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Construção e caracterização in vitro de um vetor retroviral bicistrônico  

codificando endostatina e interleucina-2 para utilização em terapia gênica 

 

Fernanda Bernardes Calvo 

 

RESUMO 

 

A terapia gênica tem sido empregada em estudos pré-clínicos e 

clínicos, com o intuito de amenizar ou curar uma doença. Vetores retrovirais são 

uma ferramenta de transferência gênica largamente utilizada. Vetores 

bicistrônicos são uma alternativa interessante para o tratamento de doenças 

complexas. Na construção de um vetor bicistrônico pode-se empregar várias 

estratégias dentre elas a utilização da sequência IRES. A endostatina, fragmento 

do colágeno XVIII, tem sido muito utilizada na terapia anti-angiogênica devido sua 

ação inibitória no crescimento de células endoteliais. A imunoterapia tem sido 

utilizada como tratamento coadjuvante de tumores. Dentre as citocinas utilizadas, 

a interleucina-2 promovendo a proliferação de linfócitos T, tem sido utilizada em 

diversos estudos pré-clínicos e clínicos.  O objetivo deste projeto foi construir e 

caracterizar in vitro um vetor retroviral bicistrônico codificando endostatina e 

interleucina-2 utlizando a sequência IRES. A construção do vetor foi realizada em 

três etapas, sendo comprovada a construção final por análise de restrição e 

seqüenciamento. Células de empacotamento foram transfectadas com o vetor, e 

posteriormente realizada a transdução na célula alvo. A endostatina e a 

interleucina-2 foram determinadas por Dot blot, seguido de análise da expressão 

por RT-PCR e ensaio de atividade. O vetor construído apresentou altos níveis de 

titulação viral, variando de 4.20x105 a 1.53x106UFC/mL. A determinação da 

endostatina e da interleucina-2 variaram entre 1.08 a 2.08µg/106cels.24h e 0.66 a 

0.89µg/106cels.24h, respectivamente. A expressão da endostatina no clone 

NIH3T3-pLend-IRES-IL2SN foi 2 vezes superior á apresentada pelo clone 

NIH3T3-pLend-IRES-IL2SN. A endostatina produzida promoveu uma inibição da 

proliferação de 40% das células endoteliais; e a interleucina-2 promoveu uma 

proliferação de 10.6% de linfócitos CD4 e 8.9% de CD8. Desta forma, a 

construção obtida neste trabalho representa uma excelente ferramenta para 

estudos da biologia celular do câncer e novas estratégias terapêuticas. 
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Construction and chracterization in vitro of a bicistronic retroviral vector  

coding endostatin and interleukin-2 for use in gene therapy 

 

Fernanda Bernardes Calvo 

 

ABSTRACT 

 

Gene therapy has been used in preclinical studies and clinical trials in 

order to alleviate or cure a disease. Retroviral vectors are a tool for gene transfer 

is widely used. Bicistronic vectors are an attractive alternative for treatment of 

complex diseases. A variety of options exists to simultaneously express two genes 

in genetically modified cells. The most common approach relies on bicistronic 

vectors in which the genes are linked to each other by an internal ribosome entry 

site allowing co-translational expression of both cistrons. Endostatin, the C-

terminal fragment of collagen XVIII, is a potent angiogenesis inhibitor. At present, 

ES has been widely used in anti-angiogenic in a variety of experimental tumor 

models, and clinical trials to test it as an anti-tumor agent are already under way.   

Immunotherapy has been used as adjuvant treatment for tumors and has been 

used in several preclinical studies and clinical trials. The objective of this project 

was to construct and characterize “in vitro” an IRES-based bicistronic retroviral 

vector encoding endostatin and intereukin-2. The construction of the vector was 

performed in three stages, the final construction was analyzed by restriction 

analysis and sequencing. Packaging cells were prepared.  The endostatin and 

interleukin-2 levels were determined by Dot blot. Monocistronic and bicistronic 

mRNA expression were analyzed by real time RT-PCR. Bicistronic vector showed 

high levels of virus trites, ranging from 4.20x105 to 1.53x106UFC/mL. Secreted 

levels  of endostatin and interleukin-2 ranged from 1.08 to 2.08μg/106cells.24h and 

0.66 - 0.89μg/106cells.24h, respectively. The mRNA expression of ES in the 

NIH3T3 clone pLend-IRES-IL2SN was 2 times higher than the level presented by 

the NIH3T3 clone pLendSN. The endostatin promoted inhibition (40%) of 

endothelial cell proliferation. Interleukin-2 promoted a proliferation of 10.6% 

lymphocytes CD4 and 8.9% of CD8. We conclude that the IRES bicistronic vector 

provides a powerful tool for studies of cell biology of cancer and new therapeutic 

strategies. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 Terapia Gênica 

 

Terapia gênica pode ser definida como a introdução de material 

genético nas células ou tecido, com a finalidade de amenizar ou curar uma 

doença. A terapia gênica foi utilizada para tratamento de doenças genéticas 

monogênicas (Goverghana, 2006). Com o passar dos anos, a aplicação da 

técnica de transferência gênica cresceu sendo hoje utilizada para o tratamento de 

doenças complexas como o câncer, com inúmeros estudos pré-clínicos e clínicos 

(Dullaers, 2006; Rodrigues, 2007). Experimentalmente. a terapia gênica tem sido 

aplicada em várias abordagens terapêuticas como: silênciamento gênico, 

imunoterapia, expressão de proteínas anti-angiogênicas e genes suicidas 

(Barzon, 2002; Yao, 2004; Beissel, 2007; Coutinho, 2007).  

