi então 

adicionado. As células foram então repicadas em 24h para novas placas de 3 cm onde serão 

posteriormente coletadas em períodos diferentes para análise de morte celular.  
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16. IMUNOFLOURESCÊNCIA (IMF) PARA DETECÇÃO DE P53 

Células LLC foram semeadas em lamínulas redondas de 13 mm de diâmetro em placa de 

24 poços com 5x10
4 

células por poço. A placa foi incubada a 37°C por 24 horas e, após, as 

células foram transduzidas com um MOI de 1000 de rAdPG p53, e rAdPG IFNβ IRES. As 

células foram preparadas para o ensaio de IMF 48 horas após a transdução. No preparo para 

IMF, as células foram lavadas com PBS 1X, fixadas com metanol 100% e lavadas 

novamente com PBS 1X. Em seguida, as células foram permeabilizadas com PBS 1X + 

nonidet p40 0,1%, por 30 minutos a 37 °C, lavadas com PBS 1X e bloqueadas com PBS 1X 

+ albumina 1%, para evitar interação não específica do anticorpo, a 37°C por 30 minutos. 

Após, as células foram lavadas com PBS 1X, incubadas com o anticorpo primário 

(policlonal anti p53 produzido em coelho – Santa Cruz) diluído em PBS 1X + albumina 1% 

por 1 hora a 25°C, e lavadas com PBS 1X novamente. A incubação com o anticorpo 

secundário (IgG anti-coelho produzido em cabra conjugado com Alexa Fluor 488 - 

Invitrogen) diluído em PBS 1X se deu por 45 minutos a 25°C. As células foram mais uma 

vez lavadas com PBS 1X seguindo-se incubação com Hoechst 33258 (20 μg/ml) por 30 

minutos a 25°C. Após a lavagem final com PBS 1X, as lamínulas foram montadas em 

lâminas com glicerol 50% e seladas com esmalte. As imagens foram capturadas com o 

modulo de Microscopia Confocal LSM 510 Meta, Carl Zeiss. 

17. COLORAÇÃO Β-GALACTOSIDASE 

24h após a transdução com diferentes MOIs de rAdCMV-βgal, células foram fixadas por 5 

min a 4ºC em solução de 2% paraformoldeído, 0,2% glutaraldeido, 0,05M de fosfato de 

sódio, pH 7,3. As células foram então lavadas e coradas durante 24h a 37ºC, com 1 ml de 

corante β-gal (MgCl2 2 mM; X-gal 1mg/ml; ferrocianeto de potássio 5mM; ferricianeto de 

potássio 5mM em PBS 0.1M pH 7,3)  

18. ANÁLISE DE MORTE CELULAR 

Células infectadas são tripsinisadas e fixadas em etanol 70%. Para a análise, as células 
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foram centrifugadas (4°C por 5 minutos a 1000 rpm), lavadas com PBS 1X e centrifugadas 

novamente. O sobrenadante foi descartado e as células tratadas com 0,5 mL de Iodeto de 

Propídeo (10 μg/μl) RNase (2 ug/ml) e TritonX-100 (0,01%) durante 30 minutos a 37 °C. 

Após este período, as células foram centrifugadas, o sobrenadante descartado e o pellet 

ressuspenso em 0,1 mL de PBS 1X. A fluorescência emitida pelo PI foi medida por meio 

do citômetro de fluxo (FACS Calibur, Becton Dickinson, San Jose, CA). O perfil do ciclo 

celular foi analisado pelo programa CellQuest (BD,CA). 

19. ENSAIO DE ELISA (ENZYME LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY) PARA 

DETECÇÃO DE IFNβ 

Para a detecção da expressão de IFNβ pelos vetores virais, submetemos o meio de cultura, 

com o qual as células LLC foram cultivadas a 37°C por 48 horas após a transdução com os 

vírus, ao ensaio de ELISA. Utilizamos para a transdução um MOI de 1000 dos vírus 

AdRGD-PG-eGFP, AdRGD-PG-p19Arf, AdRGD-PG-IFNβ, e da combinação AdRGD-

PG-p19Arf/AdRGD-PG-IFNβ. Utilizamos como controle, o meio de cultivo das células 

LLC não transduzidas. O método da detecção por ELISA se baseia em reações antígeno-

anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas. Os ensaios foram feitos segundo o 

protocolo do fabricante (PBL Biomedical) e a absorbância (450nm) foi determinada pelo 

leitor de microplacas Victor
Tm

 (Perkin-Elmer-EUA). 

20. EXPERIMENTOS  IN VIVO 

Avaliação do tratamento sobre o crescimento do tumor primário: 

Células LLC (10
6
) foram implantadas em subcutâneo nos flancos direitos de camundongos 

C57BL/6. Quando o tumor atinge de 3 a 5 mm de diâmetro, os animais foram submetidos a 

3 injeções intratumorais semanais, (durante 2 semanas) de 10
8 

ifu. Os tumores primários 

foram medidos a cada 3 dias.  

Verificação da imunoproteção em animais tratados: 
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No 10
o
 dia a partir do inicio do tratamento os animais foram desafiados com uma segundo 

injeção de células tumorais 5x10
5
, no flanco oposto ao do tumor primário. O 

desenvolvimento do tumor secundário foi acompanhado com medidas a cada 3 dias.  

Vacinação profilática: 

No experimento de vacinação profilática, 2x10
6
 células, previamente tratadas com os 

vetores e cisplatina, foram injetadas no flanco esquerdo do animal. Após 7 dias os animais 

foram submetidos ao desafio com 2x10
5
 células viáveis no flanco direito.  

Avaliação do crescimento tumoral em camundongo atímico: 

Camundongos NUDE foram inoculados com 10
6
 células da linhagem LLC1 no flanco 

esquerdo. Quando os tumores atingem cerca de 3-5 mm o tratamento foi iniciado, 

consistindo em 3 injeções semanais a cada 48h de 10
8
 ifu, por um período de 2 semanas. Os 

tumores foram medidos a cada 3 dias.  

21. MICROARRANJO 

Animais foram tratados com 5 aplicações intratumorais dos vetores adenovirais (rAdRGD 

PG-GFP, rAdRGD PG-P19, rAdRGD PG-IFNβ ou ambos rAdRGD PG-P19+rAdRGD PG-

IFNβ), com intervalos de 48h. Os tumores foram recuperados 48h após a última vacina e 

congelados. Em seguida foram submetidos à homogeneização mecânica e extração de 

RNA.  

Extração dos RNAs: 

O RNA total dos tumores tratados foi extraído pelo método de TRIzol (Invitrogen, US), 

segundo instruções do fabricante. Todas as amostras de RNAs foram submetidas a 

purificação e tratamento com DNase através do RNeasy Mini kit (Quiagen, US), de acordo 

com as instruções do fabricante. A concentração dos RNAs foi estimada através de leitura 

em NanoDrop® (ND-1000 Spectrophotometer, US) e a integridade foi  verificada 

utilizando o 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, US). 

GeneChip Mouse Gene 1.0 ST Array 

O GeneChip Mouse Gene 1.0 ST (Affymetrics Inc., EUA) foi utilizado na preparação de 

amostras de RNA para análise de expressão gênica por microarray. O kit realiza a 
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amplificação linear do RNA e emprega a tecnologia de transcrição in vitro T7oligo dT 

(IVT). Também conhecida como Eberwine ou método de transcrição reversa IVT (RT-

IVT), o processo é considerado padrão ouro para preparação de amostras para análise de 

expressão gênica. 

Transcrição reversa para sintetizar a primeira fita de cDNA 

Inicialmente foi feito o Master Mix para a síntese da primeira fita misturando 4 μl de First-

Strand Buffer Mix e 1 μl de First-Strand Enzyme Mix, totalizando um volume de 5 μl, para 

uma reação. Foram então adicionados 5 μl de RNA total misturado com o RNA Controle 

poli-A, nas proporções recomendadas pelo fabricante. A reação foi realizada em 

termociclador por 2 horas a 42°C. Após a incubação, as amostras foram homogeneizadas, 

centrifugadas rapidamente, colocadas no gelo e imediatamente seguiram para síntese de 

cDNA dupla-fita. 

Síntese de cDNA dupla fita 

Foram misturados, para a síntese da segunda fita: 13 μl de Nuclease-free Water; 5 μl de 

Second-Strand Buffer Mix e 2 μl de Second-Strand Enzyme Mix, totalizando um volume 

de 20 μl, para uma reação. Sendo então transferidos 20 μl da mistura para síntese da 

segunda fita, para cada amostra de cDNA (10 μl). A reação foi incubada em um 

termociclador a 16°C por 1 hora, seguidos por 65°C por 10 minutos. 

Transcrição In Vitro 

Em temperatura ambiente, foram misturados 4 μL de IVT Biotin Label; 20 μL de IVT 

Labeling Buffer; 6 μL IVT Enzyme Mix, perfazendo um total de 30 μL, volume necessário 

para uma reação. Foram transferidos os 30 μL do IVT Master Mix para cada 30 μL de 

amostra de cDNA dupla fita da reação anterior. A reação foi incubada em termociclador 

programado para 40°C por 16 horas.  

Purificação do cRNA 

Antes de iniciar a purificação, a Elution Solution foi pré aquecida a 50-60°C por 10 

minutos, e o cRNA Binding Mix foi preparado misturando 10 μL de Nucleic acid Binding 

Beads (previamente agitados e homogenizados) e 50 μL de Nucleic acid Binding Buffer 

Concentrate (quantidade para uma reação). Foram adicionados 60 μL de Nucleic acid 

Binding Mix para o cRNA, em placa com fundo em U. Em seguida foram adicionado 120 

μL de etanol 100% em cada amostra. Foi utilizado um agitador de placa para homogeneizar 
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gentilmente as amostras por 2 minutos ou mais. O cRNA liga-se ao Nucleic acid Binging 

Beads durante esta incubação. 

A placa foi transferida para um suporte magnético para capturar as partículas por 

aproximadamente 5 minutos, ou até a mistura ficará transparente e o Nucleic acid Binbing 

Beads formar precipitados. Cuidadosamente o sobrenadante foi aspirado sem perturbar o 

precipitado das partículas magnéticas, ainda no suporte magnético. A placa foi removida do 

suporte magnético e então adicionado 100 μL de Nucleic acid Wash Solution, por amostra, 

e então agitado em velocidade moderada por 1 minuto. A placa foi levada novamente ao 

suporte magnético para captura das partículas, e o sobrenadante dispensado sem perturbar o 

precipitado. Esse procedimento foi repetido pela segunda vez, e então a placa seca foi 

levada para o agitador por 1 minuto para evaporar o etanol residual. 

Para eluir o cRNA purificado contido no Nucleic acid Binding Beads foram adicionados 30 

μL do Elution Solution pré aquecido (50-60°C) para cada amostra. A seguir, a placa foi 

vigorosamente agitada por 3 minutos, até as partículas estarem totalmente dispersas. A 

placa foi transferida para o suporte magnético, para precipitar as partículas, e o 

sobrenadante, contendo o cRNA, transferido para um novo tubo livre de nucleases. Sua 

qualidade foi verificada pelo Agilent 2100 Bioanalyzer. 

Segundo ciclo de síntese de cDNA 

cDNA foi sintetizado por transcrição reversa utilando iniciadores randômicos.  10 μg do 

cDNA foi preparado em 22 μL totais. A este foram adicionados 2 μL de inicadores 

randômicos, incubados 5 min a 25
o
C e 2 min a 4

o
C.  Então foi  adicionado 16 μL do máster 

mix, contendo 8 μL de tampão (2nd-Cycle buffer Mix) e 8 μL de enzimas (2nd-Cycle 

Master Mix).  A reação foi incubada por 10 min a 25°C, 90 min a 42°C,  10 min a 70°C e 

então 2 min a 4°C.  

Hidrólise do cRNA 

Nesse procedimento o cRNA é degradado, deixando apenas cDNA de simples fita. Para 

isso 2ul de RNase H foi adicionada ao produto da síntese de cDNA, incubado por 45 min a 

37°C e 2 min a 4°C.  

Purificação do cDNA 
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O cDNA foi purifiado segundo o mesmo protocolo descrito previamente para purificação 

de cRNA.  

Fragmentação dos cDNAs 

Foram utilizados 5,5 μg de cDNA, ajustado para um volume de 31,2 μL pela adição de 8 μl 

de água livre de RNAses. Foram então adicionados 16,8 μL  de mix de fragmentação (10 

μL de água livre de RNase, 4,8 μL de 10X cDNA fragmentation Buffer, 1 μL de UDG 10 

U/μL, 1 μL de APE1 1000 U/ μL).   A reação foi submetida à incubação a 37 °C por 60 

minutos, 93 °C por 2 minutos e 4 °C por 2 minutos . O cDNA fragmentado foi avaliado por 

gel de agarose. 

Marcação do cDNA fragmentado 

Aos 45 μL do cDNA fragmentado foram adicionados 15 ul do mix de marcação (12 μL 5X 

TdT Buffer, 2 μL TdT, 1 ul DNA Labeling Reagent). A reação foi incubada a 37 °C por 60 

minutos, 70 °C por 10 minutos e 4 °C por 2 minutos.  

Hibridização 

Foram misturados, para cada amostra, 27  μL de cRNA fragmentado; 1,7  μL de 

oligonucleotídeo controle B2 (3 nM); 5 μL de 20X Hybridization controls (bioB,bioC, 

bioD, cre); 50 μL de 2X hybridization Mix; 7 μL de DMSO; 9,3 μL de água livre de 

nucleases; perfazendo um volume final de 250 μL. Este cocktail de hibridização foi 

aquecido a 99°C por 5 minutos, e a seguir, 45°C por 5 minutos, e então centrifugado à 

velocidade máxima por 5 minutos para coletar qualquer material insolúvel. Antes de 

colocar o cocktail de hibridização no GeneChip Mouse 1.0 ST Array (Affymetrics Inc., 

EUA), este foi  preenchido com 80 μL de solução de pré-hibridização, e mantido a 45°C 

por 10 minutos em rotação. Concluída incubação, a solução de pré-hibridização foi  

removida com uma micropipeta, e o chip carregado com o cocktail de hibridização, num 

volume de 80μL. O GeneChip foi recolocado no Hybridization Oven 640, (Affymetrix, P/N 

800138 110V ou 800139 220V), e mantido a 45°C por 16 horas. Seguindo o protocolo as 

lâminas foram lavadas, digitalizadas e analisadas conforme Affymetrix GeneChip Scanner 

3000 e o software Affymetrics GeneChip Operating (GCOS). 

Análise dos dados de Micro Arranjo de cDNA 
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Os dados foram processados e analisados usando TM4. Numa primeira abordagem 

selecionamos os 50 % dos genes com maior variação, e utilizando o método de analise 

estatística de microarranjos (Statistical Analysis of Microarrays – SAM) com um FDR 

menor do que 5.  Os genes diferencialmente expressos foram sumetidos a uma nova rodada 

de analises agora comparados 2 a 2, pelo método de SAM com um FDR menor do que 1.  

22. CYTOKINE BEAD ARRAY 

Tumores foram extraídos e homogeneizados mecanicamente (Polytron®) com 1ml de PBS 

e inibidor de protease, de acordo com instruções do fabricante (cOmplete Mini - Roche©). 

O homogeneizado tumoral foi centrifugado por 10 min a 14000 rpm e teve seu 

sobrenadante recuperado e aliquotado. 50ul de amostra foram então incubado durante 1h a 

temperatura ambiente, com 50 μl da preparação de beads de captura. 50μl do reagente de 

detecção PE foram então misturados as amostras e gentilmente agitados e incubados por 2h 

a temperatura ambiente.  As amostras foram então lavadas com 1mL de tammpão de 

lavagem. Foram então adicionados 300 μl de tampão de lavagem e prosseguido a aquisição 

por citometria de fluxo. As curvas padrões e a análise dos resultados foram feitas com uso 

do software FCAP Array Software.  

23. IMUNOHISTOQUIMICA DE INFILTRADO MIELOIDE EM TUMORES 

Células LLC foram injetadas subcutaneamente em camundongos C57BL/6. Quando o 

tumor atinge um diâmetro entre 3 e 5 mm,  foram feitas 5 aplições de adenovírus a cada 

48h (10
8
 Ifu). Os tumores foram recuperados 72h apos a última aplicação de adenovirus. 

No caso do grupos tratados com CDDP, a droga foi injetada via intratumoral (50 μL a 

concentração de 1 mg/mL) 24h apos a última injeção de vetor recombinante. Os tumores 

foram recuperados 48h após a aplicação de CDDP. Os tumores foram fixados durante 4h 

em formalida 4% a temperatura ambiente. Em seguida foram transferidos para uma solução 

de sacarose 30% durante a noite a 4ºC. Os tumores foram então congelados em resina de 

congelamento (Tissue-Tek OCT), a -80ºC.  Secções de 5μm foram preparadas com uso de 

um criostato. As lâminas contendo os cortes foram lavadas com PBS e incubadas com PBS 
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1x  FBS10% durante 45 min a temperatura ambiente. Os anticorpos primários foram 

preparados em PBS 1x FBS 10%, e incubados com os cortes durante 1h. As secções foram 

então lavadas com PBS 1x por três vezes e em seguida icubadas com o anticorpo 

secundário durante 30 min. As laminas são então lavadas e coradas com Hoescht durante 5 

min. AS lâminas são lavadas e montadas com o meio Fluoromont-G (Southern 

Biotechnologies, USA).  
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RESULTADOS 

1. CONSTRUÇÃO DOS VETORES ADENOVIRAIS  

Com o intuito de aperfeiçoar a transferencia gênica e garantir que a mesma célula receba 

ambos trangenes, construímos um vetor bicistronico no qual os genes p53 e IFNβ estão 

separados por um elemento de reconhecimento ribossomal (IRES).  A primeira etapa para 

produção desse vetor bicistrônico consistiu na produção de um vetor de entrada. Para isso a 

sequencia IRESp53 foi isolada de uma construção plasmidial (pBSIRESp53) com a enzima 

XhoI. O plamideo pENTR D PG IFNβ foi digerido em seu sitio único de XhoI e recebeu o 

inserto IRESp53. A correta inserção do fragmento foi verificada pelo perfil de digestão 

(Figura 7a) e PCR (Figura 7b). A segunda etapa consistiu em transferir o cassete de 

expressão PG IFNβ IRESp53 para o epissoma adenoviral ΔE3 (pAd PL DEST e pAdRGD 

dest). Isso foi feito pela recombinação in vitro (sistema GATEWAY
®
, Invitrogen). Os 

clones positivos foram selecionados através do perfil de digestão dos plasmídeos com 

HindIII e KpnI (Figura 8 a,b). 
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Figura 7. Construção plasmídeo de entrada 

pENTR PG IFNβ. (a) O vetor pENTR PG IFN β 

foi digerido com a enzima XhoI, tratado com 

fosfatase alcalina, e ligado com o inserto ires 

P53, proveniente da digestão com XhoI do 

plasmídeo pBSiresP53. A digestão com KpnI 

mostra insersão nos clones 36, 41, 44, 46, 47, 53 

e 54. A primeira banda representa o marcador de 

peso molecular  1kb plus (invitrogen). (b) PCR 

utilizando os primers mIFN foward e IRES 

reverse, mostra a orientação do inserto. O gel de 

agarose 1% mostra que o clone 41 apresenta a 

amplificação desejada.  
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Figura 8. Construção do vetor Adenoviral recombinante. Clones provenientes da recombinação 

foram digeridos com (a) HindIII, que mostra a presença de uma banda na faixa de 1650 pb, 

característico da recombinação e (b)KpnI bandas nas faixas de 3000 pb (ad5) e 3500 pb (adRGD) 

caracterizam a recombinação. Foram selecionados os clones 14 (pAdIFNβiresP53) e 29 

(pAdRGDIFNβiresP53). A esquerda do gel de agarose 1%, o marcador 1kb plus (Invitrogen
TM

). 

 

Para produção do vetor viral, o plasmídeo obtido pAd PG IFNβIRESp53 (clone 14, figura 

9) foi digerido com a enzima pacI e então transfectado na linhagem de complementação 

HEK293A. Após dois ciclos de amplificação (efeito citopático), o lisado celular foi 

utilizado para produção do estoque do vetor.  