Existem dois métodos de transferência gênica: o método ex vivo – no 

qual as células do paciente são removidas, modificadas in vitro e reimplantadas 

no paciente; e o método  in vivo – que consiste na introdução do gene de 

interesse diretamente no paciente (Bleiziffer, 2007). 

A transferência ou introdução do material genético pode ser realizada 

por vetores não-virais e virais. Os vetores não-virais incluem desde a inoculação 

direta do DNA até a utilização do DNA complexado á lipídeos catiônicos que 

permitem a passagem do material genético pela membrana celular (Seth, 2005). 

Tais métodos, não apresentam alta eficiência na transferência gênica 

possibilitando apenas uma expressão gênica transitória, uma vez que raramente 

ocorre a integração do transgene ao DNA cromossômico (Romano, 2006).  

 Os vetores virais são os mais utilizados em protocolos de terapia 

gênica devido à alta eficiência de transdução. Dentre eles destacam-se os 

retrovírus, pela capacidade de integração ao genoma do hospedeiro garantindo 

uma expressão estável do transgene (Hahm, 2004 e Lira, 2008), e por 

apresentarem baixa imunogenicidade comparada com os demais vetores virais 

(Altaner, 2008). 
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Vetores retrovirais são defectivos, ou seja, não possuem capacidade 

de infecção e produção de partículas. Para que isto ocorra, estes vetores devem 

ser introduzidos em células de empacotamento viral.    

O vetor retroviral derivado do vírus da leucemia murina Moloney (Mo-

MLV) contém em seu genoma a sequência sinal de empacotamento (ψ), 

necessária para o encapsidamento viral (Robbins, 1998; Hahm, 2004). As células 

de empacotamento viral possuem dois plasmídeos, um contendo os genes gag e 

pol (gene gag responsável pela codificação das proteínas do capsídeo viral; gene 

pol responsável pela codificação da transcriptase reversa) e o outro, contendo o 

gene env (responsável pela codificação das proteínas do envelope) (Dalba, 2007). 

As partículas produzidas por células de empacotamento reconhecem receptores 

na membrana da célula-alvo, liberando o RNA e a transcriptase reversa, converte 

o RNA em DNA, que será integrado ao genoma da célula-alvo, para a produção 

da proteína de interesse (Figura 1) (Verma, 1997). 

 

 
Figura 1: Esquema representativo do clico dos vetores retrovirais usados em terapia gênica. 

Modificado de Verma, 1997. 

 

Vetores retrovirais monocistrônicos, ou seja, que transferem apenas 

um gene para células alvo (Chinnasamy, 2006) foram utilizados em nosso grupo 
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na estratégia de silênciamento gênico e na terapia anti-angiogênica com 

resultados promissores (Beissel, 2007; Coutinho, 2007). 

 

1.1.1 Vetores Bicistrônicos 

 

  A co-expressão de genes pode aumentar a eficiência e versatilidade 

das aplicações da terapia gênica. Existem várias estratégias que são empregadas 

em vetores virais para permitir a expressão de múltiplos genes incluindo 

promotores internos, fusão de proteínas, fatores de clivagem, e sítio de acesso 

interno do ribossomo (IRES) (Arfi, 2005 e Martin, 2006).  

  A sequência IRES foi inicialmente descoberta em RNA de 

picornavírus, sendo identificado posteriormente em vírus da encefalomiocardite 

(EMCV), vírus da hepatite C (HCV) e RNA de células de eucarioto (Balvay, 2009).  

A habilidade do IRES de recrutar ribossomos, especificamente a subunidade 40S, 

por um mecanismo interno permite a transcrição de dois genes em um único RNA 

mensageiro, com a tradução das proteínas separadamente (Figura 2) (Lospitão, 

2008; Baird, 2006; e Wang, 2005).   

 

                             

Figura 2: Representação do uso da sequência IRES na construção de vetores 

bicistrônicos. Modificado de Wang, 2005 

 

Zhang et al demonstraram com ensaios in vivo, a co-expressão de dois 

genes, timidina kinase (gene suicida HSV-tk) e TNF-α, utilizando a sequência 

IRES. A estratégia foi eficiente para o tratamento de carcinoma gástrico, 
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promovendo a morte das células tumorais pelo gene timidina kinase e o TNF-α 

ativou e proliferou os linfócitos, aumentando a resposta imune anti-tumoral 

(Zhang, 2004). O mesmo foi comprovado por Tsuchiyama et al, com a co-

expressão do gene da timidina kinase e MCP-1 (proteína estimuladora de 

monócitos) utilizando a sequência IRES, resultando na redução do carcinoma 

hepatocelular e prolongamento da resposta anti-tumoral via células natural-killer  

(Tsuchiyama, 2006). 

Em eucariotos, a transcrição é dependente da estrutura CAP, sítio de 

ligação para o ribossomo. No caso das construções bicistrônicas com a sequência 

IRES, o primeiro cistron tem a transcrição CAP-dependente, e o segundo cistron 

tem a transcrição IRES-dependente. A trasncrição ocorre em um único RNA 

mensageiro, mas as proteínas não apresentam o mesmo nível de expressão 

gênica. Geralmente, a transcrição IRES-dependente apresenta níveis menores do 

que a transcrição CAP-dependente (Pfutzner, 2008).  

 

 

1.2 Terapia Anti-angiogênica 

 

Angiogênese, formação de novos vasos a partir de vasos pré-

existentes, é essencial durante o desenvolvimento embrionário e processos 

fisiológicos, como durante o ciclo menstrual. A formação de novos vasos é um 

complexo processo de múltiplos estágios controlado por diversos fatores, como 

VEGF (fator de crescimento vascular endotelial) e bFGF (fator de crescimento de 

fibroblasto). Nos tumores, o processo angiogênico permite o crescimento tumoral 

bem como sua metastização (Xu, 2008). Segundo Hanahan e Folkman, tumores 

sólidos de até 2mm3 podem permanecer anos com essas dimensões devido ao 

equilíbrio entre fatores angiogênicos e anti-angiogênicos. A quebra do equilíbrio 

entre esses fatores e consequêntemente o aumento da concentração de 

proteínas angiogênicas, possibilita o crescimento do tumor primário e a formação 

de metástases (Hanahan, 1996).  

Inibidores da angiogênese tem se destacado na terapia anti-tumoral, 

principalmente inibidores endógenos como angiostatina e endostatina, que já 
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estão sendo empregadas em diversos estudos pré-clínicos e clínicos (Sauter, 

2000).  

 

1.2.1 Endostatina 

 

Endostatina (ES) é um fragmento do colágeno XVIII. O colágeno XVIII 

é um proteoglicano heparan sulfato, pertencente á família dos colágenos 

caracterizados por apresentarem domínio triplo-helicoidal e domínios não-

colágenos (Dixelius, 2003). Sua estrutura é formada por dez domínios colágenos 

interrompidos por onze domínios não colágenos (NC), além das regiões amino-

terminal (N-terminal) e carboxi-terminal (C-terminal) (Figura 3-A). A região C-

terminal é formada pelo domínio trimerização, o domínio dobradiça, e o domínio 

endostatina (Figura 3-B) (Ortega, 2002).  

 

       
Figura 3: Esquema da estrutura do colágeno XVIII. A – Colágeno XVIII: Domínio triplo-helicoidal 

formado por dez domínios colágenos e onze domínios não-colágenos, e as três cadeias de 

heparan-sulfato; Domínio N-terminal; e o Domínio C-terminal. B – Domínio C-terminal: domínio de 

trimerização, domínio dobradiça e domínio endostatina. (Modificado de: Nature Reviews – 

Molecular Cell Biology) 

 



   
 

23 

 

O colágeno XVIII está presente na membrana basal de diversos 

órgãos, podendo ser clivado no domínio dobradiça por diversas proteases, como 

metaloproteinases do tipo 3, 7, 9, 13 e 20, catepsina L e elastase, liberando a ES 

(Felbor, 2000 e Heljasvaara, 2005).  

 A ES, proteína de 20-22KDa, é caracterizada pela sua forma globular 

compacta com sua superfície rica em arginina, que ao ligar-se com a heparina 

permite sua atividade anti-angiogenica (Olsson, 2004). A estrutura da molécula 

apresenta duas pontes dissulfídicas que conferem sua estabilidade (John, 2001).   

Em 1997, O´Reilly isolou e purificou a ES do meio de cultura da 

linhagem celular murina hemangioendoendotelioma (EOMA), sendo o primeiro 

fragmento endógeno de uma proteína de matriz (colágeno XVIII) caracterizado 

com propriedades anti-angiogênicas. A ES tem sua ação em células endoteliais, 

inibindo a proliferação e a migração celular (O´Reilly, 1997). A ES não possui 

nenhum receptor específico descrito na literatura, entretanto diversos estudos 

comprovaram sua ligação a proteínas de membrana como as integrinas α5β1 e 

αvβ3, proteoglicanos heparan sulfato, e receptor de fator de crescimento endotélio 

vascular (VEGFR) (Faye, 2009). Recentemente, Shi et al reportou a nucleolina 

como sendo o receptor da ES, além da alta afinidade de ligação da ES a 

nucleolina, é pela nucleolina que a ES é internalizada, promovendo sua ação em 

células endoteliais (Shi, 2007).  

Desde a sua descoberta, a ES tem sido objeto de diversos estudos in 

vitro, em modelos animais e protocolos clínicos (Boehle, 2001; Kisker, 2001, 

Sorensen, 2002), uma vez que a angiogênese é necessária para a 

sustentabilidade do crescimento tumoral e a sua metastatização (Zhuang, 2009). 

Além do câncer, a ES tem sido usada em modelos de inibição da 

neovascularização (Mori, 2001) e tratamento de artrite reumatóide (Matsumo, 

2002; Yin, 2002). 

Sauter et al demonstraram que a ES recombinante levou a redução de 

78% do carcinoma pulmonar de Lewis em relação ao controle, além de prevenir 

completamente a metástase pulmonar (Sauter, 2000). Recentemente, nosso 

grupo demonstrou a redução de carcinoma renal em camundongos após a 

administração de fibroblastos tranduzidos com vetor retroviral monocistrônico 

codificando o gene da endostatina (Coutinho, 2007).  



   
 

24 

 

Em 2005, A ES teve seu uso aprovado pelo State Food and Drug 

Administration (SFDA) da China para tratamento de câncer pulmonar (Sun, Y 

2005). Diversos protocolos clínicos de fase I têm utilizado a ES recombinante para 

o tratamento de diversos tumores metastáticos, como melanoma, sarcoma, 

coloretal, mama e renal. Nesses estudos, a administração diária da ES foi de 15-

600mg/m2/dia mediante pequenas infusões intravenosas, sem sinais de 

toxicidade, com uma farmacocinética linear, e redução significante da 

angiogênese tumoral (Eder, 2002; Herbst, 2002; Thomas, 2003).  