2. PRODUÇÃO, PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO  

Para validar a expressão gênica no novo vetor rAd-PG-IFNβiresP53, foi realizada imuno-

histoquimica em células PC3 (adenocarcinoma de próstata humano, null p53) infectadas 

com uma MOI de 1000 pv/cel do rAdPGIFNβ IRES p53 e do controle rAd-PG-P53, 

comprovando a expressão da proteína p53 (Figura 9b). ELISA do sobrenadante de células 
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LLC infectadas com o mesmo vetor, e o controle rAd-PG-IFNβ, confirmam a produção de 

IFN β 72h após infecção (Figura 9a). 

  

 
 
Figura 9. Caracterização do Adenovírus bicistronico rAdPGIFN βIRESp53. (a) ELISA para 

IFNβ no sobrenadante de células LLC infectadas. (b) Imunohistoquimica do gene p53 em células da 

linhagem PC3 infectadas com o vetor adenoviral. 

 

Do mesmo modo, os vetores rAdPG-eGFP, rAdCMV-βGal, rAdPG-mIFNβ, rAdPG-p53, 

rAdPG-p19, rAdCMV-mIFNβ, foram produzidos e purificados (tabela 3).  

Tabela 3. Lista dos adenovírus produzidos e exemplos de seus respectivos títulos. 

Virus  Titulo (10 
11 

ifu) 

rAdPG-eGFP 0,46 

rAdCMV-βGal 0,96 

rAdPG -p53 3,10 

rAdPG-p19 1,10 

rAdPG-mIFNβ 1,29 

rAdPG-mIFNβ IRES p53 4,72 

rAdPG-mIFNβ IRES p19 0,08 

rAdCMV-mIFNβ 3,40 
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3. MODELO 4T1 

Células 4T1 foram submetidas a diferentes multiplicidades de infecção. Apenas com MOIs 

altas, um nível razoável de transfecção foi obtido (500 unidades infecciosas por células – 

ifu) (Figura 10), porém o uso de uma MOI superior a 300 ifu/célula mostrou efeitos 

tóxicos.  

 

Figura 10. Padronização da infecção de células 4T1. Células 4T1 foram transfectadas com MOI 

de 50 a 500 ifu/célula de rAdCMVB-gal, fixadas e coradas  após 24h. 

 

Mesmo com a baixa taxa de infecção pode-se comprovar que o vetor bicistrônico rAdmIFN 

β IRES p53 foi mais eficaz na indução de morte celular (fragmentação do DNA – Iodeto de 

propídeo), do que os vetores controle, rAdmIFN, rAdp53, rAdeGFP (Figura 11a). Porém 

verificou-se uma expressão nula de IFN β em células transduzidas com o vetor 

monocistrônico, limitando as conclusões destes experimentos (Figura 11b).  

 

Figura 11. Morte celular induzida em células 4T1 e expressão de IFNβ. (a) Células 4T1 

infectadas com os vetores adenovirais foram analisadas pela coloração de iodeto de propideo 48 e 

72h apos a transdução com os vetores rAdCMV-eGFP, rAdPG-p53,  rAdPG-IFNβ, rAdPG-IFNβ 

IRES p53. (b) ELISA mostra a produção de IFNβ pelas celulas transduzidas. 

 

a b 
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Em paralelo às análises de transdução e morte celular, com o objetivo de construir uma 

ferramenta para futura analise da formação de metástases, construímos uma linhagem 4T1 

que expresse o gene repórter luciferase. O vetor lentiviral Lenti PGK V5-LUC Neo, foi 

utilizado para infectar uma cultura de 4T1 wt, que foi selecionado com 800μg/ml de 

neomicina. As células sobreviventes foram então clonadas por diluição seriada e analisadas, 

revelando maior nível de expressão nos clones 9 e 12. Estes foram então expandidos e 

congelados (Figura 12).  

 

Figura 12. Atividade de luciferase nos clones obtidos por diluição seriada, a partir da cultura 

transduzida com o vetor lentiviral Lenti PGK V5-LUC Neo. Determinada pela leitura de 

lumincescencia de 10
4 
células, através do Luciferase Assay System - Promega. 

4. MODELO LLC 

A capacidade transcricional induzida por p53 foi analisada na linhagem LLC. Para isso 

células LLC foram transduzidas com vetores retrovirais contendo o transgene  eGFP sob 

controle de um promotor constitutivo (pCLeGFP) ou responsivo a p53 (pCLPGeGFP) ou 

um vetor controle (pCLPG).  As células foram então selecionadas, as linhagens 

transformadas foram submetidas a um tratamento com doxorrubicina (100 ng/ml) no intuito 

de ativar p53. A linhagem portadora do gene EGFP sob controle do promotor responsivo 

mostrou considerável aumento de fluorescência quando analisado por citometria de fluxo se 
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comparada aos controles pCLeGFP (expressão constitutiva) e pCLPG (sem transgene). O 

que demonstra que nesta linhagem, p53 mantém sua atividade transcricional (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Atividade de p53 na linhagem LLC1.  (a) Histogramas das linhagens portadoras das 

construções Δ- (vetor vazio, pCLPG); eGFP, (expressao constitutiva, pCLeGFP); PGeGFP 

(expressao induzida por p53, pCLPGeGFP). Os histogramas mostram células tratadas ou não com 

doxorrubicina (100 ng/ml). (b) Porcentagem de células eGFP positivas.  

 

Quando testamos os níveis de transdução, a linhagem LLC se mostrou refrataria a infecção 

adenoviral, porém em elevadas MOIs (10
3
) essa baixa taxa de infecção foi contornada 

(Figura 14). Em posteriores ensaios de morte celular mostram que o elevado número de 

partículas virais não está associado à toxicidade.   

 

Figura 14. Padronização da transferência gênica em células LLC. Células LLC foram 

transduzidas com adenovírus recombinante para β-galactosidase a 10, 10
2
, 10

3
 partículas virais por 

célula. As células foram coradas 24h apos a transdução. Aumento de 200x.  
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Em seguida analisamos a capacidade dos diferentes vetores adenovirais em induzir morte 

celular em células LLC. Podemos observar que apenas o vetor contendo o transgene p19 foi 

capaz de induzir elevada morte celular. O que corrobora com a observação de que p53 é 

ativo em células LLC, e indica que essa proteína está possivelmente inibida pela ação de 

MDM2. A associação do IFN β a p53 não parece induzir efeito sinérgico na morte celular 

(Figura 15a). Apesar de não induzir morte celular, a transferência gênica de IFN β tem 

implicação na progressão do ciclo celular o que é evidenciado no ensaio de viabilidade 

celular MTT (Figura 15b). Ensaios combinando a transferência gênica pelo rAdRGDPG-

p19 e rAdRGDPG-IFNβ mostraram que a associação de ambos os genes não induz efeito 

sinérgico (Figura 15c), e que p19 possui papel predominante na indução de morte celular. 

 

 

Figura 15. Efeito da transferência genica na linhagem LLC1. (a) Morte celular induzida pela 

transferência gênica de p53; IFNβ; p19 e a combinação IFN/p53, as células foram fixadas com 

etanol e coradas com iodeto de propídeo, seguidas de análise por citometria de fluxo (b) Ensaio de 

c 
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viabilidade celular MTT (c) Morte celular comparando a associação de p19 e IFNβ, amostras foram 

preparadas como descrito préviamente.  

 

 

Este primeiro conjunto de experimentos in vitro serviu como base para identificar à 

suscetibilidade à morte celular mediada por p19 e permitiu o desenho de experimentos in 

vivo, utilizando o conjunto de vetores rAdRGD-PG-eGFP, rAdRGD-PG-mIFN, rAdRGD-

PG-p19 e a combinação de rAdRGD-PG-p19/rAdRGD -PG-IFNβ.  

4.1 TRATAMENTO IN VIVO DE TUMORES LLC1 

O tratamento in vivo de tumores LLC1 estabelecidos subcutâneamente em camundongos 

imunocompetentes C57Bl/6, mostrou que a transferência gênica de p19 induz uma redução 

na progressão tumoral quando comparada ao grupo mock (tratado com solução salina 

tamponada) ou vetor adenoviral que codifique a proteína GFP (Figura 16a). Porém um 

efeito antitumoral maior foi observado no grupo tratado com o adeno carreador do gene 

IFNβ.  A associação de ambos não produziu efeito aditivo ou sinérgico.  Adicionalmente, 

quando um tratamento similar é feito em camundongos imunodeficientes atímicos o efeito 

da terapia é perdido tanto na transferência genica de IFN β quanto da combinada de p19 

com IFNβ (Figura 16b), indicando a importância do componente imune adaptativo para o 

efeito terapêutico. 

 

 

Figura 16. Experimentos in vivo no modelo LLC. (a) Crescimento tumoral em animais tratados 

com, rAdRGDCMV-eGFP, rAdRGDPG-p19,  rAdRGD-IFNβ, rAdRGD-IFNβ IRES p19 (n=6). (b) 
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Tratamento de tumores implantados em camundongos atímicos (n=5).  Todos animais foram 

tratados com 6 injeções intratumorais a cada 48h. *** p-value <0,001. N.s. diferença 

estatisticamente não significativa. 

  

Curiosamente quando animais imunocompetentes (cujo tumor primário foi tradado com os 

vetores) são submetidos a um desafio secundário, os animais que receberam transferência 

gênica  de ambos  IFNβ e p19 demonstraram um efeito imuno-protetor significativamente 

maior que o grupo tratado apenas com  IFNβ. Nota-se que as curvas referentes ao 

tratamento com PBS (mock) e p19, se limitam anteriormente as curvas dos grupos IFNβ e 

IFNβ+p19, isso se deve ao sacrifício dos animais cujo tumor primario atingiu um volume 

igual ou superior aos limites éticos aceitáveis.  

 

Figura 17. Crescimento tumoral do desafio. Animais foram tratados com a injeção intratumoral dos 

vetores adenovirais, em seguida sumetidos a um desafio no flanco oposto ao do tumor primário. O 

desafio consistiu na injeção de 6x10
5
 celulas, 24h antes da ultima injeção do tratamento (6 

aplicações, a cada 48h).*** p<0,01 

 

Para validar o efeito observado na figura 17, utilizamos uma segunda abordagem na qual 

vacinamos animais com células transduzidas com IFNβ, p19Arf ou ambos, tratadas com 

uma dose baixa de cisplatina, seguido de um desafio. A adição de cisplatina, considerada 

uma droga não imunogênica, foi utilizada para prevenir a formação de tumor primário a 

partir de células não transduzidas ou transduzidas somente com IFNβ. O resultado obtido 
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suporta o resultado anterior e evidencia novamente a menor tendência no crescimento 

tumoral, induzida pela vacinação com células tratadas pela associação de p19 Arf e IFNβ 

(figura 18). 

 

Figura 18. Crescimento do tumor do desafio. Animais submetidos a vacinação com 2.10
6
 celulas 

LLC1 tratadas com os vetores adenovirais, e subsequentemente submetidos a um desafio com 2x10
5
 

celulas LLC1. 
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4.2 ANÀLISE DE EXPRESSÃO GÊNICA NO TUMOR POR MICROARRANJOS.  

 

Na tentativa de compreender o efeito imununoprotetor induzido pela aplicação intratumoral 

dos vetores, realizamos uma análise de expressão gênica por microarranjo nos tumores 

tratados.  Para isso tumores foram tratados com 5 aplicações intratumorais de 10
8
 pv (a 

cada 48h), os tumores foram então recuperados 48h após a última aplicação de vetores.  

Nossa abordagem na análise dos dados consistiu no uso de duas metodologias (SAM e 

Rank Products), cujos princípios matemáticos se diferem.  A semelhança do resultado 

obtido em ambas às análises fortalece relevância dos dados.  

 

Statistical Analisis of Microarray - SAM 

A análise dos dados obtidos, utilizando o programa TM4, com o método SAM, com um 

FDR (False Discovery Ratio) menor do que 5, revelou 237 genes diferencialmente 

expressos.  O agrupamento dos tumores pelo método de clusterização hierárquica (HCL) 

usando como variável a distância euclidiana revelou que o tumores tratado com  rAdRGD 

PG-IFNβ é mais similar ao grupo tratado com o rAdRGDPG-eGFP, e que os tumores 

tratados com  rAdRGDPG-p19 é mais similar ao grupo tratado com  a combinação   

rAdRGD PG-p19/rAdRGD PG-IFNβ (Figura 19). 
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Figura 19. Agrupamento dos 237 genes 

diferencialmente expressos entre os grupos 

tratados com  rAdCMV-eGFP (G), rAdPG-

p19 (p19), rAdPG –IFNβ (i) e a combinação   

rAdPG-p19/rAdPG –IFNβ (C). 

A clusterização indica que os genes 

diferencialmente expressos agrupam os 
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tumores de maneira similar aos grupos tratados, validando a diferença entre os tratamentos.  

 

A comparação dos grupos par a par, mostra que o grupo rAdPG-p19 possui 31 genes 

positivamente regulados e 119 genes negativamente regulados quando comparados ao 

controle GFP. O grupo tratado com  rAdPG -IFNβ apresentou 26 genes positivamente 

regulados, e a combinação  rAdPG-p19/rAdPG –IFNβ, 52 genes positivamente regulados e 

118 negativamente (tabelas 12, 13 e 14 anexos). A construção do diagrama de Venn revela 

que destes genes diferencialmente expressos 33 são exclusivos do tratamento com  

rAdRGDPG-p19, 16 do rAdRGDPG-IFNβ e 47 da combinação  rAdRGDPG-

p19/rAdRGDPG-IFNβ (Figura 20).   

 

Figura 20. Diagrama de Venn mostra os genes exclusivamente, ou co-regulados pelas diferentes 

transferências gênicas. GFPvsP19 representam os genes diferencialmente expressos no grupo t 

tratado com rAdRGDPG-p19 quando comparado ao grupo tratado com rAdRGDPG-eGFP. 
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GFPvsIFN representa os genes diferencialmente expressos no grupo tratado com rAdRGDPG-IFNβ 

quando comparado ao grupo tratado com rAdRGDPG-eGFP. GFPvsCOMB representa os genes 

diferencialmente expressos no grupo tratado com a combinação rAdRGDPG-p19 + rAdRGDPG-

IFNβ quando comparado ao grupo tratado com rAdRGDPG-eGFP. 

 

Entre os 47 genes diferencialmente expressos e exclusivos ao tratamento da combinação  

rAdRGDPG-p19/rAdRGDPG-IFNβ, 22 genes são regulados positivamente. Esses 22 genes, 

quando analisados com as ferramentas do banco de dados DAVID (Database 

for Annotation, Visualization and Integrated Discovery), enriquecem funções imunes, 

principalmente ligadas a imunidade e taxia (tabela 4). O que corrobora com os efeitos 

observados no desafio secundário dos animais tratados, e na vacinação com células 

transduzidas ex vivo.  Os 25 genes regulados de modo negativo pela combinação  rAdPG-

p19/rAdPG-IFNβ, enriquecem entre outras, funções ligadas ao desenvolvimento epitelial, 

indicando um  possível impacto do tratamento no desenvolvimento vascular (tabela 15, 

anexos). 

    

Tabela 4. Funções enriquecidas com os genes positivamente regulados exclusivos a transferência 

combinada de rAdPG-p19/rAdPG-IFNβ, segundo analise prévia pelo método SAM 

Term Genes P-Value 

locomotion 
CCL3, CXCL3, ITGA11, IL1B, TNN 6,40E-04 

locomotory behavior 
NPAS2, CCL3, CXCL3, IL1B 2,20E-03 

response to chemical 

stimulus 

CCL3, CXCL3, CACNA1G, IL1B, GRIA3, SOD3 2,30E-03 

cell migration 
CXCL3, ITGA11, IL1B, TNN 2,40E-03 

localization of cell 
CXCL3, ITGA11, IL1B, TNN 3,80E-03 

cell motility 
CXCL3, ITGA11, IL1B, TNN 3,80E-03 

taxis 
CCL3, CXCL3, IL1B 6,70E-03 

chemotaxis 
CCL3, CXCL3, IL1B 6,70E-03 

cell motion 
CXCL3, ITGA11, IL1B, TNN 7,80E-03 

behavior 
NPAS2, CCL3, CXCL3, IL1B 9,30E-03 

neutrophil chemotaxis 
CXCL3, IL1B 2,00E-02 

inflammatory response 
CCL3, CXCL3, IL1B 2,60E-02 

http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=2&currentList=0&d-16544-o=2&d-16544-p=1&annot=26
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=7&currentList=0&d-16544-o=1&d-16544-p=1&annot=26
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0040011
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007626
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042221
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042221
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016477
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051674
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0048870
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042330
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006935
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006928
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007610
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030593
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006954
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leukocyte chemotaxis 
CXCL3, IL1B 3,10E-02 

cell chemotaxis 
CXCL3, IL1B 3,10E-02 

response to stimulus 
NPAS2, CCL3, CXCL3, CACNA1G, IL1B, GRIA3, 

SOD3 

4,20E-02 

leukocyte migration 
CXCL3, IL1B 4,80E-02 

cell-matrix adhesion 
SNED1, TNN 5,60E-02 

response to wounding 
CCL3, CXCL3, IL1B 5,80E-02 

response to metal ion 
CACNA1G, GRIA3 5,90E-02 

cell-substrate adhesion 
SNED1, TNN 6,40E-02 

defense response 
CCL3, CXCL3, IL1B 8,70E-02 

immune response 
CCL3, CXCL3, IL1B 9,60E-02 

 

O Efeito imunoprotetor previamente observado pode ser explicado não somente pelos 

genes exclusivamente expressos na combinação  rAdPG-p19/rAdPG-IFNβ, mas também na 

associação de genes expressos por rAdPG-p19 (113 genes)  e  rAdPG-IFNβ (7 genes). 

Dentre os 113 genes diferencialmente expressos tanto no grupo tratado com rAdPG-p19 e a 

combinação rAdPG-p19/rAdPG-IFNβ, 93 são negativamente regulados e enriquecem 

diversas funções biológicas,  sendo que  funções como metabolismo de colágeno e 

desenvolvimento vascular, possuam possíveis implicações nos efeitos antitumorais (Tabela 

5).  Os 20 genes restantes são regulados de modo positivo e não enriquecem funções, mas 

destaca-se a presença dos genes Col1a1 e Col1a2, codificadores de colágeno tipo I, 

reforçando o possível papel de processos de taxia e remodelamento (Figura 18, anexos).  

 

Tabela 5. funções enriquecidas pelos 93 genes positivamente regulados em ambos tratamentos 

rAdPG-p19 e rAdPG-p19/rAdPG-IFNβ. 