  

1.3 Imunoterapia 

 

Imunoterapia consiste no uso de modificadores da resposta imune, 

como: anticorpos monoclonais, citocinas, imunoterapia celular, e vacinas para o 

tratamento do câncer (Dougan, 2008). A imunoterapia pode ser classificada em 

ativa e passiva, de acordo com as substâncias utilizadas e seus mecanismos de 

ação. Na forma ativa, substâncias estimulantes e restauradoras da função 

imunológica (inespecífica) e as vacinas de células tumorais (específica) são 

administradas com a finalidade de intensificar a resistência ao crescimento 

tumoral. Já a forma passiva, anticorpos antitumorais ou células mononucleares 

exógenas são administrados objetivando proporcionar capacidade imunológica de 

combate a doença. 

 

1.3.1 Interleucina-2 

 

 A interleucina-2 (IL-2) é uma importante citocina do sistema imune, 

descoberta em 1976 por Morgan et al, como sendo um fator de crescimento de 

linfócitos (TCGF – T-Cell Growth Factor) (Morgan, 1976). A IL-2 tem sua principal 

ação na diferenciação e proliferação de linfócitos T(Nelson, 2004), mas também 

atua em outras células do sistema imune, como no crescimento e diferenciação 

de linfócitos B (Romagnani, 1985); na atividade das células natural-killer (NK) e na 

liberação de fatores como fator de necrose turmoral (TNF) e interferon y (IFN-y) 

pela célula NK (Sutlu, 2009); e também atua na diferenciação de células 

dendríticas (Civallero, 2000; Narajo-Gomez, 2007).  
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 IL-2 é uma proteína globular glicosilada com aproximadamente 

15KDa de peso molecular. Inicialmente é secretada na forma pró-ativa com 153 

aminoácidos, após a clivagem de 20 aminoácidos e sua glicosilação, a IL-2 é 

secretada na forma ativa pela via vesicular (Gaffen, 2004). A IL-2 é formada por 

quatro α-hélices que são indispensáveis para a execução de sua função (Figura 

4). Seu receptor é formado por três subunidades: α (CD25),  β (CD122) e γ 

(CD122), que resultam em alta afinidade do receptor pela IL-2 (Olejnizak, 2008). 

 

 
                            Figura 4: Estrutura tridimensional da IL-2.  

 

 Em células T, a IL-2 liga-se ao seu receptor ativando o Janus kinase 

(JAK), tradutor de sinal e ativador da via de transcrição (STAT), bem como a 

ativação de proteínas quinases e a sinalização da proteína fosfatidilinositol-3 

quinase, resultando na transcrição de citocinas proinflamatórias de sobrevivência 

e de genes do ciclo celular. Por essas vias, a IL-2 regula a expressão de CD25 e 

da cadeia β do seu receptor, modula genes envolvidos na regulação do ciclo 

celular, e promove a proliferação e diferenciação das células-T em células 

efetoras e de memória (Hoyer, 2009). 

 Clonada em 1983 (Taniguchi, 1983), a IL-2 recombinante tem seu 

uso aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos e na 

Europa para tratamento de carcinoma renal (Margolin, 2008) e melanoma 

(Kirkwood, 2008). O uso da IL-2 requer cuidados quando administrada intra-

venosa, pois em altas doses causa efeitos tóxicos, como retenção de líquidos, 
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hipotensão, problemas cardíacos devido a redução do volume plasmático 

(Kamikawa, 2008). 

 Em estudos de fase II, a administração da IL-2 tem mostrado efeitos 

anti-tumoral em pacientes com melanoma metastático avançado, com uma 

resposta de aproximadamente 16% (Atkins, 2000). Trudel et al demonstraram um 

inibição de 17-69% do tumor de próstata quando tratados in situ com vetor viral 

contendo o gene da IL-2, com um efeito citotóxico mínimo quando comparado 

com outros métodos de administração (Trudel, 2003). 

 

1.4 Possíveis aplicações 

 

A expressão simultânea de uma proteína com ação anti-angiogênica, 

endostatina, e uma proteína com ação imunológica, interleucina-2, representa 

uma ferramenta de alta aplicabilidade na terapia gênica de tumores sólidos 

responsivos a imunoterapia, como por exemplo carcinoma renal, melanoma 

mestastático e carcinoma hepatocelular. 

Carcinoma renal metastático é um dos tumores resistentes a 

quimioterapia (Vogelzang, 1998), característica que gerou novos alvos 

terapêuticos visando uma melhor estimativa de vida e regressão da doença 

(Drucker, 2005). A ES, experimentalmente, tem sido muito eficiente para o 

tratamento deste tumor, reduzindo 73-91% a massa tumoral e inibindo a 

metastase pulmonar (Yoon, 1999; Sauter, 2000). A IL-2 é aprovada pelo FDA 

para o carcinoma renal, apresentando uma resposta de 10-23%, sendo que sua 

administração subcutânea apresenta uma menor toxicidade em relação a 

administração intravenosa, com o mesmo efeito terapêutico (Guida, 2007; Rini, 

2009). 

O melanoma metastático é um tumor altamente vascularizado e 

quimio-resistente (Yang, 2009) favorecendo o uso da terapia anti-angiogênica. Há 

evidências que a terapia anti-angiogênica quando conjugada com a imunoterapia 

promova efeitos sinérgicos, potencializando o efeito anti-angiogênico neste tumor. 