Term Genes P-Value 

cellular process 
CD209A, MMP9, CAR5B, EDIL3, EDNRA, HMOX2, 

NT5C3, TFB2M, TUBG2, ERRFI1, ANGPT2, TSEN15, 

RCOR3, PTBP1, ERGIC1, JMY, ISCU, ZFP81, RFK, 

MAPK3, STC1, PMP22, CLN6, LOC638361, ING3, 

LIN9, SNX3, 2510003E04RIK, VPS72, CDH5, DIMT1, 

ECE2, CBR2, REL, FOLR2, GORASP2, PRKAA1, 

NDRG1, TCF4, PCDHB22, LYVE1, DBP, DCP1A, 

BNC1, AMOT, LTA4H, 2610305D13RIK, ALG12, 

DNAJB6, RPP40 

9,60E-03 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030595
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0060326
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050896
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050900
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007160
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009611
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010038
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0031589
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006952
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006955
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?visited=yes&d-16544-s=2&rowids=&count=2&cbBenjamini=true&d-16544-o=2&d-16544-p=1&annot=26&ease=0.1&numRecords=1000&heading=
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?visited=yes&d-16544-s=7&rowids=&count=2&cbBenjamini=true&d-16544-o=1&d-16544-p=1&annot=26&ease=0.1&numRecords=1000&heading=
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009987
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nitrogen compound 

metabolic process 

ING3, RCOR3, LIN9, PTBP1, VPS72, JMY, DIMT1, 

HMOX2, LYVE1, ZFP81, CBR2, REL, DBP, RFK, 

DCP1A, NT5C3, BNC1, TFB2M, 2610305D13RIK, 

TCF4, RPP40, TSEN15, CLN6 

1,30E-02 

ncRNA processing 
DIMT1, TFB2M, TSEN15, RPP40 3,30E-02 

rRNA modification 
DIMT1, TFB2M 3,50E-02 

cellular nitrogen 

compound metabolic 

process 

ING3, RCOR3, LIN9, PTBP1, VPS72, JMY, DIMT1, 

HMOX2, ZFP81, CBR2, REL, DBP, RFK, DCP1A, 

NT5C3, BNC1, TFB2M, 2610305D13RIK, TCF4, 

RPP40, TSEN15 

3,50E-02 

cholesterol metabolic 

process 

PRKAA1, HSD17B7, CLN6 3,70E-02 

sterol metabolic 

process 

PRKAA1, HSD17B7, CLN6 4,40E-02 

ncRNA metabolic 

process 

DIMT1, TFB2M, TSEN15, RPP40 6,00E-02 

nucleobase, 

nucleoside, 

nucleotide and 

nucleic acid 

metabolic process 

ING3, RCOR3, LIN9, PTBP1, VPS72, JMY, DIMT1, 

ZFP81, CBR2, REL, DBP, DCP1A, NT5C3, BNC1, 

TFB2M, 2610305D13RIK, TCF4, RPP40, TSEN15 

6,00E-02 

collagen catabolic 

process 

MMP9, MMP1A 7,30E-02 

regulation of 

nucleobase, 

nucleoside, 

nucleotide and 

nucleic acid 

metabolic process 

ING3, RCOR3, PDLIM1, VPS72, JMY, EDNRA, ZFP81, 

REL, DBP, DCP1A, MAPK3, BNC1, TFB2M, 

2610305D13RIK, TCF4, DNAJB6 

7,30E-02 

multicellular 

organismal catabolic 

process 

MMP9, MMP1A 7,70E-02 

regulation of 

nitrogen compound 

metabolic process 

ING3, RCOR3, PDLIM1, VPS72, JMY, EDNRA, ZFP81, 

REL, DBP, DCP1A, MAPK3, BNC1, TFB2M, 

2610305D13RIK, TCF4, DNAJB6 

7,70E-02 

regulation of cellular 

metabolic process 

ING3, RCOR3, PDLIM1, SPRY4, VPS72, JMY, 

EDNRA, ZFP81, REL, DBP, DCP1A, BNC1, MAPK3, 

TFB2M, 2610305D13RIK, TCF4, DNAJB6, CLN6 

8,00E-02 

ribosome biogenesis 
LOC638361, DIMT1, TFB2M 8,50E-02 

regulation of 

transcription 

ING3, RCOR3, PDLIM1, VPS72, JMY, ZFP81, REL, 

DBP, DCP1A, MAPK3, BNC1, TFB2M, 

2610305D13RIK, TCF4, DNAJB6 

9,00E-02 

negative regulation 

of angiogenesis 

AMOT, ANGPT2 9,30E-02 

blood vessel 

development 

EDNRA, AMOT, ANGPT2, CDH5 9,30E-02 

cholesterol 

biosynthetic process 

PRKAA1, HSD17B7 9,70E-02 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006807
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006807
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0034470
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000154
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0034641
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0034641
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0034641
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008203
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008203
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016125
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016125
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0034660
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0034660
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006139
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006139
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006139
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006139
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006139
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030574
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030574
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019219
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019219
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019219
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019219
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019219
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019219
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0044243
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0044243
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0044243
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051171
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051171
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051171
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0031323
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0031323
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042254
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045449
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045449
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016525
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016525
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001568
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001568
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006695
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006695
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collagen metabolic 

process 

MMP9, MMP1A 9,70E-02 

vasculature 

development 

EDNRA, AMOT, ANGPT2, CDH5 9,90E-02 

 

Os 7 genes diferencialmente expressos por rAdRGDPG-IFNβ e a combinação rAdRGDPG-

p19/rAdRGDPG-IFNβ são todos regulados positivamente e não enriquecem processo 

biológicos,  porém destaca-se a presença de genes Il7r e Mmp8 (Tabela 6).  

Tabela  6. Genes positivamente expressos por ambos os tratamentos rAdPG-IFNβ e  rAdPG-

p19/rAdPG-IFNβ. 

Nome do gene Símbolo  Fold Induction 

expressed sequence AI451617 AI451617 1,58 

glycoprotein (transmembrane) nmb Gpnmb 1,49 

interleukin 7 receptor Il7r 1,48 

lipocalin 2 Lcn2 1,53 

matrix metallopeptidase 8 Mmp8 1,57 

membrane-spanning 4-domains, subfamily A,  

member 4D 

Ms4a4d 1,73 

schlafen 4 Slfn4 2,01 

 

Os 17 genes positivamente regulados no grupo tratado com rAdPG-IFNβ enriquecem 

exclusivamente funções imunes (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Funçoes enriquecidas pelos genes regulados de modo positivo, exclusivos ao tratamento 

com rAdPG-IFNβ.  

Term Genes P-Value 

immune response 
PPBP, PRG4, CD300E, RSAD2 1,80E-03 

immune system 

process 

PPBP, PRG4, CD300E, RSAD2 7,80E-03 

response to stimulus 
PPBP, PRG4, FPR1, CD300E, RSAD2 3,40E-02 

 

Dos 33 genes diferencialmente expressos somente no grupo tratado com rAdPG-p19,  23 

estão down regulados, e enriquecem funções destacadas na tabela 8.  

 

Tabela 8. Funções enriquecidas pelos genes negativamente regulados somente no grupo tratado 

com rAdPG-p19.  

Term Genes P-Value 

adult walking CHD7, HIPK2 
 

2,40E-02 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0032963
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0032963
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001944
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001944
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=2&currentList=0&d-16544-o=2&d-16544-p=1&annot=26
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=7&currentList=0&d-16544-o=1&d-16544-p=1&annot=26
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006955
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002376
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002376
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050896
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=2&currentList=0&d-16544-o=2&d-16544-p=1&annot=26
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=7&currentList=0&d-16544-o=1&d-16544-p=1&annot=26
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007628
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behavior 

adult locomotory 

behavior 

CHD7, HIPK2 
 

5,50E-02 

response to stimulus 
CHD7, LY96, SUSD2, HIPK2, 

IL1RN, IFITM6 
 

5,60E-02 

immune response LY96, SUSD2, IL1RN 
 

6,70E-02 

cell death RNF144B, HIPK2, GZMC 
 

7,90E-02 

death RNF144B, HIPK2, GZMC 
 

8,20E-02 

adult behavior CHD7, HIPK2 
 

8,20E-02 

 

Entre os 10 genes up regulados exclusivamente no grupo tratado com rAdPG-p19, destaca-

se a curiosa expressão de membros da família de receptores de olfato (OrfR), conforme 

tabela 9. 

  

Tabela 9. Funções enriquecidas pelos genes up regulados somente pelo tratamento com rAdPG-p19 

Term Genes P-Value 

sensory perception of 

smell 

OLFR594, OLFR893, OLFR1504, OLFR136, OLFR669, 

OLFR16 

1,70E-05 

sensory perception of 

chemical stimulus 

OLFR594, OLFR893, OLFR1504, OLFR136, OLFR669, 

OLFR16 

2,30E-05 

sensory perception 
OLFR594, OLFR893, OLFR1504, OLFR136, OLFR669, 

OLFR16 

5,10E-05 

cognition 
OLFR594, OLFR893, OLFR1504, OLFR136, OLFR669, 

OLFR16 

6,70E-05 

neurological system 

process 

OLFR594, OLFR893, OLFR1504, OLFR136, OLFR669, 

OLFR16 

1,30E-04 

system process 
OLFR594, OLFR893, OLFR1504, OLFR136, OLFR669, 

OLFR16 

1,90E-04 

G-protein coupled 

receptor protein 

signaling pathway 

OLFR594, OLFR893, OLFR1504, OLFR136, OLFR669, 

OLFR16 

2,10E-04 

cell surface receptor 

linked signal 

transduction 

OLFR594, OLFR893, OLFR1504, OLFR136, OLFR669, 

OLFR16 

8,60E-04 

multicellular 

organismal process 

OLFR594, OLFR893, OLFR1504, OLFR136, OLFR669, 

OLFR16 

1,20E-02 

signal transduction 
OLFR594, OLFR1504, OLFR136, OLFR669 9,20E-02 

 

 

Análise pelo método Rank Product 

 

O método Rank Product é um método não paramétrico que se basea no posicionamento 

ordenado segundo o nível de indução da expressão gênica. Ele possui princípios 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007628
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008344
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008344
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050896
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006955
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008219
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016265
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030534
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=2&currentList=0&d-16544-o=2&d-16544-p=1&annot=26
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=7&currentList=0&d-16544-o=1&d-16544-p=1&annot=26
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007608
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007608
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007606
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007606
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007600
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050890
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050877
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050877
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0003008
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007186
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007186
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007186
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007166
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007166
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007166
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0032501
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0032501
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007165
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matemáticos diferentes do SAM, e foi utilizado para validar a analise do microarray a partir 

de uma segunda metodologia, fortalecendo assim as possíveis conclusões.  

O método Rank Product é realizado comparando-se os grupos um a um. Essa análise 

revelou que o grupo tratado com rAdRGDPG-p19 possui 45 genes regulados positivamente 

(figura 21), quando comparado ao grupo rAdRGDPG-eGFP, e 56 genes regulados 

negativamente (figura 22). O grupo tratado com  rAdRGDPG-IFNβ apresentou 63 genes up 

regulados e 7 genes down regulados. Enfim o grupo tratado com a combinação mostrou 

116 genes positivamente regulados e 134 genes negativamente regulados.  

 

Figura 21. Genes positivamente regulados nos tratamentos, quando comparados ao grupo controle. 

GxPup representa os genes positivamente regulados no grupo tratado com rAdRGDPG-p19 quando 

comparado ao grupo tratado com rAdRGDPG-eGFP. GxIup represnta os genes positivamente 

regulados no grupo tratado com rAdRGDPG-IFNβ quando comparado ao grupo tratado com 

rAdRGDPG-eGFP. GxCup representa os genes positivamente regulados no grupo tratado com 

rAdRGDPG-p19 e rAdRGDPG-IFNβ quando comparado ao grupo tratado com rAdRGDPG-eGFP.  
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Entre os 116 genes positivamente regulados na combinação, 75 são exclusivos desse grupo, 

e quando analisados usando DAVID, enriquecem predominantemente funções imunes 

(tabela 10). Esse resultado fortalece os dados obtidos na análise anterior (SAM), e 

acrescenta novos genes com possível implicação nesse processo.  

 

Tabela 10. Funções enriquecidas pelos 75 genes positivamente regulados e exclusivos do 

tratamento com a combinação. Dados obtidos através da analise pelo método de Rank products. 

 

Term Genes P-Value 

immune response 
LOC676708, IL1F9, CCL3, LST1, CD8A, CXCL3, CXCL2, 

LOC68395, LOC100044020, LOC100044021, 

LOC100044307, GBP10, EG634650, IL1B, IL1A, H2-Q2, 

GBP8, CD8B1, GBP5, CFB, THEMIS, IGJ, H2-Q1, H2-Q6, 

H2-Q7, H2-Q8, H2-Q9, OSM, LAT, CD300LF, 

LOC100044019 

2,00E-12 

response to stimulus 
RARRES2, CD8A, S100A9, LOC100044307, EG634650, 

GBP10, IL1B, CSF3R, IL1A, GBP8, GBP5, MYH1, MYH2, 

SAA3, GM4223, OSM, ARRB2, CD300LF, 

LOC100044019, LOC676708, IL1F9, CCL3, CYP1B1, 

LST1, CXCL3, CXCL2, GSDMD, LOC68395, NLRP1B, 

LOC100044020, LOC100044021, ARG1, IRG1, H2-Q2, 

CD8B1, THEMIS, CFB, H2-Q1, IGJ, SYKB, GRIA3, H2-

Q6, H2-Q7, H2-Q8, SOD3, H2-Q9, LAT, SFRP2, 

MAPK8IP3, LOC100045165 

4,30E-12 

immune system process 
LOC676708, IL1F9, CCL3, LST1, CD8A, CXCL3, S100A9, 

CXCL2, LOC68395, LOC100044020, LOC100044021, 

LOC100044307, GBP10, EG634650, IL1B, CSF3R, IL1A, 

H2-Q2, GBP8, CD8B1, GBP5, CFB, THEMIS, IGJ, H2-Q1, 

SYKB, H2-Q6, H2-Q7, GM4223, H2-Q8, H2-Q9, OSM, 

LAT, CD300LF, LOC100045165, LOC100044019 

1,10E-11 

response to external 

stimulus 

CCL3, LST1, MYH1, CFB, CXCL3, MYH2, CXCL2, 

GSDMD, S100A9, SAA3, GM4223, LAT, ARG1, SFRP2, 

IL1B, CSF3R, LOC100045165, IL1A 

1,60E-07 

cell chemotaxis 
CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

4,30E-06 

leukocyte chemotaxis 
CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

4,30E-06 

defense response 
H2-Q2, LOC676708, RARRES2, CCL3, CFB, CXCL3, 

CXCL2, H2-Q1, SAA3, LOC68395, NLRP1B, H2-Q6, H2-

Q7, H2-Q8, LOC100044020, H2-Q9, LOC100044021, LAT, 

LOC100044307, IL1B, IL1A, LOC100044019 

8,70E-06 

response to wounding 
ARG1, LAT, CCL3, MYH1, CFB, CXCL3, CXCL2, MYH2, 

SAA3, IL1B, IL1A 

9,30E-06 

response to stress 
LOC676708, CCL3, RARRES2, CXCL3, CXCL2, 

LOC68395, NLRP1B, LOC100044020, LOC100044021, 

1,20E-05 

http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=2&currentList=0&d-16544-o=2&d-16544-p=1&annot=26
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=7&currentList=0&d-16544-o=1&d-16544-p=1&annot=26
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006955
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050896
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002376
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009605
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009605
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0060326
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030595
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006952
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009611
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006950
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ARG1, LOC100044307, IL1B, IL1A, H2-Q2, MYH1, CFB, 

H2-Q1, MYH2, SAA3, SYKB, H2-Q6, H2-Q7, SOD3, H2-

Q8, H2-Q9, OSM, LAT, MAPK8IP3, LOC100044019 

leukocyte migration 
CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

2,60E-05 

inflammatory response 
LAT, CCL3, CFB, CXCL3, CXCL2, SAA3, IL1B, IL1A 3,10E-05 

neutrophil chemotaxis 
CXCL3, CXCL2, IL1B, CSF3R, GM4223, LOC100045165 4,40E-05 

taxis 
CCL3, CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

7,80E-05 

chemotaxis 
CCL3, CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

7,80E-05 

cellular response to 

stimulus 

CYP1B1, SFRP2, CXCL3, CXCL2, GSDMD, S100A9, 

IL1B, CSF3R, MAPK8IP3, SYKB, GM4223, 

LOC100045165 

4,10E-04 

regulation of immune 

system process 

H2-Q2, LOC676708, LST1, CFB, THEMIS, H2-Q1, SYKB, 

LOC68395, H2-Q6, H2-Q7, H2-Q8, LOC100044020, H2-

Q9, LOC100044021, LAT, LOC100044307, CD274, 

LOC100044019 

1,80E-03 

locomotory behavior 
CCL3, CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

2,50E-03 

response to chemical 

stimulus 

CCL3, CYP1B1, CFB, CXCL3, S100A9, CXCL2, GRIA3, 

GM4223, SOD3, CSF3R, IL1B, IRG1, LOC100045165 

2,60E-03 

regulation of protein 

kinase cascade 

OSM, LST1, IL1B, MAPK8IP3, SYKB 3,60E-03 

cell motion 
PDPN, CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, 

MAPK8IP3, GM4223, LOC100045165 

3,70E-03 

acute inflammatory 

response 

CFB, SAA3, IL1B, IL1A 3,90E-03 

behavior 
OSM, CCL3, CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, 

GM4223, LOC100045165 

5,00E-03 

positive regulation of 

signal transduction 

OSM, LST1, CD8A, IL1B, SYKB 5,20E-03 

positive regulation of 

response to stimulus 

H2-Q2, LOC676708, CFB, THEMIS, H2-Q1, SYKB, 

LOC68395, H2-Q6, H2-Q7, LOC100044020, H2-Q8, H2-

Q9, LOC100044021, LOC100044307, IL1B, 

LOC100044019 

6,30E-03 

acute-phase response 
SAA3, IL1B, IL1A 6,30E-03 

regulation of MAPKKK 

cascade 

OSM, IL1B, MAPK8IP3, SYKB 6,50E-03 

regulation of 

phosphorylation 

OSM, ARRB2, IL1B, MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 6,50E-03 

positive regulation of cell 

communication 

OSM, LST1, CD8A, IL1B, SYKB 7,10E-03 

regulation of anatomical 

structure morphogenesis 

LST1, SFRP1, PDPN, IL1B, IL1A 7,20E-03 

regulation of phosphorus 

metabolic process 

OSM, ARRB2, IL1B, MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 7,60E-03 

regulation of phosphate OSM, ARRB2, IL1B, MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 7,60E-03 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050900
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006954
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030593
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042330
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006935
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051716
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051716
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002682
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002682
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007626
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042221
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042221
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010627
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010627
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006928
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002526
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002526
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007610
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009967
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009967
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0048584
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0048584
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006953
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043408
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043408
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042325
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042325
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010647
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010647
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0022603
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0022603
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051174
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051174
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019220
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metabolic process 

regulation of response to 

stimulus 

H2-Q2, LOC676708, CFB, THEMIS, H2-Q1, SYKB, 

LOC68395, H2-Q6, H2-Q7, H2-Q8, LOC100044020, H2-

Q9, LOC100044021, LOC100044307, MAPK8IP3, IL1B, 

LOC100044019 

1,10E-02 

regulation of protein 

amino acid 

phosphorylation 

OSM, ARRB2, MAPK8IP3, SYKB 1,30E-02 

regulation of JNK cascade  
IL1B, MAPK8IP3, SYKB 1,40E-02 

immune effector process 
H2-Q2, LOC676708, CD8A, CFB, H2-Q1, LOC68395, H2-

Q6, H2-Q7, LOC100044020, H2-Q8, H2-Q9, 

LOC100044021, LAT, LOC100044307, LOC100044019 

1,40E-02 

regulation of stress-

activated protein kinase 

signaling pathway 

IL1B, MAPK8IP3, SYKB 1,50E-02 

locomotion 
CCL3, CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

1,60E-02 

positive regulation of 

immune response 

H2-Q2, LOC676708, CFB, THEMIS, H2-Q1, SYKB, 

LOC68395, H2-Q6, H2-Q7, LOC100044020, H2-Q8, H2-

Q9, LOC100044021, LOC100044307, LOC100044019 

1,60E-02 

regulation of vascular 

endothelial growth factor 

production 

IL1B, IL1A 1,60E-02 

fever 
IL1B, IL1A 1,60E-02 

positive regulation 

vascular endothelial 

growth factor production 

IL1B, IL1A 1,60E-02 

cell migration 
CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

1,70E-02 

cell activation 
LAT, LST1, CD8A, THEMIS, SYKB 1,70E-02 

regulation of signal 

transduction 

OSM, LST1, ARRB2, CD8A, IL1B, MAPK8IP3, SYKB, 

GRIA3 

1,80E-02 

regulation of cytokine 

production 

H2-Q2, LOC676708, H2-Q1, SYKB, LOC68395, H2-Q6, 

H2-Q7, LOC100044020, H2-Q8, H2-Q9, LOC100044021, 

LOC100044307, IL1B, IL1A, LOC100044019 

1,90E-02 

leukocyte differentiation 
CD8A, THEMIS, CD300LF, SYKB 2,00E-02 

regulation of lymphocyte 

activation 

LAT, LST1, CD274, SYKB 2,00E-02 

regulation of leukocyte 

activation 

LAT, LST1, CD274, SYKB 2,30E-02 

regulation of cell 

activation 

LAT, LST1, CD274, SYKB 2,40E-02 

positive regulation of 

cytokine production 

H2-Q2, LOC676708, H2-Q1, LOC68395, H2-Q6, H2-Q7, 

LOC100044020, H2-Q8, H2-Q9, LOC100044021, 

LOC100044307, IL1B, IL1A, LOC100044019 

2,50E-02 

positive regulation of 

multicellular organismal 

H2-Q2, LOC676708, LST1, H2-Q1, LOC68395, H2-Q6, H2-

Q7, LOC100044020, H2-Q8, H2-Q9, LOC100044021, 

2,70E-02 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019220
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0048583
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0048583
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001932
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001932
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001932
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0046328
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002252
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0070302
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0070302
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0070302
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0040011
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050778
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050778
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010574
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010574
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010574
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001660
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010575
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010575
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010575
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016477
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001775
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009966
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009966
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001817
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001817
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002521
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051249
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051249
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002694
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002694
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050865
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050865
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001819
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001819
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051240
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051240
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process 
LOC100044307, IL1B, IL1A, LOC100044019 