A ES já foi utilizada para o tratamento do melanoma metastático em um estudo 

clínico, com resultados promissores (Moschos, 2007). A IL-2, aprovada pelo FDA, 
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tem seu uso limitado devido a alta toxicidade quando administrada intra-venosa 

(Kamikawa, 2008).  

Carcinoma Hepatocelular, outro tumor altamente vascularizado, 

também tem como alvo terapêutico a angiogênese (Greten, 2008). Em modelos 

animais de carcinoma hepatocelular foi demonstrado uma redução significante da 

massa tumoral após administração da ES recombinante (Li, 2005; Liu, 2007). A 

imunoterapia com IL-2 tem sido utilizada juntamente com a quimioterapia, 

promovendo uma diminuição da massa tumoral (Butterfield, 2007).  

Diversos são os estudos que utilizam a ES ou a IL-2 para o tratamento 

tumoral, portanto a construção de um vetor codificando essas duas proteínas 

representaria uma excelente ferramenta para estudos de biologia celular do 

câncer e novas estratégias terapêuticas.  
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II. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

 Construir um vetor retroviral bicistrônico com o cDNA da ES e da IL-2; 

 Analisar a eficiência in vitro do vetor construído. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Construir o vetor Lend-IRES-SN; 

 Construir o vetor pSecTag-mIL2; 

 Construir o vetor Lend-IRES-IL2SN; 

 Verificar a eficiência de transfeção do vetor bicistrônico em células de 

empacotamento viral; 

 Avaliar a produção das proteínas CAP-dependente e IRES-dependente no 

vetor bicistrônico; 

 Avaliar a expressão do RNAm da ES no vetor bicistrônico e comparar com 

a expressão do vetor monocistrônio; 

 Comprovar a atividade biológica in vitro da ES e IL-2. 
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III. MATERIAIS 

 

3.1 Principais Equipamentos 

 

- Agitador magnetic 78HW-1, Biomixer (EUA) 

- Agitador, modelo TS-2000A VDRL, Biomixer (EUA) 

- Aparattus de Dot Blot, BioRad (EUA) 

- Aparattus de eletroforese horizontal Minis-300, Major Science (China) 

- Aparattus de eletroforese vertical, BioRad (EUA) 

- Aparelho Milli-Q-plus, purificador de água, Millipore (EUA) 

- Autoclave vertical Modelo 415, Fanem (Brasil) 

- Balança analítica, modelo AW 220, Shimadzu (Japão) 

- Banho-maria, Major Science (China) 

- Centrifuga refrigerada automática, modelo 5810R, Eppendorf (Alemanha) 

- Citometro de fluxo FACScalibur, Bencton-Dickinson (EUA) 

- Eletroporador, modelo II, Invitrogen (EUA) 

- Equipamento de biosegurança Fluxo Bio Seg 12, Veco (Brasil) 

- Incubadora refrigerada com agitação, modelo TE421, Tecnal (Brasil) 

- Incubadora de CO2 Forma Series II Hepa Class 100, Thermo Scientific (EUA) 

- Leitor de E.L.I.S.A. Spectra Max 190, Molecular Devices (EUA) 

- Microscópio invertido, modelo TMS, Nikon (Japão) 

- Sistema de fotodocumentação digital, UVP (EUA) 

- Termociclador CG1-86, Corbett Research (Austrália) 

 

  

3.2 Principais Reagentes 

 

- Acetato de sódio, Sigma (EUA) 

- Ácido acético glacial P.A., LabSynth (Brasil) 

- Ácido bórico, Carlo Erba (Brasil) 

- Ácido clorídrico, LabSynth (Brasil) 

- Acrilamida, BioRad (EUA) 

- Agarose, Invitrogen (EUA) 
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- Alcool etílico absoluto P.A., LabSynth (Brasil) 

- Alcool isoamílico, LabSynth (Brasil) 

- Ampicilina sódica, Bayer (Brasil) 

- Bicarbonato de sódio, LabSynth (Brasil) 

- Brometo de etídeo, Pharmacia Biotech (EUA) 

- Cloreto de cálcio, Sigma (EUA) 

- Cloreto de magnésio, Promega (EUA) 

- Cloreto de sódio, LabSynth (Brasil)  

- Dimetilsulfóxido (DMSO), Merck (Brasil) 

- EDTA, BioRad (EUA)  

- Geneticina, Invitrogen (EUA)  

- Glicina, BioRad (EUA) 

- Glutamina, Gibco (EUA) 

- Hidroxido de sódio, Sigma (EUA) 

- Hepes, Sigma (EUA) 

- Kanamicina, Sigma (EUA) 

- L-glutamina, LabSynth (Brasil) 

- Meio LB, Acumedia (EUA) 

- Meio LB-ágar, Acumedia (EUA) 

- Penicilina-Sptretomicina, Gibco (EUA) 

- Polibreno, Sigma (EUA) 

- Rodamina B, Sigma (EUA) 

- SDS, BioRad (EUA) 

- Tripsina, Gibco (EUA) 

- Tris, BioRad (EUA) 

 

3.3 Cepa de Escherichia coli 

 

A cepa da bactéria Escherichia coli utilizada foi a DH5α (Invitrogen®), 

que é específica para amplicação de plasmídeos de clonagem. 
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3.4 Plasmídeos 

 

 - pLendSN – construído em nosso laboratório em um projeto anterior 

(Coutinho, 2007). 

 - pIRES – ClonTech® 

 - pSecTag-2C – gentilmente cedido pela Dra Ana Lúcia T. O. do 

Nascimento, do Instituto Butantan. 

 - pUMVC3-mIL2 – Aldevron® 

 

3.5 Enzimas de Restrição 

 

 As enzimas utilizadas foram adquiridas da BioLabs, com exceção da 

BamH I e CIAP que foram adquiridas da Fermentas®. Os dNTPs foram adquiridos 

pela Thermo Scientific® e o MasterMix da Eppendorf®. 

 

3.6 Padrões de peso molecular 

 

- Marcador Gene Rule 1Kb DNA Ladder Plus, Fermentas®. 

- Marcador Lambda Hind III 100ng/µL, Qbiogene®. 

- Marcador High-range Rainbow RPN746E, GE Healthcare®.  

 

3.7 Linhagens celulares 

 

As linhagens celulares foram cultivadas em meio DMEM (Dulbeco´s 

Modified Eagle Medium, Gibco, EUA) suplementado com 100U/mL de penicilina 

(Gibco, EUA), 50mg/mL de streptomicina (Gibco, EUA) e 10% de SFB (Soro fetal 

bovino, Gibco, EUA). Com exceção da linhagem HUVEC, que foi cultivada em 

meio RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute, Gibco, EUA) também 

suplementado com 100U/mL de penicilina, 50mg/mL de streptomicina e 10% SFB. 
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3.7.1 Fibroblastos GP+E86 

 

Esta linhagem celular foi gentilmente cedida pelo Dr Arthur Bank do 

Department of Genetics & Development Columbia University (USA). As células de 

empacotamento GP+E86 são fibroblastos de camundongo NIH/3T3 que foram co-

transfectadas com os plasmídeos pgag-polgt (contendo os genes gag, pol) e penv 

(contendo o gene env). As partículas virais produzidas por estas células possuem 

proteínas em seu capsídeo que reconhecem receptores de células murinas. Esse 

processo originou uma linhagem de empacotamento viral de alta eficiência e 

segurança (Markovits, 1988 A). 

 

3.7.2 Fibroblastos GP+env+AM12 

 

As células de empacotamento GP+env+AM12, também cedidas pela 

Columbia University, são fibroblastos de camundongo NIH/3T3 que foram co-

transfectados com o plasmídeo contendo os genes gag e pol (pgag-polgpt) e o 

plasmídeo contendo o gene env (penv). O gene env expressa proteínas no 

capsídeo viral que reconhecem receptores de membrana celular de células 

humanas e murinas. Esse processo originou uma linhagem de empacotamento 

viral anfotrófica, de alta eficiência e segurança (Markovits, 1988 B). 

 

3.7.3 Fibroblastos NIH/3T3 

 

São células de camundongos NIH/3T3, sendo utilizadas no ensaio de 

titulação viral.  

 

3.7.4 Célula endotelial de cordão umbilical humano – HUVEC 

 

Essa linhagem celular foi gentilmente cedida pela Dra Dulcineia Saes 

Parra Abdalla do departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (São Paulo, Brasil). 

HUVEC é uma linhagem de células endoteliais imortalizadas derivada 

da veia humbilical humana, comercializada pela ATCC (American Type Culture 
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Collection). É muito utilizada em estudos da função da célula endotelial, bem 

como em ensaios de inibição de célula endotelial (Gifford, 2004). 

 

3.8 Animais 

   

Este trabalho foi aprovado pelo CEP N° 1290/07. 

 

3.8.1 Camundongos DO11.10 

 

Para o ensaio de proliferação linfocitária, utilizamos camundongos 

Balb/c DO11.10 transgênicos, com receptor TCR para ovalbumina (Murphy, 

1990). Os animais com idade entre 6-8 semanas, cedidos pelo Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, sendo mantidos sobre 

condições SPF (livre de patógeno específico).  
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IV. MÉTODOS 

 

4.1 Construção do Vetor Bicistrônico 

 

4.1.1Transformação em bactérias competentes DH5α 

 

As bactérias competentes DH5α foram preparadas com o método de 

Hanahan´s (Sambrook, 2001) e transformadas com o plasmídeo de interesse por 

eletroporação, nas seguintes condições: 25µF, 200Ω e 2,5Kv. Foi utilizado 10ng 

do vetor fechado ou 2µL da mistura de ligação, juntamente com 40µL da bactéria 

competente. Após o choque, foi adicionado á mistura 1mL de meio SOC 

(Sambrook, 2001), mantido a 37ºC sob agitação por 1 hora. Após este período, 

foram aplicados 100µL e 200µL da cultura em placa de LB-ágar contendo o 

antibiótico específico para cada vetor, as placas foram mantidas em estufa a 37ºC 

overnight. 

 

4.1.2 Extração do DNA  

 

 A extração do DNA foi realizada com 3 mL da cultura bacteriana de 

16 horas pelo método da lise alcalina (Sambrook, 2001). A cultura bacteriana foi 

centrifugada a 5000rpm por 5 minutos para a formação do pellet bacteriano, que 

foi ressuspendido com 300µL da Solução I (0,01M EDTA pH 8,0 / 0,05M Tris-HCl 

pH 8,0); adicionamos 300µL da Solução II (0,2N NaoH / 1% SDS), permanecendo 

por 5 minutos a temperatura ambiente; 300µL da Solução III (3M de Acetato de 

Potássio / 2M de Ácido Acético) foi adicionado, permanecendo no gelo por 10 

minutos. A mistura foi então centrifugada a 13000rpm, 4°C por 15 minutos; o 

sobrenadante foi transferido para outro tubo, onde foi adicionado 750µL de 

clorofórmio/álcool-isoamílico (na proporção 24:1); centrifugamos por 2 minutos a 

5000rpm em temperatura ambiente. A fase aquosa foi transferida para outro tubo, 

adicionando 700µL do isopropanol, incubando por 30 minutos no gelo, e 

posteriormente centrifugado a 13000rpm, 4°C por 15 minutos. O sobrenadante foi  
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descartado e o pellet foi ressuspendido com 30µL de água Milli-Q e RNAse A 

(10mg/mL). A mistura foi incubada a 37°C por 30 minutos e armazenada a -20°C. 