heat generation 
IL1B, IL1A 2,90E-02 

cell motility 
CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

2,90E-02 

localization of cell 
CXCL3, CXCL2, S100A9, IL1B, CSF3R, GM4223, 

LOC100045165 

2,90E-02 

regulation of protein 

modification process 

OSM, ARRB2, MAPK8IP3, SYKB 2,90E-02 

negative regulation of 

transport 

OSM, LST1, IL1B 3,60E-02 

regulation of cell 

communication 

OSM, LST1, ARRB2, CD8A, IL1B, MAPK8IP3, SYKB, 

GRIA3 

3,70E-02 

positive regulation of 

biological process 

H2-Q2, LOC676708, LST1, CD8A, PDPN, CFB, THEMIS, 

H2-Q1, SYKB, LOC68395, SIRT7, H2-Q6, H2-Q7, H2-Q8, 

LOC100044020, H2-Q9, OSM, LOC100044021, 

LOC100044307, FBLN2, IL1B, IL1A, LOC100044019 

3,70E-02 

regulation of cellular 

response to stress 

IL1B, MAPK8IP3, SYKB 3,70E-02 

T cell differentiation 
CD8A, THEMIS, SYKB 3,80E-02 

regulation of immune 

response 

H2-Q2, LOC676708, CFB, THEMIS, H2-Q1, SYKB, 

LOC68395, H2-Q6, H2-Q7, LOC100044020, H2-Q8, H2-

Q9, LOC100044021, LOC100044307, LOC100044019 

4,00E-02 

regulation of protein 

kinase activity 

IL1B, MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 4,10E-02 

regulation of lymphocyte 

proliferation 

LST1, CD274, SYKB 4,20E-02 

regulation of mononuclear 

cell proliferation 

LST1, CD274, SYKB 4,20E-02 

regulation of leukocyte 

proliferation 

LST1, CD274, SYKB 4,40E-02 

regulation of kinase 

activity 

IL1B, MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 4,40E-02 

regulation of MAP kinase 

activity 

IL1B, MAPK8IP3, SYKB 4,60E-02 

activation of immune 

response 

THEMIS, CFB, SYKB 4,60E-02 

regulation of transferase 

activity 

IL1B, MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 4,80E-02 

negative regulation of 

glucose transport 

LST1, IL1B 4,80E-02 

activation of JUN kinase 

activity 

MAPK8IP3, SYKB 4,80E-02 

positive regulation of 

immune system process 

H2-Q2, LOC676708, CFB, THEMIS, H2-Q1, SYKB, 

LOC68395, H2-Q6, H2-Q7, LOC100044020, H2-Q8, H2-

Q9, LOC100044021, LOC100044307, LOC100044019 

4,90E-02 

leukocyte mediated 

immunity 

LAT, CD8A, CFB 4,90E-02 

positive regulation of OSM, LST1, IL1B 5,10E-02 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051240
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0031649
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0048870
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051674
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0031399
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0031399
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051051
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051051
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010646
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010646
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0048518
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0048518
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0080135
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0080135
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030217
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050776
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050776
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045859
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045859
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050670
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050670
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0032944
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0032944
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0070663
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0070663
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043549
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043549
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043405
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043405
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002253
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002253
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051338
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051338
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010829
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010829
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007257
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007257
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002684
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002684
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002443
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0002443
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010740
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protein kinase cascade 

positive regulation of 

calcium-mediated 

signaling 

CD8A, SYKB 5,20E-02 

leukocyte activation 
LAT, CD8A, THEMIS, SYKB 5,80E-02 

positive regulation of JUN 

kinase activity 

MAPK8IP3, SYKB 6,00E-02 

regulation of calcium-

mediated signaling 

CD8A, SYKB 6,00E-02 

temperature homeostasis 
IL1B, IL1A 6,80E-02 

positive regulation of 

angiogenesis 

IL1B, IL1A 6,80E-02 

negative regulation of 

hormone secretion 

OSM, IL1B 6,80E-02 

regulation of T cell 

activation 

LAT, CD274, SYKB 7,00E-02 

calcium-mediated 

signaling 

LAT, LST1 7,20E-02 

protein kinase cascade 
OSM, MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 7,30E-02 

lymphocyte differentiation  
CD8A, THEMIS, SYKB 7,70E-02 

cellular aromatic 

compound metabolic 

process 

CYP1B1, HDC, AMPD1 7,70E-02 

MAPKKK cascade 
MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 7,90E-02 

T cell selection 
THEMIS, SYKB 8,00E-02 

regulation of glucose 

transport 

LST1, IL1B 8,00E-02 

regulation of JUN kinase 

activity 

MAPK8IP3, SYKB 8,00E-02 

intracellular signaling 

cascade 

OSM, LAT, RAB44, LST1, SAFB, MAPK8IP3, SYKB, 

GADD45B 

8,10E-02 

T cell activation 
CD8A, THEMIS, SYKB 8,20E-02 

cell proliferation 
PDPN, CFB, IL1B, IL1A 8,20E-02 

regulation of 

developmental process 

LST1, SFRP1, PDPN, IL1B, SYKB, IL1A 8,20E-02 

hemopoiesis 
CD8A, THEMIS, CD300LF, SYKB 8,30E-02 

regulation of localization 
OSM, LST1, PDPN, IL1B, SYKB 8,50E-02 

lung alveolus development  
PDPN, MAPK8IP3 8,70E-02 

positive regulation of 

protein kinase activity 

MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 9,20E-02 

regulation of secretion 
OSM, IL1B, SYKB 9,30E-02 

response to extracellular 

stimulus 

CFB, SFRP2, GSDMD 9,70E-02 

positive regulation of MAPK8IP3, SYKB, GADD45B 9,90E-02 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010740
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050850
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050850
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050850
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045321
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043507
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043507
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050848
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050848
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001659
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045766
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045766
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0046888
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0046888
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050863
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050863
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019722
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0019722
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007243
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030098
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006725
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006725
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006725
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0000165
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045058
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010827
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0010827
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043506
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0043506
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007242
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007242
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042110
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008283
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050793
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0050793
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030097
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0032879
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0048286
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045860
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0045860
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0051046
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009991
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009991
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kinase activity 

 

Os 83 genes downregulados exclusivamente no grupo tratado com os vetores rAdRGDPG-

p19 e rAdRGDPG-IFNβ (figura 22) enriquecem funções predominantemente ligadas ao 

metabolismo de esteróis (tabela 11). 

 

Figura 22. Genes negativamente regulados nos tratamentos, quando comparados ao grupo controle 

Os 87 genes regulados negativamente possuem impacto predominante sobre funções ligadas ao 

metabolismo de esteróis (tabela 10). GxPup representa os genes negativamente regulados no grupo 

tratado com rAdRGDPG-p19 quando comparado ao grupo tratado com rAdRGDPG-eGFP. GxIup 

representa os genes negativamente regulados no grupo tratado com rAdRGDPG-IFNβ quando 

comparado ao grupo tratado com rAdRGDPG-eGFP. GxCup representa os genes negativamente 

regulados no grupo tratado com rAdRGDPG-p19 e rAdRGDPG-IFNβ quando comparado ao grupo 

tratado com rAdRGDPG-eGFP 

 

Tabela 11. funções enriquecidas pelos genes exclusivamente down regulados nos tumores tratados 

com a combinação rAdPG-p19/rAdPG-IFNβ. 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0033674
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Term Genes P-Value 

cholesterol biosynthetic 

process 

LOC100044783, GM7655, IDI1, HSD17B7, NSDHL 3,10E-03 

lipid biosynthetic process 
SCD1, LOC100044783, FADS2, LCLAT1, GM7655, IDI1, 

HSD17B7, NSDHL 

3,40E-03 

sterol biosynthetic 

process 

LOC100044783, GM7655, IDI1, HSD17B7, NSDHL 5,20E-03 

electron transport chain 
NDUFB4, NDUFB9, GM3873, FADS2, GM2962, GM3244, 

UQCRB 

7,50E-03 

oxidation reduction 
SCD1, NDUFB4, NDUFB9, GM3873, FADS2, GM2962, 

HADH, GM3244, HSD17B7, UQCRB, NSDHL 

9,80E-03 

lipid metabolic process 
SCD1, SGPP1, LOC100044783, FADS2, LCLAT1, 

GM7655, IDI1, HADH, HSD17B7, NSDHL 

1,20E-02 

generation of precursor 

metabolites and energy 

ATP5D, NDUFB4, NDUFB9, GM3873, FADS2, GM2962, 

GM3244, UQCRB 

1,40E-02 

cholesterol metabolic 

process 

LOC100044783, GM7655, IDI1, HSD17B7, NSDHL 2,60E-02 

steroid biosynthetic 

process 

LOC100044783, GM7655, IDI1, HSD17B7, NSDHL 2,70E-02 

cellular lipid metabolic 

process 

SCD1, SGPP1, LOC100044783, FADS2, LCLAT1, 

GM7655, IDI1, HADH 

2,90E-02 

sterol metabolic process 
LOC100044783, GM7655, IDI1, HSD17B7, NSDHL 3,10E-02 

regulation of cell 

proliferation 

CD38, CAV2, LOC100047518, ARHGAP5, DBP, 

LOC100047522, GM13597, TAX1BP3, DPT 

4,40E-02 

metabolic process 
GM8054, LOC100046290, GM7806, GM5495, GM6689, 

GM5810, GM7702, GM8252, GM10095, GM3713, 

GM5816, GOT2, GM13641, GM8195, GM10155, GM8101, 

HADH, GM15150, GM8840, CD38, GM6568, 

LOC100044606, GM7799, LCLAT1, GM12411, GM2962, 

GM14648, LOC634339, BMPR2, LOC100047314, ACAT1, 

NAA38, GM14336, GM16376, LOC100047019, IKZF5, 

SCD1, LOC676590, GM3201, GM6813, NPL, GM12618, 

GM8397, LOC675035, GM7062, CRBN, DNAJB9, 

GM13653, LOC636187, IDI1, ATP5D, GM13604, SGPP1, 

GM8880, UBE2G1, GM7547, GM11703, LOC640734, 

GM2815, GM8557, GM8012, GM9130, GM15309, 

GM5502, GM10240, GM12760, LOC100045259, GM5445, 

GM7655, GM10045, LOC674669, LOC100045641, 

GM5857, GM11975, LOC100044783, UQCRB, 

LOC100048241, PPP6C, NDUFB4, LOC100045052, 

NDUFB9, GM3873, GM5534, GM8915, LOC677659, 

GM8724, SUMO1, GM12944, ETV1, GM3355, HSD17B7, 

NSDHL, GM7218, GM10163, GM5528, GM15312, ZFP51, 

GM5042, GM8157, FADS2, RPS6KA3, SULF2, DBP, 

RPL21, BNC1, GM16060, 2610305D13RIK, GM3244, 

LOC100044272 

5,60E-02 

chemotaxis 
CCL12, AMOT, CCL17 5,70E-02 

http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=2&currentList=0&d-16544-o=2&d-16544-p=1&annot=26
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=7&currentList=0&d-16544-o=1&d-16544-p=1&annot=26
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006695
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006695
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008610
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016126
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016126
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0022900
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0055114
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006629
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006091
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006091
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008203
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008203
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006694
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006694
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0044255
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0044255
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016125
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042127
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042127
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008152
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0006935
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taxis 
CCL12, AMOT, CCL17 5,70E-02 

negative regulation of 

Wnt receptor signaling 

pathway 

DKK2, LOC100047518, LOC100047522, GM13597, 

TAX1BP3 

9,00E-02 

carboxylic acid 

biosynthetic process 

GOT2, SCD1, FADS2 9,00E-02 

organic acid biosynthetic 

process 

GOT2, SCD1, FADS2 9,00E-02 

 

Os genes exclusivos aos demais tratamentos são ilustrados na figuras 32 e 33 nos anexos.  

 

4.3 CYTOKINE BEAD ARRAY 

 

Com o objetivo de verificar possíveis alterações no microambiente tumoral, realizamos 

uma quantificação das citocinas intratumorais por citometria de fluxo, com o uso de um 

arranjo de esferas. Quando atentamos para citocinas características de respostas Th1 (TNF, 

IFN-у), Th2 (IL-4, IL-2), e Th17 (IL-17), constatamos que os tumores apresentam um 

perfil inflamatório do tipo Th1, e que o tratamento não produz modificações nesse perfil 

(figura 23a).  Os dados obtidos revelam que não houve alterações na concentração dessas 

moléculas seguido dos tratamentos. IL-12p70, tipicamente produzida por monócitos, 

macrófagos e DC, e com papel na indução de difenciação, proliferação e manutenção de 

uma resposta Th1, também se manteve invariável. A citocina IL-10, característica de 

populações de células T regulatórias e Th2, não apresentou concentrações detectáveis. 

MCP-1, responsável pelo recrutamento de monócitos/macrófagos foi detectada em níveis 

baixos e inalterados entre os grupos. GM-CSF, cujo papel clássico consiste na indução da 

proliferação de precursores mielóides, foi detectado em concentrações superiores ao limite 

de quantificação alcançados pela curva padrão (Figura 23b).  

 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0042330
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030178
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030178
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030178
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0046394
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0046394
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016053
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0016053
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Figura 23. Analise da concentração de citocinas intratumorais. A figura (a) representa as citokinas 

características das respostas imunes do tipo Th1,Th2 e Th17. Em (b) as concentrações das citocinas 

IL-12p70, IL-10, MCP-1 e GM-CSF.  

 

As concentrações da citocina pró-inflamatória IL-1β não desmonstraram diferença 

significativa. IL-5, importante no processo inflamatório mediado por eosinófilos e no 

contexto do câncer associada à progressão e metástase, também não apresentou diferença 

das concentrações. A citocina IL-6, em geral associada à progressão tumoral, igualmente 

não apresentou diferença (Figura 24).  

 
Figura 24. Concentração intratumoral das citocinas pró-tumorais Il-1β, Il-5 e Il-6.  

 

4.4 PRESENÇA DE CÉLULAS APRESENTADORAS DE ANTÍGENOS NO SÍTIO 

TUMORAL 

Sabendo que os efeitos induzidos pela transferência gênica são predominantemente 

dependentes da resposta imune (figuras 20 e 21), procuramos analisar o impacto dessas 

terapias em células apresentadoras de antígenos. A análise por imunohistoquimica do 
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infiltrado de células DC através dos marcadores CD11c e CD86 (DC ativa) não se mostrou 

diferente entre os grupos (figura 25 a, b e d). Apenas quando considerado CD11c como 

único marcador, o grupo tratado com rAdRGDPG-IFNβ possui um aumento significativo 

(Figura 25c).  

 Figura 25. Infiltrado intratumoral de células CD11c
+
CD86

+
. Cada ponto do gráfico representa um 

campo adquirido de maneira aleatória. Foram quantificados 5 campos de dois cortes diferentes em 3 

animais por grupo. * p<0,05  ns: estatisticamente não significante   

 

A presença de macrófagos foi alterada pelo tratamento, ambos os grupos tratados com vetor 

carreador do gene IFNβ, apresentaram uma menor quantidade de células F4/80
+
 CD169

+
 

(Figura 27a). Quando atentamos a população F4/80
+
CD169

-
, não existe diferença entre os 

grupos (Figura 27b). A contagem de células positivas somente para F4/80 revela diferença 
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significativa somente entre os animais tratados com rAdRGDPG-eGFP e a combinação 

rAdRGDPG-IFNβ+ rAdRGDPG-p19 (Figura 27c). A quantificação das células positivas 

para CD169 revela menor quantidade de infiltrado nos grupos tratados com rAdRGDPG-

IFNβ e a combinação rAdRGDPG-IFNβ+ rAdRGDPG-p19 (Figura 27c). 

 

Figura 27. Analise do infiltrado intratumoral. Contagem de células positivas para os marcadores 

caracteristidos de macrófagos F4/80 e CD169.  Cada ponto do gráfico representa um campo 

adquirido de maneira aleatória. Foram quantificados 5 campos de dois cortes diferentes em 3 

animais por grupo. * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001;  ns, estatisticamente não significante.  

 

 

A população de neutrófilos intratumorais está aumentada nos tumores tratados com a 

combinação IFNβ+p19 como mostra a figura 28 (a e b), representada pelos marcadores 
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CD11b
+
 Ly6G

+
.  A população  CD11b+Ly6G- , e a população de células CD11b+  não 

parece ter sido alterada, indicando que a população de monócitos se mantém constante 

(Figura 28 b e d).  

 

Figura 28. Presença de neutrófilos intratumorais. Cada ponto do gráfico representa um campo 

adquirido de maneira aleatória. Foram quantificados 5 campos de dois cortes diferentes em 3 

animais por grupo. * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001;  ns, estatisticamente não significante. 

4.5 ASSOCIAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA GÊNICA COM QUIMIOTERAPIA 

Visando aproximar nossa abordagem de uma situação clinica, analisamos se a associação 

da transferência gênica pelos vetores com o quimioterápico cisplatina (CDDP), cujo uso é 

corrente no tratamento de NSCLC e SCLC.  Tal tratamento consistiu na injeção 

intratumoral de uma dose de cisplatina (50 μL a concentração de 1 mg/mL). Observamos 

que a associação da cisplatina induziu redução no crescimento tumoral do grupo tratado 

com o vetor controle (rAdRGD PG-eGFP), porém não produziu efeito sinérgico ou aditivo 

nos grupos tratados com os vetores rAdRGDPG-p19 e rAdRGDPG-IFNβ. Curiosamente, 
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no grupo tratado com ambos rAdRGDPG-p19/rAdRGDPG-IFNβ, a associação com 

cisplatina induziu um marcante efeito na diminuição do crescimento tumoral (Figura 29). 

 

 
Figura 29. Impacto da associação da transferência gênica com quimiterapia. Camundongos foram 

tratados com 5 aplicações de vetores rAdRGDGFP,  rAdRGDPG-p19, rAdRGDPG-IFNβ ou 

rAdRGDPG-p19/rAdRGDPG-IFNβ, a cada 48h. A cisplatina foi administrada por via intratumoral 

48h após a última dose de vetor recombinante.  

 

Analise imunohistoquimica dos tumores revelou que o uso de CDDP é capaz de induzir um 

maior numero de células em apoptose (ativação de caspase 3).  
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Figura 30. Immunohistoquica revela ativação de caspase 3, nos tumores tratados com transferência 

genica de GFP, IFNβ e  p19+IFNβ com ou sem associação a CDDP. Cada ponto do gráfico 

representa um campo adquirido de maneira aleatória. Foram quantificados 5 campos de 5 cortes 

diferentes em 4 animais por grupo.  **p<0,01;  ns, estatisticamente não significante. 
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DISCUSSÃO E PERSPECTIVAS 

Nosso grupo tem com sucesso associado conceitos de morte celular e resposta imune em 

modelos murinos de terapia gênica utilizando vetores adenovirais. A associação de genes 

pró-apototicos como p53 e p19 ao IFN-β tem se mostrado promissora (Merkel, da Silva 

Soares et al. 2010; Merkel, Medrano et al. 2013). Durante uma primeira etapa, trabalhamos 

para construir vetores virais que expressem os dois transgenes simultaneamente. A 

produção de um vetor rAdPGIFN βIRESp53, se deu com sucesso e o vetor foi validado, ou 

seja, expressou de maneira adequada as proteínas de interesse (IFNβ e p53). O vetor 

bicistronico rAdPGIFN βIRESp19 já havia sido construído e validado (Ribeiro AR et al, 

manuscrito em preparação).   

Os dois modelos estudados ao decorrer deste trabalho (4T1 e LLC1) progrediram em 

diferentes níveis. O estudo de transferência gênica no modelo de carcinoma mamário (4T1), 

ainda se encontra em estado precoce. A toxicidade observada seguida da transdução 

adenoviral limitou as conclusões sobre o papel de p53 e IFN β na indução de morte celular 

(Figura 10). A transferência de p53 não apresentou efeito observável na indução de morte 

celular, apesar dessa célula apresentar expressão endógena nula dessa proteína (Yerlikaya 

and Erin 2008).  Esse efeito pode ser resultante da baixa taxa de transdução alcançada 

utilizando os vetores Ad5 ou significar que a presença de p53 sozinho não é capaz de 

induzir morte celular. Nesse último caso o uso de um segundo sinal de estresse, como a 

associação a um quimioterápico, poderia colocar em evidência o efeito da transferência 

gênica na indução de morte celular. A transferência gênica de IFN β sozinho não induziu 

morte celular enquanto a transferência de ambos IFN β e p53 foi capaz de produzir esse 

efeito. Todavia, a análise de IFNβ no sobrenadante de células transduzidas mostrou que a 

expressão induzida pelo vetor monocistronico é nula se comparada a expressão de IFNβ 

atingida pelo vetor rAdPG-IFN β IRES p53 (Figura 11). Tal efeito pode ser justificado pela 

ausência de atividade de p53 endógeno limitando a ativação do promotor PG. Essa 

expressão nula do vetor rAdPG-IFN β, limita as conclusões sobre a indução de morte, que 

pode ser dependente exclusivamente de IFN β, ou da combinação IFN β IRES p53. Oh et 

al, demonstraram a perda de viabilidade da linhagem 4T1, seguida da transferência gênica 

de IFN β, porém o ensaio de viabilidade não esclarece se esse efeito é dependente da 
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indução de morte celular ou redução da proliferação.  Para contornar a nula expressão em 

nosso vetor rAd PG IFNβ um vetor adenoviral contendo o IFN β sob controle do promotor 

constitutivo (CMV) foi construído, produzido, validado (dados não mostrados) e terá os 

efeitos sob a linhagem 4T1 avaliados em breve. Cabe ressaltar que migramos para uma 

plataforma de vetores com a fibra modificada com o motivo RGD, com o objetivo de 

aumentar a eficiência de transdução, diminuindo assim a quantidade de partículas virais 

utilizadas e os possíveis efeitos tóxicos associados (Ribeiro AH et al, manuscrito em 

preparação). Mantemos um especial interesse nesse modelo devido a capacidade dessas 

células de quando injetadas de modo ortotópico, metastatizar espontaneamente para 

diversos órgãos (Yoneda, Michigami et al. 2000). Por esse motivo construímos a linhagem 

4T1-luc, que com o uso da captura de imagem em tempo real, não invasiva (IVIS imaging 

systems) nos permitirá avaliar o impacto da transferência gênica intratumoral no 

crescimento e na formação de metastases. Dentro do modelo utilizando a linhagem 4T1, 

vale ressaltar que Sang et al, já utilizaram tais células  (co-transfectadas com o 

imunoestimulador  Flt3L e p53)  como estratégia de vacinação e obtiveram resultados 

positivos. Brin et al, mostraram que transdução de tumores 4T1 com adenovirus 

carreadores do gene hibrido IFNalpha2alpha1, inibiu crescimento do tumor primário e 

formação de metástases (Brin, Atencio et al. 2006). Esperamos, portanto, que essa 

linhagem cuja imunogenicidade já foi demonstrada, fortaleça nosso modelo de tratamento e 

nos permita demonstrar incrementos positivos induzidos pela associação de IFNβ e 

correção da via de p53.  

A linhagem LLC1 se mostrou refratária à infecção com Ad5, porém tal efeito foi 

contornado com a utilização de MOIs elevadas e a posterior migração para vetores 

contendo o motivo RGD na fibra (AdRGD). Num segundo momento devido a relatos 

contraditórios na literatura, em relação ao status da proteína p53, realizamos um ensaio 

funcional para avaliar a capacidade transcricional de p53 em LLC1. Apesar do trabalho de 

Rizzo et al, de 1993 identificar uma mutação no códon 334 em linhagens derivadas de 

LLC1, trabalhos mais recentes têm mostrado efeitos dependentes de p53 nessa linhagem 

(Burdelya, Komarova et al. 2006; Wong, Cheung et al. 2010; Wu, Lin et al. 2011). O 

resultado de nosso ensaio revela que p53 nessa linhagem possui atividade transcricional, o 
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que corrobora com os efeitos observados em parte dos trabalhos acima citados.  A LLC se 

mostrou sensível a transferência gênica de p19 e não p53. Tal observação vai ao encontro 

da bibliografia que sugere que em linhagens derivadas de LLC a super-regulação de 

MDM2 desenpenha um papel importante na regulação de p53 (Rizzo, Soddu et al. 1993). A 

transferência do gene IFNβ não foi capaz de induzir morte celular, mas teve impacto na 

viabilidade celular possivelmente reduzindo a velocidade de progressão do ciclo celular. A 

associação dos genes IFNβ com o gene p19 não foi capaz de melhorar a desempenho de 

p19, mostrando que não há sinergia ou efeito aditivo na indução de morte celular (Figura 

17).  

Visto que p19 se mostrou eficiente na indução de morte celular, continuamos trabalhando 

com esse gene associado ao IFNβ num modelo in vivo. No decorrer deste período também 

optamos por migrar para um vetor adenoviral cuja fibra porta um motivo RGD, permitindo 

um aumento na eficiência de tradução (Ribeiro A et al, manuscrito em preparação). Cabe 

esclarecer que apesar da existência do vetor bicistronico rAdRGDPG-IFNβIRESp19,  

ensaios realizados na linhagem B16 mostraram efeitos sub-ótimos quando comparados a 

combinação de vetores monocistrônicos (Medrano et al, manuscrito em preparação). Isso 

nos motivou a adotar a combinação  rAdRGD PG-p19/ rAdRGDPG-IFN β invés do vetor 

bicistronico.   

Os resultados in vivo mostram que a injeção intratumoral de rAdPG-p19 induz de modo 

significante a redução no crescimento tumoral, porém a aplicação do rAdPG-IFN-β se 

mostrou consideravelmente melhor. É possível que o número de células atingidas pela 

transferência gênica de p19 seja limitado, por isso a morte induzida nestas células não 

implique numa redução massiva do crescimento tumoral. O uso da transferência gênica de 

IFNβ se mostrou crítico na redução do crescimento tumoral, evidenciando a importância 

dos efeitos paracrinos e imunoestimuladores dessa citocina. A associação de ambos os 

genes p19 e IFN-β não foi capaz de melhorar o desempenho já alcançado pela transferência 

IFN-β sozinho. Isso demonstra que nesse modelo, o IFNβ é crítico na redução do 

crescimento tumoral e coloca em pauta o grande peso do sistema imune nesse processo, o 

qual vários trabalhos já revelaram (Rizzo, Soddu et al. 1993; Qin, Tao et al. 1998; 
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D'Agostino, Arico et al. 1999; Lu, Fidler et al. 1999; Rozera, Carlei et al. 1999; Rozera, 

Mecchia et al. 1999).  

Apesar da associação dos genes p19 e IFN β não mostrar sinergia na redução do 

crescimento do tumor primário, um importante efeito imuno-protetor foi observado quando 

os animais tratados foram desafiados com uma segunda aplicação de células tumorais. Tal 

observação foi confirmada com um segundo protocolo, agora de vacinação profilática. 

Nesse caso os animais foram vacinados com células tratadas ex-vivo, com os vetores 

recombinantes e CDDP, e então submetidos a um desafio secundário. Essa segunda 

metodologia valida à observação do primeiro ensaio, e sugere que a imunoproteção 

observada é dependente da morte induzida por p19 associada à IFNβ, visto que o mesmo 

efeito não foi observado no grupo tratado com IFNβ + CDDP. A soma de tais resultados 

indica que a transferência gênica de IFNβ e p19 não produz somente efeitos imuno-

estimulatórios dependentes de IFNβ, mas que a morte celular ou outros efeitos dependentes 

da transferência de p19, aumentam a eficiência na montagem da resposta imune.  Os 

possíveis mecanismos envolvidos nesse processo permanecem elusivos, porém podemos 

supor que p19 exerça diretamente efeitos imunomoduladores sobre células imunes (Weber, 

Jeffers et al. 2000; Traves, Lopez-Fontal et al. 2011; Traves, Luque et al. 2012; Traves, 

Luque et al. 2012), ou que altere características imunogênicas da morte celular (Kepp, 

Tesniere et al. 2009; Michaud, Martins et al. 2011; Vacchelli, Galluzzi et al. 2012; Aranda, 

Vacchelli et al. 2013).  

Na tentativa de elucidar os efeitos no microambiente tumoral, realizamos uma análise de 

expressão gênica por micro arranjos. Este experimento confirmou o enriquecimento de 

processos imunes nos tumores tratados com a combinação rAdRGD PG p19/ rAdRGD 

PGIFN β, que poderia justificar os efeitos de imunoproteção observados. Tais componentes 

imunes foram identificados em 2 análises diferentes (SAM e RANK PRODUCT). Tais 

análises possuem abordagens matemáticas distintas, e a obtenção de resultados similares 

reforça o valor das conclusões obtidas.   

Um dos mecanismos já bem descritos, associados à evasão das células cancerosas do 

sistema imune modulando e a citotoxidade mediada por linfócitos, é regulação negativa ou 

a perda de expressão do MHC de classe I (Hicklin, Marincola et al. 1999). De acordo com 
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os dados do micro arranjo, observamos que a associação de p19 e IFNβ induz uma 

regulação positiva dos genes do complexo de histocompatibilidade H2
q
. Tais moléculas 

fazem parte do MHC de classe I e medeiam a apresentação de antígenos. A regulação 

positiva do MHC de classe I foi um dos primeiros efeitos observados seguido de tratamento 

com IFNs  (Lindahl, Gresser et al. 1976). Recentemente Wan e colegas mostraram que 

quimioterapia ou radiação estimula a expressão do MHC de classe I e isso se dá através da 

indução de IFNβ, via NF-kB (Wan, Pestka et al. 2012).  Estes dados suportam o possível 

impacto da regulação do MHC de classe I nos efeitos imunoprotetores observados neste 

trabalho. 

Além do impacto da apresentação de antígenos via MHC I, a lista de genes positivamente 

regulados e exclusivos do tratamento combinado enriquece funções imunes e de taxia. 

Dentro de tais funções destaca-se a presença de genes como CXCL2, CXCL3, e CCL3 

citocinas que apresentam efeitos pleiotropicos na imunidade e angiostasia 

(Vandercappellen, Van Damme et al. 2008; Griffioen and Vyth-Dreese 2009).   Apesar de 

ser comumente classificadas como pró-tumorais (Griffioen and Vyth-Dreese 2009), o papel 

de quimiocinas tem se revelado fundamental na resposta imune antitumoral induzida por 

drogas imunogênicas (Ma, Mattarollo et al. 2014), indicando que a resultado da taxia 

promovida por quimiocinas depende em grande parte do contexto imunogênico local. O 

papel do IFNβ no recrutamento de neutrófilos foi estudado num modelo murino ifn1b
-/- 

por 

Jablonska et al. Nesse modelo a ausência de IFNβ  têm sido implicada no aumento de  

expressão do receptor CXCR4 (receptor de CXCL12) e CXCR2 (receptor de CXCL2), e na 

conseqüente migração de neutrófilos para o tumor. A demonstração de Janbloska contraria 

nossas observações de que na presença de IFNβ e p19Arf, CXCR2 é positivamente 

regulado (Jablonska, Wu et al. 2014). 
 

Os genes IL1-α e IL1-β também se encontram na lista de genes positivamente regulados. 

Estas proteínas são comumente expressas por macrófagos e DC, o que num quadro 

inflamatório, leva a polarização de células CD8
+
 em um fenótipo efetor (Antonopoulos and 

Dubyak 2014).   

Portanto, no que diz respeito aos genes positivamente regulados, o conjunto de dados 

revelados pelo microarray indica que a associação dos transgenes p19 e IFNβ, atuam em 
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pelo menos 3 níveis: i) aumento no recrutamento de células apresentadoras de antígenos, ii) 

aumento da exposição dos antígenos e iii) na ativação de células T. Resta porém, validar a 

expressão diferencial de tais genes e avaliar se esse perfil molecular se traduz 

funcionalmente a nível celular. Pretendemos futuramente avaliar a dinâmica do infiltrado 

intratumoral de células mielóides (monócitos, monócitos inflamatórios, macrófagos, 

neutrófilos e DC) e linfóides (CD8
+
, CD4

+
, Treg e NK).  

É importante lembrar que os efeitos observados na combinação p19/IFNβ podem ser 

dependentes não somente dos genes exclusivos, mas também dos genes diferencialmente 

expressos em ambos p19 e p19/IFNβ ou IFNβ e p19/IFNβ.  Quando analisamos as 

intersecções IFNβ e p19/IFNβ (7 genes), nenhuma função é enriquecida. Porém, a 

intersecção de p19 com  p19/IFNβ, dos 113, 93 estão negativamente expressos e são 

associados ao desenvolvimento vascular, como AMOT, ANGPT2, MMP9, MMP1A, 

COL1a1, COL1a2 (Figuras 21 e 22, tabelas anexas). Alguns desses genes podem estar 

implicados no recrutamento de células imunes, que por si pode gerar impacto no 

remodelamento tecidual. Porém, outros processos ligados a angiostasia podem ter sido 

modulados pela transferência gênica. Papéis tanto de p19 como IFNβ tem sido identificados 

nesse processo (Taylor, Leaman et al. 2008; Kawagishi, Nakamura et al. 2010; Ulanet and 

Hanahan 2010; Xiao, Zhou et al. 2012). Esperamos em breve verificar se em nosso modelo 

a transferencia gênica de ambos p19 e IFNβ, produz efeito no recrutamento de células 

endoteliais. Isso será realizado por citometria de fluxo, identificando a população 

Cd31
+
CD45

-
.  

A análise Rank Products mostra que os 87 genes negativamente regulados exclusivos à 

combinação enriquecem funções ligadas à síntese de esteróis.  Este resultado é suportado 

por estudos recentes que sugerem que a inibição do anabolismo de esteróis participa da 

resposta antiviral induzida por IFNs. Apesar dos mecanismos moleculares que liguem a via 

de IFNs e o metabolismo de esteróis ser pouco conhecido, Blanc et al demonstraram que a 

regulação negativa do metabolismo de esteróis é induzida pela via de IFNs do tipo I, 

através de STAT, e produção de oxoesterol (25-hidroxicolesterol), que induz a regulação 

negativa da sua síntese.   (Blanc, Hsieh et al. 2011; Blanc, Hsieh et al. 2013).   
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Com o intuito de avaliar uma possível modificação no microambiente tumoral, a um nível 

protéico, realizamos a quantificação de citocinas intratumorais através do Cytokine bead 

array. A observação de citocinas características das respostas Th1, Th2 e Th17 se 

mostraram inalteradas em todos os tratamentos, mas revelaram que o tumor possui um 

perfil inflamatório do tipo Th1, o que eventualmente poderia favorecer uma resposta imune 

antitumoral. As demais citocinas, IL-12p70, IL-10, MPC-1, GM-CSF, IL-5, IL-6 e IL-1β 

igualmente se mostram invariáveis entre os tratamentos e controle.  Entre as citocinas 

analisadas, apenas a IL-1β havia demonstrado ser diferencialmente expressa pelo micro 

arranjo, o que não se confirmou pela analise protéica (Figuras 24 e 25).  

Como sugerido pelo microarranjo, a combinação da transferência gênica parece exacerbar 

certos processos imunes, e entre os mais proeminentemente evidenciados, está a taxia. Por 

tal razão realizamos a análise do infiltrado de células mielóides (células dendríticas, 

macrófagos e neutrófilos), conhecidas por suas habilidades em apresentar antígenos e sua 

implicação no desenvolvimento tumoral. A contagem de células positivas para o marcador 

CD11 (células dendríticas) e CD86 (células dendríticas ativadas), não indicou mudança 

significativa entre essas as populações.  

A quantificação do infiltrado revelou que não há uma diminuição na população de 

macrófagos F4/80
+
, porém se atentarmos a subpopulação F4/80

+
CD169

+
, verificamos uma 

diminuição nos grupos tratados com o adenovírus carreador do IFNβ e a combinação de 

IFNβ+p19. Essa população é caracterizada pela contribuição na apresentação de antígenos, 

e é tipicamente encontrada associada a órgãos linfóides secundários (Martinez-Pomares and 

Gordon 2012). Porém a diminuição dessa população no sitio intratumoral não explica os 

efeitos observados na imunoprotecção. A análise do perfil M1 ou M2 da população de 

macrofagos poderia sugerir um eventual papel no fenômeno aqui observado (Galdiero, 

Bonavita et al. 2013).  

A contagem de células CD11b
+
 não revela diferença entre os grupos, indicando que no 

momento em que o tumor foi retirado, não existe alteração na população mielóide geral. 

Todavia quando analisamos a presença de neutrófilos (CD11b
+
Ly6G

+
), a contagem indica 

uma aumento exclusivo ao grupo tradado com a combinação de ambos transgenes (p19 e 

IFNβ). Neutrófilos são uma população leucocitária com um papel bem estabelecido na 
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defesa contra patógenos microbianos. Devido a sua curta existência e fenótipo bem 

diferenciado, o seu papel na inflamação ligada ao câncer tem sido negligenciado. Porém, 

em analogia com os macrófagos, neutrófilos associados a tumores (TAN) podem exercer 

efeitos pró e antitumorais, assim como se polarizar em distintos fenótipos em resposta a 

sinais provenientes do microambiente. Entre os efeitos antitumorais, TANs podem mediar à 

morte de células através da liberação de ROS e potencializar a resposta de células T após 

inibição de TGF-β (Fridlender, Sun et al. 2009). Além disso, o efeito antitumoral pode se 

dar através da liberação de mediadores solúveis como CXCL1, CXCL8, CCL3, MIF, TNF-

α, IL-18, IL-1β e TRAIL (Galdiero, Bonavita et al. 2013). Como mencionado previamente, 

esperamos verificar a polarização dessa população, que se confirmada como antitumoral, 

justificaria o efeito induzido pela transferência gênica de p19+IFNβ.  

Esperamos que uma futura análise de tais populações, em diferentes tempos pós-

tratamento, revele a existência de uma dinâmica na taxia de células imunes. E como já 

mencionado esperamos igualmente isolar diferentes populações CD45
+
, para identificação 

do perfil molecular (M1/M2). 

O tratamento corrente do NSCLC baseia-se preferencialmente na ressecção cirúrgica e no 

uso adjuvante de quimio/radioterapia. Em casos de SCLC o uso de quimiterapia tem sido 

preferível. O tratamento quimioterápico corrente, seja ele primário, adjuvante ou  

neoadjuvante, é feito com o uso de CDDP associada a um segundo quimiotérapico 

(etoposide, irinotecan, docetaxel, gemcitabine, vinorelbine e permetrexed) (NCCN 

Guidelines). Na tentativa de enquadrar nossa abordagem terapêutica aos métodos clínicos 

atuais, nós associamos à transferência gênica a uma dose de CDDP.  A CDDP não foi capaz 

de melhorar o efeito observado com a transferência isolada dos genes p19 ou IFNβ, porém 

induziu um efeito promissor quando associada à transferência de ambos p19/IFNβ. A 

analise da clivagem de Casp3 intratumoral revela um aumento na apoptose nos tumores 

tratados com CDDP e na presença da transferência do IFNβ. Porém o mecanismo pelo qual 

a morte celular é aumentada resta a ser elucidado. Esperamos analisar se a combinação dos 

genes p19/IFNβ é capaz de sensibilizar a linhagem LLC1 à morte induzida por CDDP, 

quando comparada a transferência isolada de p19 ou IFNβ.  A diminuição do crescimento 

tumoral observado no grupo tratado com ambos os vetores e CDDP, não parece se justificar 
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apenas pelo aumento de morte celular, pois o grupo tratado com CDDP e IFNβ não 

apresentou diferença significativa. Isso sugere que a presença de p19 associado à IFNβ e 

CDDP induz um efeito imune exacerbado, e este por sua vez resulta na redução do 

crescimento tumoral. Porém esse fenômeno deve ser verificado futuramente, isso será feito 

pela analise do infiltrado imune intratumoral.  

Cabe ressaltar que esforços têm sido feitos na aplicação de imunoterapias em câncer de 

pulmão.  Apesar dos tratamentos voltados ao NSCLC ter avançado de modo mais 

proeminente, numerosos ensaios clínicos também têm visado SCLC e mesotelioma (outro 

tipo de câncer pulmonar). Essas terapias tem se baseado em 3 principais estratégias: 

Inibidores dos pontos de checagem (Sundar, Soong et al. 2014), vacinas terapêuticas 

(Vansteenkiste, Zielinski et al. 2013; Declerck and Vansteenkiste 2014) e transferencia 

adotiva de células T (Zhou, Li et al. 2013).  