 

4.1.3 Construção do vetor pLend-IRES-SN 

 

As bactérias competentes DH5α foram transformadas com os vetores 

pLendSN e pIRES, e posteriormente realizamos a extração do DNA. 

Aproximadamente 500ng do vetor pLendSN foi linearizado com uma unidade da 

enzima Xho I a 37°C por 1 hora, posteriormente foi precipitado com isopropanol e 

digerido com uma unidade da enzima BamH I a 37°C por 1 hora. O vetor pIRES 

foi digerido com as mesmas enzimas do vetor pLendSN, nas mesmas condições, 

liberando o fragmento correspondente a sequência IRES. A digestão dos dois 

vetores foi verificada por gel de agarose 0,8%, e a banda correspondente a 

sequência IRES foi purificada através do Kit de Purificação da Qiagen®, seguindo 

as orientações do fabricante.  A mistura de ligação foi preparada com base na 

molaridade do vetor e do inserto, na proporção de 1:3 (1: vetor; 3: inserto), com 

uma unidade da enzima T4 DNA Polimerase, permancendo overnight a 16ºC. Foi 

realizado a transformação e o plaqueamento com 50L da reação, e em seguida 

a incubação overnight a 37ºC.  

 

4.1.4 Construção do vetor pSecTag-mIL2 

 

Inicialmente as bactérias competentes DH5α foram transformadas com 

os vetores pSecTag2C e pUMVC-3mIL2 e após realizamos a extração por lise 

alcalina. Aproximadamente 500ng do vetor pSecTag-2C foi linearizado com uma 

unidade da enzima Hind III a 37°C por 1 hora, a mistura foi precipitada com 

isopropanol e posteriormente tratado com 0,2 unidades da enzima Klenow a 25°C 

por 15 minutos, a mistura foi novamente precipitada, e posteriormente digerido 

com uma unidade da enzima BamH I. O cDNA da IL-2 foi obtido com 500ng do 

vetor pUMVC3-mIL2 digerido com uma unidade da enzima EcoR V a 37°C por 1 

hora, e após precipitação com isopropanol foi digerido com uma unidade da 

enzima BamH I a 37°C por 1 hora. A digestão dos vetores foi verificada através do 

gel de agarose 0,8%, onde a banda referente a sequência da IL-2 foi purificada 
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com o Kit de Purificação da Qiagen®, seguindo as orientações do fabricante. Da 

mesma forma da construção anterior, a mistura de ligação foi preparada com 

base na molaridade do vetor e do inserto (1:3). As células DH5α foram 

transformadas com a mistura de ligação, seguida do plaqueamento com 50L, 

com incubação a 37°C overnight.   

 

4.1.5 Inserção de um sítio de restrição ao vetor pSecTag-mIL2 

 

Para a retirada da seqüência sinalizadora (SS) juntamente com a IL-2, 

foi necessário a inserção do sitio de restrição da enzima BamH I ao vetor 

pSecTag-mIL2. Utilizamos os seguintes primers: 

 

Sense – 5´ CGGGATCCCGATGGACACAGACACA 3´ 

Antisense – 5´ TCGAGCGGCCGCCACTGTGCTGG 3´ 

 

A reação de PCR foi realizada utilizando o MasterMix seguindo 

recomendações do fabricante. Realizamos duas reações de PCR, modificando 

apenas a temperatura de hibridização dos primer: 1° Reação: 95°C por 1 minuto, 

48°C por 3 minutos, 72°C por 1 minuto; 2° Reação: 95°C por 1 minuto, 52°C por 3 

minutos, 72°C por 1 minuto; ambas as reações em um total de 30 ciclos. A reação 

foi confirmada em gel de agarose 0,8%.  

 

4.1.6 Construção do vetor pLend-IRES-IL2SN 

 

Realizamos a digestão de 500ng do vetor pLendSN-IRES com uma 

unidade da enzima BamH I a 37°C por 1 hora, o vetor digerido foi precipitado com 

isopropanol e após, desfosforilado com uma unidade da enzima CIAP a 37ºC  por 

30 minutos, sendo inativada a 85ºC por 15 minutos, e novamente foi precipitado. 

Após a inserção do sítio de restrição ao vetor pSecTag-mIL2, o produto do PCR 

foi digerido com 1 unidade da enzima BamH I a 37C por 1 hora, com o kit de 

Purificação da Qiagen®, a sequência sinalizadora juntamente com a sequência da 

IL-2 foram purificadas pelo gel de agarose 0,8%, seguindo as orientações do 

fabricante. A mistura de ligação feita com base na molaridade do vetor e do 
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inserto (1:3). As células DH5α foram transformadas com a mistura de ligação, 

plaqueadas com 50L da mistura de transformação, com incubação a 37ºC 

overnight.  