Entre os inibidores de pontos de checagem estão os anticorpos anti CTLA-4 (Ipilimumab e 

Tremelimumab), anti PD-1 (Nivolumab e MK-3475), Anti PD-L1 (MPDL3280A e 

MEDI4736). Entre as vacinas, inúmeras estratégias têm sido empregadas, estas terapias em 

geral visam estimular o sistema imune contra antígenos tumorais como MAGE-3, p53, 

survivin e MUC1(Antonia, Mirza et al. 2006; Declerck and Vansteenkiste 2014).  Entre as 

vacinas atualmente em ensaios clinico encontra-se, GKS1572932A (MAGE-3, 

NCT00480025), Belangenpumatucel-L (NCT00676507), Tergenpumatucel-L 

(NCT01774578), GV1001 (NCT01579188), TG4010 (MUC1, NCT01720836), INGN 

(p53, NCT01383148), WT1 antigen (NCT01265433), Trovax® (NCT01569919), CV9202 

RNActive®-derived cancer vaccine (NCT01915524). O uso de transferência adotiva de 

células T é representado por células engenheiradas para visar o antigeno 

carcinoembriogenico (CEA, NCT01723306), o antígeno NY-ESO-1 (NCT00670748) e 

mesotelina (NCT01583686).  

Os esforços empregados no desenvolvimento de terapias imunes para câncer de pulmão 

indicam claramente que as portas foram abertas para esse tipo de abordagem. É importante 

lembrar que a atividade de monoterapias pode ser capitalizada se associada a uma segundo 

estimulo. Mesmo que vacinas ainda não tenham apresentado atividade em câncer de 

pulmão, novas formulações combinando inibidores de pontos de checagem têm mostrado 
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sinergia em modelos animais (Brahmer and Pardoll 2013). Curiosamente, a iniciação da 

resposta imune induzida por mecanismos epigeneticos, tem beneficiado à resposta a anti 

PD-1, isto tem sido associado à indução da sinalização via IFN  (Brahmer and Pardoll 

2013). 

Tendo em vista os recentes avanços no campo da imunoterapia e os resultados obtidos 

nesse trabalho, é possível hipotetizar que os efeitos antitumorais induzidos por nossos 

vetores ainda podem ser em muito maximizados.  Uma previa deste efeito já foi 

evidenciado pelo uso combinado com CDDP.  Isso traz ótimas perspectivas de que nosso 

trabalho possa avançar e no futuro atingir seus objetivos translacionais.  
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ANEXOS 

Dados provenientes do método de analise SAM: 

 

Tabela 12. Genes alterados pela combinação rAdPG-P19/rAdPG-IFNβ em comparação ao rAdPG-eGFP. 

Valores superiores a 1 indicam regulação positiva, valores menores que 1 indicam regulação negativa.  

Método SAM.  

Nome do gene Símbolo  Fold change  

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4D Ms4a4d 1.22 

GS homeobox 1 Gsx1 1.12 

pre-B lymphocyte gene 3 Vpreb3 1.14 

matrix metallopeptidase 8 Mmp8 1.46 

dickkopf homolog 3 (Xenopus laevis) Dkk3 1.20 

interleukin 7 receptor Il7r 1.26 

spermatogenesis associated glutamate (E)-rich protein 8, 

pseudogene 1///spermatogenesis associated glutamate (E)-

rich protein 7, pseudogene 1 

Speer8-ps1///Speer7-ps1 1.19 

serine/threonine kinase 32B Stk32b 1.16 

nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 

18 

Nudt18 1.18 

arachidonate 15-lipoxygenase Alox15 1.21 

brain-specific angiogenesis inhibitor 3 Bai3 1.26 

glycoprotein (transmembrane) nmb Gpnmb 1.29 

S100 calcium binding protein A9 (calgranulin B) S100a9 1.69 

U3A small nuclear RNA Rnu3a 2.51 

integrin alpha 11 Itga11 1.33 

calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1G 

subunit 

Cacna1g 1.26 

a disintegrin-like and metallopeptidase (reprolysin type) 

with thrombospondin type 1 motif, 15 

Adamts15 1.29 

vomeronasal 2, receptor 12///vomeronasal 2, receptor 13 Vmn2r12///Vmn2r13 1.33 

tripartite motif-containing 30 Trim30 1.15 

protease, serine, 35 Prss35 1.35 

integrin, beta-like 1 Itgbl1 1.31 

tenascin N Tnn 1.34 

expressed sequence AI451617 AI451617 1.17 

kallikrein 1-related peptidase b9 Klk1b9 1.26 

lipocalin 2 Lcn2 1.74 

olfactory receptor 310 Olfr310 1.39 

G0/G1 switch gene 2 G0s2 1.61 

interleukin 1 beta Il1b 2.07 

microfibrillar associated protein 5 Mfap5 1.66 

ADAMTS-like 1 Adamtsl1 1.32 

chemokine (C-X-C motif) ligand 3 Cxcl3 1.66 

arylsulfatase i Arsi 1.39 
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RIKEN cDNA B830045N13 gene B830045N13Rik 1.52 

matrix metallopeptidase 23 Mmp23 1.43 

sushi, nidogen and EGF-like domains 1 Sned1 1.41 

collagen, type I, alpha 2 Col1a2 2.22 

superoxide dismutase 3, extracellular Sod3 1.51 

pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4 Pdk4 1.64 

collagen, type I, alpha 1 Col1a1 2.27 

predicted gene, EG433643 EG433643 1.29 

chemokine (C-C motif) ligand 3 Ccl3 2.06 

histocompatibility 2, Q region locus 6 H2-Q6 1.72 

neutrophilic granule protein Ngp 1.30 

maternally expressed 3 Meg3 2.36 

RIKEN cDNA 5830443L24 gene 5830443L24Rik 1.64 

calpain 6 Capn6 1.35 

glutamate receptor, ionotropic, AMPA3 (alpha 3) Gria3 1.53 

microfibrillar-associated protein 4 Mfap4 1.73 

neuronal PAS domain protein 2 Npas2 1.41 

Rho GTPase activating protein 4 Arhgap4 1.50 

schlafen 4 Slfn4 2.41 

H19 fetal liver mRNA H19 3.71 

RIKEN cDNA 4933421E11 gene 4933421E11Rik 0.73 

sprouty homolog 4 (Drosophila) Spry4 0.70 

cDNA sequence BC018101///zinc finger protein 97///cDNA 

sequence BC002059 

Zfp97///BC018101/// 0.73 

BC002059 

angiomotin Amot 0.58 

sprouty homolog 3 (Drosophila) Spry3 0.59 

matrix metallopeptidase 9 Mmp9 0.49 

cDNA sequence D10627 D10627 0.62 

polypyrimidine tract binding protein 1 Ptbp1 0.59 

adenomatosis polyposis coli down-regulated 1 Apcdd1 0.62 

carboxypeptidase A3, mast cell Cpa3 0.52 

EGF-like repeats and discoidin I-like domains 3 Edil3 0.50 

ceruloplasmin Cp 0.65 

coagulation factor II (thrombin) receptor F2r 0.69 

RIKEN cDNA A530099J19 gene A530099J19Rik 0.60 

stanniocalcin 1 Stc1 0.51 

IscU iron-sulfur cluster scaffold homolog (E. coli) Iscu 0.70 

leucine zipper transcription factor-like 1 Lztfl1 0.54 

REST corepressor 3 Rcor3 0.73 

peripheral myelin protein 22 Pmp22 0.63 

basonuclin 1 Bnc1 0.60 

transformation related protein 53 inducible protein 11 Trp53i11 0.50 
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riboflavin kinase Rfk 0.66 

hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 7 Hsd17b7 0.61 

carbonyl reductase 2 Cbr2 0.47 

ceroid-lipofuscinosis, neuronal 6 Cln6 0.72 

similar to 60S ribosomal protein L7a LOC638361 0.76 

lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 Lyve1 0.48 

neurobeachin like 1 Nbeal1 0.68 

D site albumin promoter binding protein Dbp 0.67 

junction-mediating and regulatory protein Jmy 0.65 

vacuolar protein sorting 72 (yeast) Vps72 0.74 

SRY-box containing gene 9 Sox9 0.75 

zinc finger protein 81 Zfp81 0.64 

acid phosphatase, prostate Acpp 0.68 

endothelin receptor type A Ednra 0.70 

N-myc downstream regulated gene 1 Ndrg1 0.70 

mitogen-activated protein kinase 3 Mapk3 0.65 

asparagine-linked glycosylation 3 homolog (yeast, alpha-1,3-

mannosyltransferase) 

Alg3 0.72 

predicted gene, EG433168 EG433168 0.50 

predicted gene, EG667350 EG667350 0.75 

methyl-CpG binding domain protein 5 Mbd5 0.65 

zinc finger protein 51///RIKEN cDNA 3110052M02 gene Zfp51///3110052M02Rik 0.60 

amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome 

region, candidate 13 (human) 

Als2cr13 0.75 

odd-skipped related 1 (Drosophila) Osr1 0.56 

predicted gene, EG234159 EG234159 0.73 

RIKEN cDNA 9230110C19 gene 9230110C19Rik 0.60 

glutamine and serine rich 1 Qser1 0.63 

Rpgrip1-like Rpgrip1l 0.74 

RAB11B, member RAS oncogene family Rab11b 0.72 

RIKEN cDNA C230055K05 gene C230055K05Rik 0.67 

inhibitor of growth family, member 3 Ing3 0.65 

transcription factor 4 Tcf4 0.72 

predicted gene, EG624662 EG624662 0.76 

glutamine and serine rich 1 Qser1 0.65 

coiled-coil domain containing 122 Ccdc122 0.56 

growth arrest specific 5 Gas5 0.66 

CD209a antigen Cd209a 0.72 

endothelin converting enzyme 2 Ece2 0.77 

fibroblast growth factor receptor substrate 2 Frs2 0.74 

glutathione S-transferase, mu 1 Gstm1 0.57 

DIM1 dimethyladenosine transferase 1-like (S. cerevisiae) Dimt1 0.68 

protocadherin beta 22 Pcdhb22 0.67 
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folate receptor 2 (fetal) Folr2 0.66 

PDZ and LIM domain 1 (elfin) Pdlim1 0.66 

glutamine-rich 1 Qrich1 0.71 

predicted gene, ENSMUSG00000068584///short coiled-coil 

protein 

Scoc/// 0.47 

ENSMUSG00000068584 

thymic stromal lymphopoietin Tslp 0.71 

uracil phosphoribosyltransferase (FUR1) homolog (S. 

cerevisiae) 

Uprt 0.48 

RIKEN cDNA B230380D07 gene B230380D07Rik 0.66 

Trk-fused gene Tfg 0.65 

basic helix-loop-helix domain containing, class B9 Bhlhb9 0.66 

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 6 Dnajb6 0.66 

RIKEN cDNA 4930583H14 gene 4930583H14Rik 0.68 

DCP1 decapping enzyme homolog A (S. cerevisiae) Dcp1a 0.72 

predicted gene, EG667842 EG667842 0.81 

endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment 

(ERGIC) 1 

Ergic1 0.73 

glycoprotein galactosyltransferase alpha 1, 3 Ggta1 0.77 

cullin 2 Cul2 0.64 

transcription factor B2, mitochondrial Tfb2m 0.65 

dymeclin Dym 0.75 

tocopherol (alpha) transfer protein-like Ttpal 0.73 

retinoic acid early transcript beta///histocompatibility 60b Raet1b///H60b 0.58 

asparagine-linked glycosylation 12 homolog (yeast, alpha-

1,6-mannosyltransferase) 

Alg12 0.78 

ESF1, nucleolar pre-rRNA processing protein, homolog (S. 

cerevisiae) 

Esf1 0.71 

predicted gene, EG435554 EG435554 0.74 

RIKEN cDNA 4732429D16 gene 4732429D16Rik 0.56 

protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit Prkaa1 0.70 

carbonic anhydrase 5b, mitochondrial Car5b 0.57 

placental specific protein 1 Plac1 0.70 

leukotriene A4 hydrolase Lta4h 0.65 

5'-nucleotidase, cytosolic III Nt5c3 0.65 

angiopoietin 2 Angpt2 0.70 

cadherin 5 Cdh5 0.74 

ERBB receptor feedback inhibitor 1 Errfi1 0.74 

predicted gene, EG665570 EG665570 0.61 

sorting nexin 3 Snx3 0.74 

RNA, Y1 small cytoplasmic, Ro-associated Rny1 0.67 

reticuloendotheliosis oncogene Rel 0.81 

basic helix-loop-helix domain containing, class B2 Bhlhb2 0.72 

polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1 Pnpt1 0.76 

zinc finger protein 820 Zfp820 0.75 
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cysteine-rich PDZ-binding protein Cript 0.55 

RIKEN cDNA 2610305D13 gene 2610305D13Rik 0.57 

RIKEN cDNA 2510003E04 gene 2510003E04Rik 0.74 

matrix metallopeptidase 1a (interstitial collagenase) Mmp1a 0.60 

tubulin, gamma 2 Tubg2 0.73 

RIKEN cDNA 2310047D13 gene 2310047D13Rik 0.82 

lin-9 homolog (C. elegans) Lin9 0.71 

heme oxygenase (decycling) 2 Hmox2 0.77 

golgi reassembly stacking protein 2 Gorasp2 0.65 

transmembrane protein 184b Tmem184b 0.76 

dual adaptor for phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1 Dapp1 0.71 

saccharopine dehydrogenase (putative) Sccpdh 0.66 

X-linked lymphocyte-regulated complex Xlr 0.63 

PAP associated domain containing 4 Papd4 0.74 

ribonuclease P 40 subunit (human) Rpp40 0.77 

torsin A interacting protein 1 Tor1aip1 0.82 

tRNA splicing endonuclease 15 homolog (S. cerevisiae) Tsen15 0.64 

 
Tabela 13. Genes alterados por rAdRGDPG-IFNβ em comparação ao rAdRGDPG-eGFP. Valores superiores 

a 1 indicam regulação positiva, valores menores que 1 indicam regulação negativa. Método SAM.  

GENE_TITLE GENE_SYMBO

L 

Fold change 

H19 fetal liver mRNA H19 1.76 

radical S-adenosyl methionine domain containing 2 Rsad2 1.46 

cytidine monophosphate (UMP-CMP) kinase 2, mitochondrial Cmpk2 1.41 

RIKEN cDNA A530064D06 gene A530064D06Rik 1.43 

interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 3 Ifit3 1.51 

lipocalin 2 Lcn2 1.53 

interleukin 7 receptor Il7r 1.48 

ubiquitin specific peptidase 18 Usp18 1.53 

proteoglycan 4 (megakaryocyte stimulating factor, articular 

superficial zone protein) 

Prg4 1.66 

matrix metallopeptidase 8 Mmp8 1.56 

glycoprotein (transmembrane) nmb Gpnmb 1.49 

interferon-induced protein 44 Ifi44 1.56 

formyl peptide receptor 1 Fpr1 1.66 

predicted gene, EG625046 EG625046 1.53 

expressed sequence AI451617 AI451617 1.57 

Fc receptor-like 5 Fcrl5 1.59 

schlafen 4 Slfn4 2.01 

CD300e antigen Cd300e 1.62 

granzyme B Gzmb 1.63 

pro-platelet basic protein Ppbp 1.86 
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pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4 Pdk4 1.77 

pyrin and HIN domain family, member 1 Pyhin1 1.61 

RIKEN cDNA I830012O16 gene I830012O16Rik 1.85 

CD36 antigen Cd36 1.78 

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4C Ms4a4c 1.68 

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4D Ms4a4d 1.73 

 

Tabela 14. Genes alterados por rAdPG-p19 em comparação ao rAdPG-eGFP. Valores superiores a 1 indicam 

regulação positiva, valores menores que 1 indicam regulação negativa. Método SAM.  

GENE_TITLE GENE_SYMBOL Fold change 

nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 18 Nudt18 1.15 

predicted gene, EG666504 EG666504 1.18 

dickkopf homolog 3 (Xenopus laevis) Dkk3 1.18 

Rho GTPase activating protein 4 Arhgap4 1.25 

pre-B lymphocyte gene 3 Vpreb3 1.19 

collagen, type I, alpha 1 Col1a1 1.32 

neutrophilic granule protein Ngp 1.15 

protease, serine, 35 Prss35 1.21 

kallikrein 1-related peptidase b9 Klk1b9 1.20 

S100 calcium binding protein A9 (calgranulin B) S100a9 1.36 

GS homeobox 1 Gsx1 1.19 

histocompatibility 2, Q region locus 6 H2-Q6 1.33 

collagen, type I, alpha 2 Col1a2 1.38 

serine/threonine kinase 32B Stk32b 1.22 

olfactory receptor 1504 Olfr1504 1.23 

H19 fetal liver mRNA H19 1.85 

olfactory receptor 16 Olfr16 1.21 

olfactory receptor 669 Olfr669 1.29 

microfibrillar-associated protein 4 Mfap4 1.27 

integrin, beta-like 1 Itgbl1 1.26 

pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4 Pdk4 1.36 

calpain 6 Capn6 1.30 

olfactory receptor 893 Olfr893 1.43 

vomeronasal 2, receptor 23 Vmn2r23 1.36 

olfactory receptor 310 Olfr310 1.36 

protocadherin beta 3 Pcdhb3 1.28 

spermatogenesis associated glutamate (E)-rich protein 8, pseudogene 

1///spermatogenesis associated glutamate (E)-rich protein 7, 

pseudogene 1 

Speer8-ps1 

Speer7-ps1 

3.42 

olfactory receptor 594 Olfr594 1.42 

olfactory receptor 136 Olfr136 1.31 

predicted gene, EG433643 EG433643 1.34 

U3A small nuclear RNA Rnu3a 2.78 
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carboxypeptidase A3, mast cell Cpa3 0.47 

polypyrimidine tract binding protein 1 Ptbp1 0.59 

riboflavin kinase Rfk 0.64 

granzyme C Gzmc 0.60 

lymphocyte antigen 96 Ly96 0.42 

odd-skipped related 1 (Drosophila) Osr1 0.56 

asparagine-linked glycosylation 3 homolog (yeast, alpha-1,3-

mannosyltransferase) 

Alg3 0.70 

PDZ and LIM domain 1 (elfin) Pdlim1 0.69 

predicted gene, EG665570 EG665570 0.59 

vacuolar protein sorting 72 (yeast) Vps72 0.72 

similar to 60S ribosomal protein L7a LOC638361 0.72 

Rho, GDP dissociation inhibitor (GDI) beta Arhgdib 0.65 

predicted gene, EG234159 EG234159 0.71 

golgi reassembly stacking protein 2 Gorasp2 0.62 

cadherin 5 Cdh5 0.67 

heme oxygenase (decycling) 2 Hmox2 0.69 

predicted gene, EG667842 EG667842 0.70 

leucine zipper transcription factor-like 1 Lztfl1 0.60 

RIKEN cDNA 4732429D16 gene 4732429D16Rik 0.61 

ERBB receptor feedback inhibitor 1 Errfi1 0.72 

RAB11B, member RAS oncogene family Rab11b 0.70 

deltex 3-like (Drosophila) Dtx3l 0.73 

endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment (ERGIC) 1 Ergic1 0.70 

mitogen-activated protein kinase 3 Mapk3 0.67 

transformation related protein 53 inducible protein 11 Trp53i11 0.57 

dual adaptor for phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1 Dapp1 0.65 

apolipoprotein D Apod 0.73 

Trk-fused gene Tfg 0.66 

carbonic anhydrase 5b, mitochondrial Car5b 0.58 

inhibitor of growth family, member 3 Ing3 0.69 

sprouty homolog 4 (Drosophila) Spry4 0.73 

serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade E, member 1 Serpine1 0.71 

tRNA splicing endonuclease 15 homolog (S. cerevisiae) Tsen15 0.62 

ribonuclease P 40 subunit (human) Rpp40 0.70 

amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, 

candidate 13 (human) 

Als2cr13 0.75 

endothelin converting enzyme 2 Ece2 0.76 

glutathione S-transferase, mu 1 Gstm1 0.60 

peripheral myelin protein 22 Pmp22 0.65 

interferon-stimulated protein Isg20 0.66 

carbonyl reductase 2 Cbr2 0.56 

sorting nexin 3 Snx3 0.71 
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asparagine-linked glycosylation 12 homolog (yeast, alpha-1,6-

mannosyltransferase) 

Alg12 0.73 

predicted gene, ENSMUSG00000068584///short coiled-coil protein Scoc 0.55 

acid phosphatase, prostate Acpp 0.70 

cDNA sequence D10627 D10627 0.72 

transmembrane protein 97 Tmem97 0.72 

uracil phosphoribosyltransferase (FUR1) homolog (S. cerevisiae) Uprt 0.55 

transmembrane protein 184b Tmem184b 0.72 

DIM1 dimethyladenosine transferase 1-like (S. cerevisiae) Dimt1 0.68 

cysteine-rich PDZ-binding protein Cript 0.57 

homeodomain interacting protein kinase 2 Hipk2 0.76 

thymic stromal lymphopoietin Tslp 0.71 

sushi domain containing 2 Susd2 0.78 

leukotriene A4 hydrolase Lta4h 0.67 

glutamine-rich 1 Qrich1 0.73 

RIKEN cDNA 9230110C19 gene 9230110C19Rik 0.67 

Dymeclin Dym 0.74 

predicted gene, EG432555 EG432555 0.70 

junction-mediating and regulatory protein Jmy 0.71 

tubulin, gamma 2 Tubg2 0.71 

serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 

10 

Serpinb10 0.67 

endomucin Emcn 0.69 

reticuloendotheliosis oncogene Rel 0.77 

methyl-CpG binding domain protein 5 Mbd5 0.72 

tocopherol (alpha) transfer protein-like Ttpal 0.73 

protocadherin beta 22 Pcdhb22 0.68 

stanniocalcin 1 Stc1 0.65 

RIKEN cDNA 2510003E04 gene 2510003E04Rik 0.72 

ceroid-lipofuscinosis, neuronal 6 Cln6 0.78 

lectin, galactose binding, soluble 9 Lgals9 0.72 

hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 7 Hsd17b7 0.71 

REST corepressor 3 Rcor3 0.77 

interferon activated gene 205 Ifi205 0.73 

chromodomain helicase DNA binding protein 7 Chd7 0.70 

glutamine and serine rich 1 Qser1 0.73 

D site albumin promoter binding protein Dbp 0.77 

predicted gene, EG435554 EG435554 0.74 

predicted gene, EG433168 EG433168 0.66 

endothelin receptor type A Ednra 0.75 

basic helix-loop-helix domain containing, class B2 Bhlhb2 0.74 

retinoic acid early transcript beta///histocompatibility 60b Raet1b///H60b 0.65 

lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 Lyve1 0.60 
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CD209a antigen Cd209a 0.73 

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 6 Dnajb6 0.71 

5'-nucleotidase, cytosolic III Nt5c3 0.70 

predicted gene, EG624662 EG624662 0.78 

predicted gene, EG225468 EG225468 0.80 

matrix metallopeptidase 9 Mmp9 0.69 

transcription factor B2, mitochondrial Tfb2m 0.71 

N-myc downstream regulated gene 1 Ndrg1 0.76 

zinc finger protein 51///RIKEN cDNA 3110052M02 gene Zfp51///3110052M02Ri

k 

0.73 

poliovirus receptor Pvr 0.80 

basonuclin 1 Bnc1 0.74 

ring finger protein 144B Rnf144b 0.81 

RIKEN cDNA 2610305D13 gene 2610305D13Rik 0.65 

lin-9 homolog (C. elegans) Lin9 0.74 

angiomotin Amot 0.74 

glutamine and serine rich 1 Qser1 0.74 

RIKEN cDNA 2310047D13 gene 2310047D13Rik 0.81 

matrix metallopeptidase 1a (interstitial collagenase) Mmp1a 0.65 

carbonic anyhydrase 12 Car12 0.78 

DCP1 decapping enzyme homolog A (S. cerevisiae) Dcp1a 0.78 

zinc finger protein 81 Zfp81 0.76 

RIKEN cDNA B230380D07 gene B230380D07Rik 0.74 

transcription factor 4 Tcf4 0.77 

sprouty homolog 3 (Drosophila) Spry3 0.75 

folate receptor 2 (fetal) Folr2 0.76 

saccharopine dehydrogenase (putative) Sccpdh 0.72 

interferon induced transmembrane protein 6 Ifitm6 0.73 

EGF-like repeats and discoidin I-like domains 3 Edil3 0.68 

protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit Prkaa1 0.78 

similar to Ras and Rab interactor 2///Ras and Rab interactor 2 LOC100044115///Rin2 0.80 

RIKEN cDNA 4930583H14 gene 4930583H14Rik 0.75 

placental specific protein 1 Plac1 0.79 

angiopoietin 2 Angpt2 0.75 

serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 2 Serpinb2 0.72 

granzyme B Gzmb 0.80 

interleukin 1 receptor antagonist Il1rn 0.83 

IscU iron-sulfur cluster scaffold homolog (E. coli) Iscu 0.82 

 

Tabela 15. Funções enriquecidos pelos genes negativamente  regulados na combinção da transferência gênica 

p19+IFNβ 

Term Genes P-Value  

urogenital system development  
RPGRIP1L, SOX9, FRS2 5,70E-03 

http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=2&currentList=0&d-16544-o=2&d-16544-p=1&annot=26
http://david.abcc.ncifcrf.gov/chartReport.jsp?d-16544-s=7&currentList=0&d-16544-o=1&d-16544-p=1&annot=26
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0001655


120 

 

blastoderm segmentation  
RPGRIP1L, FRS2 6,40E-03 

tissue development  
RPGRIP1L, SOX9, FRS2, F2R 1,20E-02 

epithelium development  
RPGRIP1L, SOX9, FRS2 1,80E-02 

prostate gland epithelium morphogenesis  
SOX9, FRS2 2,10E-02 

prostate gland morphogenesis  
SOX9, FRS2 2,10E-02 

embryonic pattern specification  
RPGRIP1L, FRS2 2,80E-02 

prostate gland development  
SOX9, FRS2 3,10E-02 

metabolic process  
ESF1, CUL2, PAPD4, PNPT1, 

C230055K05RIK, CP, SOX9, FRS2, 

GGTA1, F2R 

3,20E-02 

cellular macromolecule metabolic process  
ESF1, CUL2, PAPD4, PNPT1, 

C230055K05RIK, SOX9, FRS2, F2R 

3,20E-02 

segmentation  
RPGRIP1L, FRS2 4,20E-02 

cell fate specification  
SOX9, FRS2 4,60E-02 

regulation of cellular metabolic process  
ESF1, C230055K05RIK, ZFP820, 

SOX9, FRS2, F2R 

4,80E-02 

primary metabolic process  
ESF1, CUL2, PAPD4, PNPT1, 

C230055K05RIK, SOX9, FRS2, 

GGTA1, F2R 

5,40E-02 

regulation of metabolic process  
ESF1, C230055K05RIK, ZFP820, 

SOX9, FRS2, F2R 

5,90E-02 

macromolecule metabolic process  
ESF1, CUL2, PAPD4, PNPT1, 

C230055K05RIK, SOX9, FRS2, F2R 

6,00E-02 

gland morphogenesis  
SOX9, FRS2 6,50E-02 

regulation of cell proliferation  
SOX9, FRS2, F2R 6,60E-02 

MAPKKK cascade  
FRS2, F2R 8,70E-02 

camera-type eye development  
RPGRIP1L, FRS2 9,10E-02 

positive regulation of protein kinase activity  
FRS2, F2R 9,40E-02 

morphogenesis of a branching structure  
SOX9, FRS2 9,50E-02 

reproductive structure development  
SOX9, FRS2 9,70E-02 

positive regulation of kinase activity  
FRS2, F2R 9,80E-02 

http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0007350
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009888
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0060429
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0060740
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0060512
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0009880
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0030850
http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0008152
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Figura 31. Diagrama de Venn mostrando o resultado das intersecções da lista de genes proveniente da 

comparação par a par (SAM FDR<1), dos 237 genes diferencialmente regulados.  Dados provenientes da 

análise RANK PRODUCT 

 

Tabela 16. Genes diferencialmente expressos nos tumores tratados com  rAdRGD-PG-p19 em relação aos 

tratados com rAdRGD-PG-eGFP. Os valores superiores a 1 significam genes negativamente regulados, os 

valores menores que 1 indicam genes positivamente regulados. Métoto Rank Products.  

Nome do Gene Símbolo  Fold change 

vesicle amine transport protein 1 homolog (T californica) Vat1 1.56 

vesicle-associated membrane protein 7 Vamp7 1.51 

carbonic anhydrase 5b, mitochondrial Car5b 1.68 

programmed cell death 4 Pdcd4 1.76 

NUAK family, SNF1-like kinase, 1 Nuak1 1.48 

leucine zipper transcription factor-like 1 Lztfl1 1.69 

UDP-glucose ceramide glucosyltransferase Ugcg 1.62 

carbonyl reductase 2 Cbr2 1.69 

NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 8 Ndufs8 1.51 

5'-nucleotidase domain containing 2 Nt5dc2 1.53 

matrix metallopeptidase 1a (interstitial collagenase) Mmp1a 1.49 

lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 Lyve1 1.61 
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coiled-coil domain containing 53 Ccdc53 1.60 

keratin 6B Krt6b 1.69 

predicted gene, EG665570 EG665570 1.65 

predicted gene, EG626067///similar to spermatogenesis 
associated glutamate (E)-rich protein 3 

EG626067/// 
LOC635905 

1.48 

glutathione S-transferase, mu 1 Gstm1 1.60 

transformation related protein 53 inducible protein 11 Trp53i11 1.66 

odd-skipped related 1 (Drosophila) Osr1 1.71 

polypyrimidine tract binding protein 1 Ptbp1 1.68 

golgi reassembly stacking protein 2 Gorasp2 1.57 

osteoclast associated receptor Oscar 1.55 

dual adaptor for phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1 Dapp1 1.54 

granzyme C Gzmc 1.60 

NOL1/NOP2/Sun domain family member 3 Nsun3 1.52 

V-set and immunoglobulin domain containing 4 Vsig4 1.68 

peripheral myelin protein 22 Pmp22 1.55 

Rho, GDP dissociation inhibitor (GDI) beta Arhgdib 1.55 

riboflavin kinase Rfk 1.55 

carbohydrate sulfotransferase 2 Chst2 1.54 

myosin, light polypeptide 1 Myl1 0.72 

myosin, heavy polypeptide 4, skeletal muscle Myh4 0.49 

U3A small nuclear RNA Rnu3a 0.38 

ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, fast twitch 1 Atp2a1 0.56 

predicted gene, EG449630 EG449630 0.52 

H19 fetal liver mRNA H19 0.60 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.44 

small nucleolar RNA, C/D box 116 Snord116 0.46 

troponin C2, fast Tnnc2 0.51 
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actin, alpha 1, skeletal muscle Acta1 0.68 

actinin alpha 3 Actn3 0.61 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1B Cdkn1b 0.63 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1/// 
Rnu1b6 

0.44 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1/// 
Rnu1b6 

0.44 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1/// 
Rnu1b6 

0.44 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1/// 
Rnu1b6 

0.44 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1/// 
Rnu1b6 

0.44 

collagen, type I, alpha 1 Col1a1 0.66 

RNA U12, small nuclear Rnu12 0.46 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1/// 
Rnu1b6 

0.47 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1/// 
Rnu1b6 

0.47 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1/// 
Rnu1b6 

0.47 

spermatogenesis associated glutamate (E)-rich protein 8, 
pseudogene 1///spermatogenesis associated glutamate (E)-rich 
protein 7, pseudogene 1 

Speer8-ps1/// 
Speer7-ps1 

0.43 

parvalbumin Pvalb 0.63 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.47 

vomeronasal 1 receptor, D13 V1rd13 0.55 

collagen, type I, alpha 2 Col1a2 0.64 

predicted gene, 449631 449631 0.57 

NA NA 0.64 

small nucleolar RNA, H/ACA box 74A Snora74a 0.56 

creatine kinase, muscle Ckm 0.68 

U3B small nuclear RNA 3///U3B small nuclear RNA 4///U3B small 
nuclear RNA 1 

Rnu3b1/// 
Rnu3b3/// 
Rnu3b4 

0.62 

U3B small nuclear RNA 3///U3B small nuclear RNA 4///U3B small 
nuclear RNA 1 

Rnu3b1/// 
Rnu3b3/// 
Rnu3b4 

0.62 

U3B small nuclear RNA 3///U3B small nuclear RNA 4///U3B small 
nuclear RNA 1 

Rnu3b1/// 
Rnu3b3/// 
Rnu3b4 

0.62 

U3B small nuclear RNA 3///U3B small nuclear RNA 4///U3B small 
nuclear RNA 1 

Rnu3b1///Rnu3b3/// 
Rnu3b4 

0.62 

predicted gene, 100039345 100039345 0.53 

NA NA 0.56 

calsequestrin 1 Casq1 0.66 

small nucleolar RNA, H/ACA box 69 Snora69 0.62 

hypothetical protein LOC100039686 LOC100039686 0.61 

small nucleolar RNA, C/D box 35B Snord35b 0.55 

RIKEN cDNA 9430008C03 gene 9430008C03Rik 0.63 
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Tabela 17. Genes diferencialmente expressos nos tumores tratados com  rAdRGD-PG-IFNβ em relação aos 

tratados com rAdRGD-PG-eGFP. Os valores superiores a 1 significam genes negativamente regulados, os 

valores menores que 1 indicam genes positivamente regulados. Método Rank Products.  

 

GENE_TITLE GENE_SYMBOL Fold Change 

predicted gene, 100039228///predicted gene, 

OTTMUSG00000012493///RIKEN cDNA 2610016E04 gene///novel 

member of the major urinary protein (Mup) gene family///major 

urinary protein 2///predicted gene, 

OTTMUSG00000008509///predicted gene, 

OTTMUSG00000015595///predicted gene, 100039054///major urinary 

protein LOC100048885///predicted gene, 

OTTMUSG00000012492///major urinary protein 1 

Mup2 0.745566 

myosin, light polypeptide 1 Myl1 0.387917 

myosin, heavy polypeptide 4, skeletal muscle Myh4 0.321804 

carbonic anhydrase 3 Car3 0.495772 

ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, fast twitch 1 Atp2a1 0.38837 

H19 fetal liver mRNA H19 0.62019 

troponin C2, fast Tnnc2 0.580469 

actin, alpha 1, skeletal muscle Acta1 0.493557 

actinin alpha 3 Actn3 0.487309 

nebulin Neb 0.510729 

parvalbumin Pvalb 0.472823 

desmin Des 0.585218 

schlafen 4 Slfn4 0.536547 

titin Ttn 0.541507 

troponin T3, skeletal, fast Tnnt3 0.560182 

creatine kinase, muscle Ckm 0.539975 

fatty acid binding protein 4, adipocyte Fabp4 0.618227 

haptoglobin Hp 0.535809 

myosin binding protein C, fast-type Mybpc2 0.544406 

pro-platelet basic protein Ppbp 0.545995 

histone cluster 2, H3c2 Hist2h3c2 0.719773 

placenta-specific 8 Plac8 0.609488 

calsequestrin 1 Casq1 0.571075 

cDNA sequence BC023105 BC023105 0.650159 

muscle glycogen phosphorylase Pygm 0.565749 

granzyme B Gzmb 0.618158 

G protein-coupled receptor 109A Gpr109a 0.714682 

CD36 antigen Cd36 0.5647 

chitinase 3-like 3 Chi3l3 0.759264 

SH2 domain protein 1B1 Sh2d1b1 0.693575 

formyl peptide receptor 1 Fpr1 0.599839 

matrix metallopeptidase 8 Mmp8 0.637621 
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RIKEN cDNA I830012O16 gene I830012O16Rik 0.563785 

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4C Ms4a4c 0.589543 

lymphocyte antigen 6 complex, locus I Ly6i 0.704809 

lipocalin 2 Lcn2 0.653109 

predicted gene, EG240921///similar to Interferon-activatable protein 

204 (Ifi-204) (Interferon-inducible protein p204) 

EG240921/// 

LOC640675 

0.597326 

predicted gene, EG432555 EG432555 0.706474 

pyrin and HIN domain family, member 1 Pyhin1 0.625718 

proteoglycan 4 (megakaryocyte stimulating factor, articular superficial 

zone protein) 

Prg4 0.625823 

signal-regulatory protein beta 1///predicted gene, 668101 668101/// 

Sirpb1 

0.674888 

2'-5' oligoadenylate synthetase 2 Oas2 0.661745 

signal transducing adaptor family member 1 Stap1 0.665578 

CD300e antigen Cd300e 0.61908 

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4B Ms4a4b 0.696964 

pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4 Pdk4 0.587931 

interferon-induced protein 44 Ifi44 0.644656 

cDNA sequence BC094916 BC094916 0.605437 

interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 3 Ifit3 0.673077 

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4D Ms4a4d 0.578849 

ubiquitin specific peptidase 18 Usp18 0.663358 

glycoprotein (transmembrane) nmb Gpnmb 0.671012 

schlafen 1 Slfn1 0.701995 

interleukin 7 receptor Il7r 0.681479 

predicted gene, EG625046 EG625046 0.651985 

interferon, alpha-inducible protein 27 Ifi27 0.676316 

expressed sequence AI451617 AI451617 0.644495 

mast cell protease 2 Mcpt2 0.704248 

apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide 2 Apobec2 0.661081 

similar to 2-cell-stage, variable group, member 3 LOC625360 0.694689 

G protein-coupled receptor 141 Gpr141 0.670336 

sialic acid binding Ig-like lectin E Siglece 0.698994 

Fc receptor-like 5 Fcrl5 0.633663 

ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit D2 Atp6v0d2 1.368926 

acid phosphatase 5, tartrate resistant Acp5 1.470525 

matrix metallopeptidase 9 Mmp9 1.500518 

lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 Lyve1 1.617578 

keratin 6B Krt6b 1.742628 

cathepsin K Ctsk 1.630477 

osteoclast associated receptor Oscar 1.572311 
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Tabela 18. Genes diferencialmente expressos nos tumores tratados com a combinação  rAdRGD-PG-

IFNβ/rAdRGD-P19 em relação aos tratados com rAdRGD-PG-eGFP. Os valores superiores a 1 significam 

genes negativamente regulados, os valores menores que 1 indicam genes positivamente regulados. Método 

Rank Products.  

GENE_TITLE GENE_SYMBOL Fold Change 

major urinary protein 1 Mup2 1.62 

major urinary protein 1 Mup2 1.61 

major urinary protein 1 Mup2 1.57 

major urinary protein 1 Mup2 1.55 

major urinary protein 1 Mup2 1.65 

major urinary protein 1 Mup2 1.53 

major urinary protein 1 Mup2 1.53 

major urinary protein 1 Mup2 1.48 

major urinary protein 1 Mup2 1.55 

lumican Lum 2.17 

osteoglycin Ogn 1.96 

ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit D2 Atp6v0d2 2.35 

hemoglobin, beta adult major chain///hemoglobin, beta adult 

minor chain 

Hbb-b2///Hbb-b1 1.76 

lymphocyte antigen 96 Ly96 1.77 

upregulated during skeletal muscle growth 5 Usmg5 1.63 

replication factor C (activator 1) 4 Rfc4 1.93 

predicted gene, ENSMUSG00000068584///short coiled-coil 

protein 

Scoc/// 

ENSMUSG00000068584 

2.14 

RIKEN cDNA 4732429D16 gene 4732429D16Rik 2.12 

hemoglobin alpha, adult chain 2///hemoglobin alpha, adult chain 

1 

Hba-a1///Hba-a2 1.58 

RIKEN cDNA B230380D07 gene B230380D07Rik 2.02 

tripartite motif-containing 13 Trim13 2.01 

nucleosome binding protein 1 Nsbp1 1.91 

CD59a antigen Cd59a 2.11 

UBX domain protein 2A Ubxn2a 1.80 

angiopoietin-like 7 Angptl7 1.55 

trafficking protein particle complex 2 Trappc2 1.68 

brain protein 44-like Brp44l 1.75 

cysteine-rich PDZ-binding protein Cript 1.81 

stearoyl-Coenzyme A desaturase 1 Scd1 1.61 

S100 calcium binding protein A1 S100a1 1.71 

uracil phosphoribosyltransferase (FUR1) homolog (S. cerevisiae) Uprt 1.99 

RIKEN cDNA 5730536A07 gene 5730536A07Rik 1.65 

methyltransferase like 4 Mettl4 1.71 

acid phosphatase 5, tartrate resistant Acp5 2.00 

predicted gene, OTTMUSG00000008370 OTTMUSG00000008370 1.75 

ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein Uqcrb 1.69 



127 

 

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 9 Dnajb9 1.79 

predicted gene, EG433168 EG433168 2.06 

tRNA splicing endonuclease 15 homolog (S. cerevisiae) Tsen15 1.68 

ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein Uqcrb 1.64 

matrix metallopeptidase 9 Mmp9 2.18 

predicted gene, ENSMUSG00000066878///karyopherin 

(importin) alpha 2///predicted gene, ENSMUSG00000069083 

ENSMUSG00000069083/

// 

Kpna2/// 

ENSMUSG00000066878 

1.64 

carboxypeptidase A3, mast cell Cpa3 1.96 

protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II alpha Prkar2a 1.66 

RIKEN cDNA 0610009B22 gene 0610009B22Rik 1.73 

isopentenyl-diphosphate delta isomerase Idi1 1.80 

CD109 antigen Cd109 1.84 

EGF-like repeats and discoidin I-like domains 3 Edil3 1.98 

decorin Dcn 1.59 

metaxin 2 Mtx2 1.64 

patched domain containing 1 Ptchd1 1.71 

leucine rich repeat containing 40 Lrrc40 1.70 

ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein Uqcrb 1.61 

glutamate oxaloacetate transaminase 2, mitochondrial Got2 1.62 

RIKEN cDNA 2610305D13 gene 2610305D13Rik 1.73 

Rad54 like 2 (S. cerevisiae) Rad54l2 1.61 

copine III Cpne3 1.64 

vesicle amine transport protein 1 homolog (T californica) Vat1 1.72 

vesicle-associated membrane protein 7 Vamp7 1.78 

carbonic anhydrase 5b, mitochondrial Car5b 1.72 

dermatopontin Dpt 1.84 

NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 9 Ndufb9 1.57 

IKAROS family zinc finger 5 Ikzf5 1.66 

protein phosphatase 6, catalytic subunit Ppp6c 1.65 

programmed cell death 4 Pdcd4 1.64 

stanniocalcin 1 Stc1 1.94 

CD38 antigen Cd38 1.61 

NUAK family, SNF1-like kinase, 1 Nuak1 1.67 

leucine zipper transcription factor-like 1 Lztfl1 1.85 

zinc finger protein 294 Zfp294 1.62 

glutamate oxaloacetate transaminase 2, mitochondrial Got2 1.59 

UDP-glucose ceramide glucosyltransferase Ugcg 1.65 

carbonyl reductase 2 Cbr2 2.03 

hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase Hadh 1.72 

NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex 

4///predicted gene, 100042503///predicted gene, 100041273 

100041273/// 

Ndufb4/// 

100042503 

1.65 
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sphingosine-1-phosphate phosphatase 1 Sgpp1 1.62 

NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 8 Ndufs8 1.60 

matrix metallopeptidase 1a (interstitial collagenase) Mmp1a 1.57 

SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (yeast) Sumo1 1.68 

isopentenyl-diphosphate delta isomerase Idi1 1.68 

lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 Lyve1 1.96 

coiled-coil domain containing 53 Ccdc53 1.57 

tetratricopeptide repeat domain 35 Ttc35 1.59 

LSM8 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae) Lsm8 1.59 

bone morphogenic protein receptor, type II (serine/threonine 

kinase) 

Bmpr2 1.63 

ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, delta 

subunit 

Atp5d 1.59 

N-acetylneuraminate pyruvate lyase Npl 1.85 

Tax1 (human T-cell leukemia virus type I) binding protein 

3///predicted gene, OTTMUSG00000012893 

Tax1bp3/// 

OTTMUSG00000012893 

1.75 

ring finger protein, transmembrane 1 Rnft1 1.61 

lysocardiolipin acyltransferase Lycat 1.65 

Tax1 (human T-cell leukemia virus type I) binding protein 

3///predicted gene, OTTMUSG00000012893 

Tax1bp3/// 

OTTMUSG00000012893 

1.73 

keratin 6B Krt6b 1.53 

cathepsin K Ctsk 1.66 

karyopherin (importin) alpha 3 Kpna3 1.66 

predicted gene, EG665570 EG665570 1.63 

caveolin 2 Cav2 1.70 

RIKEN cDNA 5830417C01 gene 5830417C01Rik 1.68 

latexin Lxn 1.69 

glutathione S-transferase, mu 1 Gstm1 1.68 

FUN14 domain containing 1 Fundc1 1.63 

SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (yeast) Sumo1 1.66 

retinoic acid early transcript beta///histocompatibility 60b Raet1b///H60b 1.69 

transformation related protein 53 inducible protein 11 Trp53i11 1.90 

acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 1 Acat1 1.73 

zinc finger protein 51///RIKEN cDNA 3110052M02 gene Zfp51/// 

3110052M02Rik 

1.70 

odd-skipped related 1 (Drosophila) Osr1 1.73 

polypyrimidine tract binding protein 1 Ptbp1 1.69 

hippocampus abundant transcript-like 1 Hiatl1 1.61 

coiled-coil domain containing 90B Ccdc90b 1.69 

OCIA domain containing 2 Ociad2 1.62 

Rho GTPase activating protein 5 Arhgap5 1.73 

RNA, Y1 small cytoplasmic, Ro-associated Rny1 1.47 

KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) containing 2 Kdelc2 1.68 

cDNA sequence BC023829 BC023829 1.60 

fatty acid desaturase 2 Fads2 1.64 
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sulfatase 2 Sulf2 1.61 

cereblon Crbn 1.64 

peroxisomal membrane protein 4 Pxmp4 1.62 

osteoclast associated receptor Oscar 1.57 

coiled-coil domain containing 122 Ccdc122 1.80 

ubiquitin-conjugating enzyme E2G 1 (UBC7 homolog, C. 

elegans) 

Ube2g1 1.65 

RIKEN cDNA 6720456H20 gene 6720456H20Rik 1.63 

hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 7 Hsd17b7 1.65 

microtubule-associated protein, RP/EB family, member 2 Mapre2 1.62 

retinoblastoma binding protein 9 Rbbp9 1.55 

RIKEN cDNA 1110018J18 gene 1110018J18Rik 1.64 

chemokine (C-C motif) ligand 12 Ccl12 1.66 

ribosomal protein S6 kinase polypeptide 3 Rps6ka3 1.62 

sprouty homolog 3 (Drosophila) Spry3 1.69 

leucine rich repeat containing 17 Lrrc17 1.60 

ets variant gene 1 Etv1 1.63 

regulator of G-protein signaling 18 Rgs18 1.57 

NAD(P) dependent steroid dehydrogenase-like Nsdhl 1.61 

dickkopf homolog 2 (Xenopus laevis) Dkk2 1.64 

angiomotin Amot 1.71 

basonuclin 1 Bnc1 1.66 

chemokine (C-C motif) ligand 17 Ccl17 1.63 

RIKEN cDNA 9230110C19 gene 9230110C19Rik 1.63 

RIKEN cDNA A530099J19 gene A530099J19Rik 1.65 

cDNA sequence D10627 D10627 1.60 

adenomatosis polyposis coli down-regulated 1 Apcdd1 1.61 

D site albumin promoter binding protein Dbp 1.50 

myosin, light polypeptide 1 Myl1 0.46 

myosin, heavy polypeptide 4, skeletal muscle Myh4 0.40 

immunoglobulin joining chain Igj 0.83 

U3A small nuclear RNA Rnu3a 0.46 

ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, fast twitch 1 Atp2a1 0.43 

predicted gene, EG449630 EG449630 0.57 

H19 fetal liver mRNA H19 0.27 

troponin C2, fast Tnnc2 0.42 

actin, alpha 1, skeletal muscle Acta1 0.52 

actinin alpha 3 Actn3 0.53 

interleukin 1 alpha Il1a 0.48 

cyclin-dependent kinase inhibitor 1B Cdkn1b 0.53 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.56 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.56 
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U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.56 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.56 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.56 

collagen, type I, alpha 1 Col1a1 0.39 

nebulin Neb 0.56 

RNA U12, small nuclear Rnu12 0.58 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.56 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.56 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.56 

parvalbumin Pvalb 0.47 

myosin, heavy polypeptide 1, skeletal muscle, adult Myh1 0.64 

U1b6 small nuclear RNA///U1b1 small nuclear RNA Rnu1b1///Rnu1b6 0.57 

desmin Des 0.67 

maternally expressed 3 Meg3 0.41 

collagen, type I, alpha 2 Col1a2 0.41 

predicted gene, 449631  0.58 

schlafen 4 Slfn4 0.42 

titin Ttn 0.57 

small nucleolar RNA, H/ACA box 74A Snora74a 0.65 

troponin T3, skeletal, fast Tnnt3 0.54 

stefin A2///stefin A2 like 1 Stfa2l1///Stfa2 0.74 

creatine kinase, muscle Ckm 0.53 

U3B small nuclear RNA 3///U3B small nuclear RNA 4///U3B 

small nuclear RNA 1 

Rnu3b1/// 

Rnu3b3///Rnu3b4 

0.65 

U3B small nuclear RNA 3///U3B small nuclear RNA 4///U3B 

small nuclear RNA 1 

Rnu3b1///Rnu3b3/// 

Rnu3b4 

0.65 

U3B small nuclear RNA 3///U3B small nuclear RNA 4///U3B 

small nuclear RNA 1 

Rnu3b1///Rnu3b3/// 

Rnu3b4 

0.65 

U3B small nuclear RNA 3///U3B small nuclear RNA 4///U3B 

small nuclear RNA 1 

Rnu3b1///Rnu3b3/// 

Rnu3b4 

0.65 

haptoglobin Hp 0.58 

secreted frizzled-related protein 2 Sfrp2 0.51 

myosin binding protein C, fast-type Mybpc2 0.55 

predicted gene, 100039345  0.66 

serum amyloid A 3 Saa3 0.63 

chemokine (C-X-C motif) ligand 2 Cxcl2 0.57 

NA NA 0.57 

placenta-specific 8 Plac8 0.49 

calsequestrin 1 Casq1 0.58 

muscle glycogen phosphorylase Pygm 0.63 

interleukin 24 Il24 0.71 

hypothetical protein LOC100039686 LOC100039686 0.62 

granzyme A Gzma 0.59 

integral membrane protein 2A Itm2a 0.64 
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G protein-coupled receptor 109A Gpr109a 0.55 

chemokine (C-C motif) ligand 3 Ccl3 0.52 

interleukin 1 beta Il1b 0.51 

immunoresponsive gene 1 Irg1 0.59 

similar to CD300 antigen like family member F///CD300 antigen 

like family member F 

Cd300lf/// 

LOC100047115 

0.53 

periostin, osteoblast specific factor Postn 0.65 

predicted gene, EG630499 EG630499 0.62 

S100 calcium binding protein A9 (calgranulin B) S100a9 0.62 

lymphocyte antigen 6 complex, locus I Ly6i 0.56 

predicted gene, EG209380 EG209380 0.64 

lipocalin 2 Lcn2 0.59 

predicted gene, EG240921///similar to Interferon-activatable 

protein 204 (Ifi-204) (Interferon-inducible protein p204) 

EG240921/// 

LOC640675 

0.67 

fibronectin type III domain containing 1///similar to fibronectin 

type III domain containing 1 

LOC100039091/// 

Fndc1 

0.65 

protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 14///scaffold 

attachment factor B2 

Ptpn14/// 

Safb2 

0.62 

adenosine monophosphate deaminase 1 (isoform M) Ampd1 0.67 

arginase, liver Arg1 0.65 

2'-5' oligoadenylate synthetase 2 Oas2 0.68 

cytochrome P450, family 1, subfamily b, polypeptide 1 Cyp1b1 0.62 

interleukin 1 family, member 9 Il1f9 0.60 

microfibrillar associated protein 5 Mfap5 0.57 

kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 10 Kbtbd10 0.67 

leucine rich repeat containing 61///retinoic acid receptor 

responder (tazarotene induced) 2 

Lrrc61/// 

Rarres2 

0.65 

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4B Ms4a4b 0.65 

pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 4 Pdk4 0.63 

kallikrein 1-related peptidase b24 Klk1b24 0.67 

podoplanin Pdpn 0.65 

histocompatibility 2, Q region locus 6 H2-Q6 0.57 

carbonic anhydrase 4 Car4 0.61 

GTPase, very large interferon inducible 1 Gvin1 0.65 

histidine decarboxylase Hdc 0.63 

RIKEN cDNA 5830443L24 gene 5830443L24Rik 0.59 

predicted gene, EG665957 EG665957 0.67 

GTPase, IMAP family member 3 Gimap3 0.66 

cDNA sequence BC021381 BC021381 0.68 

fibulin 2 Fbln2 0.60 

mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 3 Mapk8ip3 0.68 

secreted frizzled-related protein 1 Sfrp1 0.68 

arrestin, beta 2 Arrb2 0.62 

complement factor B Cfb 0.65 

zinc finger protein 692 Zfp692 0.67 
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growth arrest and DNA-damage-inducible 45 beta Gadd45b 0.65 

gasdermin D Gsdmd 0.67 

cDNA sequence BC037034 BC037034 0.68 

oncostatin M Osm 0.66 

scaffold attachment factor B Safb 0.68 

schlafen 1 Slfn1 0.71 

colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte) Csf3r 0.65 

histocompatibility 2, Q region locus 8 H2-Q8 0.68 

solute carrier family 25, member 37 Slc25a37 0.67 

chemokine (C-X-C motif) ligand 3 Cxcl3 0.63 

CD8 antigen, beta chain 1 Cd8b1 0.62 

superoxide dismutase 3, extracellular Sod3 0.64 

microfibrillar-associated protein 4 Mfap4 0.59 

RIKEN cDNA E430004N04 gene E430004N04Rik 0.65 

collagen, type V, alpha 2 Col5a2 0.64 

sirtuin 7 (silent mating type information regulation 2, homolog) 7 

(S. cerevisiae) 

Sirt7 0.65 

similar to 2-cell-stage, variable group, member 3 LOC625360 0.68 

glutamate receptor, ionotropic, AMPA3 (alpha 3) Gria3 0.65 

G0/G1 switch gene 2 G0s2 0.65 

cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptide 44 Cyp3a44 0.64 

CD274 antigen Cd274 0.66 

leukocyte specific transcript 1 Lst1 0.65 

NLR family, pyrin domain containing 1C Nlrp1c 0.68 

RIKEN cDNA B830045N13 gene B830045N13Rik 0.66 

linker for activation of T cells Lat 0.67 

NLR family, pyrin domain containing 1B Nlrp1b 0.67 

guanylate binding protein 5///guanylate binding protein 1 Gbp1///Gbp5 0.71 

sushi-repeat-containing protein, X-linked 2 Srpx2 0.69 

spleen tyrosine kinase Syk 0.66 

a disintegrin-like and metallopeptidase (reprolysin type) with 

thrombospondin type 1 motif, 5 (aggrecanase-2) 

Adamts5 0.70 

RIKEN cDNA 9830134C10 gene 9830134C10Rik 0.69 

CD8 antigen, alpha chain Cd8a 0.68 

Rho GTPase activating protein 4 Arhgap4 0.67 
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Figura 32. Diagrama de Venn mostrando a intersecção entre os genes negativamente regulados nos diferentes 

tratamentos em combinação ao grupo controle rAdRGDPG-eGFP. Apenas os 87 genes downregulados 

exclusivamente no tratamento com rAdRGDPG-p19/rAdRGDPG-IFNβ e os 40 genes da intersecção entre 

rAdRGDPG-p19 e a rAdRGDPG-p19/rAdRGDPG-IFNβ, enriquecem funções (análise através de DAVID). 
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Figura 33. Diagrama de Venn mostrando a intersecção entre os genes positivamente regulados nos diferentes 

tratamentos em comparação ao grupo controle rAdRGDPG-eGFP. Entre os 22 genes exclusivos do grupo 

p19, apenas 5 são reconhecidos pelo banco de dados e não enriquecem processos biológicos  (análise através 

de DAVID). 
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Figura 34. Aprovação do comitê de ética da Faculdade de Medicina da USP.  
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PARTICIPAÇÃO EM OUTROS TRABALHOS 

Durante meu doutorado tive a oportunidade de realizar um estagio no exterior (PDEE), 

financiado pela CAPES. Meu estágio foi realizado na Unidade de pesquisa 848 (U848), sob 

direção do Prof. Dr. Guido Kroemer. Descrevo abaixo minha participação em trabalhos lá 

executados, como forma de prestação de contas, demonstrando os conhecimentos 

adquiridos, e assim justificando o investimento em mim aplicado.  

Inserido na equipe de imunologia tumoral, iniciei colaboração com Yuting Ma, e Sandy 

Adjemian, que procuravam demonstrar o papel do ATP no recrutamento de precursores 

mieloides e sua importância no efeito antitumoral, observado após quimioterapia 

imunogênica. Este trabalho foi publicado em Immunity e entitulado: Anticancer 

hemotherapy-Induced Intratumoral Recruitment and Differentiation of Antigen-Presenting 

Cells.  Trabalhei especificamente na demonstração da diferenciação de leucócitos 

intratumorais CD11b
+
Ly6G

-
 em células dendríticas inflamatórias (CD11c

+
CD86

+
), 

precisamente as figuras 5 D, E e F do artigo em questão. Para isso células CD11b
+
Ly6G

-
 

recrutadas após tratamento com Doxorubicina (DX) de tumores MCA, foram recuperadas 

por sorting, marcadas com o CFSE e transferidas para tumores de animais tratados com  

DX. Observamos por imunohistoquimica que uma fração substancial de células 

Ly6C
hi

Ly6G
-
CFSE

+ 
 adquiriram a expressão de CD11c e CD86. Mostramos igualmente que 

a transferência dessas células em tumores expressando CD39 (ATPase) reduziu a 

freqüência com que elas foram encontradas no tumor, mostrando a implicação do ATP 

extracelular nesse processo de homing.  Minha segunda contribuição no trabalho de Ma e 

Adjemian refere-se às figuras 6 F e G, que consistiu na depleção da população CD11b de 

camundongos tratados com DOX, e a conseqüente demonstração do papel desse subtipo 

celular no controle do crescimento tumoral (figura 6H). Em síntese o trabalho de MA e 

Adjemian, mostraram que: a liberação de ATP é fundamental no recrutamento de células 

apresentadoras de antígenos; células dendríticas inflamatórias são responsáveis pelo uptake 

de fragmentos de células tumorais; a diferenciação em DC imflamatória é dependente de 

ATP e enfim; que essa população é responsável pelos efeitos antitumorais induzidos pelo 

tratamento com antraciclinas.  
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A colaboração com Ma e Adjemian, resultou iguamente na participação em um segundo 

manuscrito no qual foi demonstrado o papel de CCL2/CCR2 no recrutamento de células 

apresentadoras de antígenos intratumorais, após quimioterapia: CCL2/CCR2-dependent 

recruitment of functional antigen-presenting cells into tumors upon chemotherapy, 

publicado no periodico Cancer Research. Minha contribuição nesse trabalho refere-se a 

figura 1E na qual a transferência de células OT1, marcadas com CFSE em animais 

carregando tumores MCA-OVA,  mostrou a indução de proliferação destas em tumores 

tratados com DOX. A linfanedectomia destes animais manteve a proliferação das OT1 

intratumorais indicando que apresentação de antígenos acontece no sítio tumoral. A 

segunda contribuição nesse manuscrito foi a demonstração que APCs acumuladas no sítio 

intratumoral tem origem em fontes externas ao tumor, e não em precursores intratumorais. 

Para isso tumores foram estabelecidos em animais C57BL/6 CD45.2 e tratados com DOX 

ou PBS, e 24h após transplantados em animais isogênicos CD45.1. A freqüência de células 

CD45.2 e CD45.2 foi então determinada, assim como a presença de células 

CD11c
+
MHCII

+
. O que demonstra que o recrutamento de novo de células precursoras para 

o sitio intratumoral.  

Uma segunda colaboração estabelecida com o grupo de Laurance Zitvogel me permitiu 

participar do trabalho de Takahiro Yamasaki, Defective immunogenic cell death of 

HMGB1-deficient tumors: compensatory therapy with TLR4 agonists, publicado no 

periódico Cell Death & Differentiation. Nesse trabalho Takahiro et al, demonstrou a 

capacidade do agonista de TLR4 (Dendrophilin) sinergizar com antraciclinas ou 

oxaliplatina, corrigindo a imunogenicidade de tumores deficientes em HMGB1. Minha 

participação nesse trabalho consistiu na produção de vetores retrovirais codificadores de 

shRNA contra HMGB1, e a subseqüente infecção e seleção de clones das linhagens 

MCA205 e CT26. Foram 5 diferentes vírus produzidos com o plasmídeos adquirido de 

Origene, codificando para 4 seqüências de shRNA inibidoras de HMGB1 e um shRNA 

controle.  
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