 

4.1.7 Sequênciamento do vetor pLend-IRES-IL2SN 

 

O vetor bicistrônico pLend-IRES-IL2SN foi seqüênciado utilizando as 

sondas indicados pelo fornecedor do vetor pLXSN. 

 

Sense: 5’ AGC TCG TTT AGT GAA CCG TCA GAT CG 3’ 

Antisense: 5’ ACC TAC AGG TGG GGT CTT TCA TTC CC 3’  

 

O seqüênciamento foi realizado no Centro de Biotecnologia – Instituto 

Butantan/SP no laboratório do Prof.Dr. Paulo Lee Ho, utilizando BigDye v.3.1; 

tampão Save Money; e o seqüênciador  3100 Genetic Analyser da Applied 

Biosystems®. 

 

4.2 Obtenção das células produtoras 

 

  4.2.1 Transfecção transiente em células GP+E86 

 

As células da linhagem ecotrófica GP+E86 foram transfectadas com o 

vetor pLXSN (mock) e com o vetor bicistrônico pLend-IRES-IL2SN pela técnica de 

co-precipitação com cloreto de cálcio. Utilizamos 10µg do vetor pLXSN e duas 

concentrações para o vetor bicistrônico: 10 e 20µg; os vetores foram precipitados 

com 2,5 M CaCl2, e posteriormente foi gotejado em um tubo contendo 1mL da 

solução de Hepes.PO4 [98% Hepes 2X pH 7.1 (0.15M Hepes; 0.5M NaCl), 2% 

Solução de Fosfatos pH 7.1 (70mM Na2HPO4, 70mM NaH2PO4)]. A solução 

ficou por 30 minutos em temperatura ambiente e depois, a solução foi colocada 

sobre as células GP+E86 por 20 minutos. Adicionamos 8mL de meio DMEM a 

placa contendo as células, que permaneceu incubadora de CO2 a 37°C. Após 24 

horas, o sobrenadante contendo as partículas virais ecotróficas foi coletado, 
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alicotado e congelado para ser utilizado na infecção permanente. As células foram 

tripsinizadas, contadas e estocadas em nitrogênio líquido. 

 

    4.2.2 Transdução permanente em células GP+env+AM12 

 

As células de linhagem anfotrófica GP+env+AM12 foram traduzidas 

com as partículas virais obtidas da transfecção em células GP+E86. 

Aproximadamente 5mL do meio das células GP+E86 juntamente com as 

partículas foram colocados sobre as células GP+env+AM12 juntamente com uma 

solução de polibreno (0,8µg/mL), permanecendo a 37°C por 3 horas com 

agitações suaves a cada 30 minutos. Foi adicionado 5mL de meio DMEM com 

polibreno em cada placa, permanecendo na incubadora de CO2 a 37°C durante 

24 horas. Posteriormente, o meio foi removido e armazenado a -80°C. As células 

foram selecionadas com a adição de Geneticina G-418 (0,8mg/mL) ao meio 

DMEM. Os clones obtidos foram amplificados, os meios congelados a -80ºC e as 

células foram tripsinizadas, contadas e armazenadas em nitrogênio líquido. 

 

  4.2.3 Titulação Viral 

 

As células da linhagem NIH/3T3 foram transduzidas com as partículas 

virais obtidas da transdução em células GP+env+AM12. As células NIH/3T3 foram 

previamente cultivadas em meio DMEM com 10% de soro fetal bovino, e 

plaqueadas 1x106 células no dia anterior a transdução. O meio das células 

GP+env+AM12 contendo as partículas foi adicionado aos fibroblastos NIH/3T3 na 

diluição 104 com adição da solução de polibreno (0,8µg/mL). Após 3 horas, com 

agitação a cada 30 minutos, foi adicionado meio DMEM com polibreno 

(0,8µg/mL), permanencendo por 48 horas na estufa. O meio foi então removido e 

iniciou-se a seleção com Geneticina G-418 (0,8mg/mL). Os clones foram 

amplificados e o meio foi congelado a -80ºC. As células foram coradas com 

Rodamina B (C28H31C1N2O3) numa concentração de 2% em solução de 4% de 

formaldeído. As colônias foram contadas, onde cada colônia corresponde a uma 

célula que foi infectada. A partir do número de colônias e o número de células 

semeadas, obtemos a unidade de formação de colônia por mililitro (UFC/mL).  
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  4.2.4 Transdução na célula alvo 

 

Para a obtenção de células produtoras de ES e IL-2, as partículas virais 

obtidas com a transdução em células GP+env+AM12 foram transduzidas em 

fibroblastos NIH/3T3. As células NIH/3T3 foram previamente cultivadas em meio 

DMEM com 10% de soro fetal bovino, e 1x106 células foram plaqueadas no dia 

anterior a transdução. O meio de cultura contendo as partículas virais foi diluído 

100X e colocado sobre os fibroblastos com uma solução de polibreno (0,8µg/mL) 

por 48 horas. O meio foi removido e iniciou-se a seleção com Geneticina G-418 

(0,8mg/mL) por aproximadamente 10 dias. Os clones obtidos foram amplificados, 

o meio foi armazenado a -80°C e as células foram armazenadas em nitrogênio 

líquido. 

 

 
4.3 Caracterização do Vetor Bicistrônico 

 
 

4.3.1 Determinação da ES e IL-2 

 

A determinação da ESe da IL-2 foi realizada através do Dot blot. O 

meio de 24 horas dos clones contendo o vetor pLend-IRES-IL2SN, juntamente 

com a curva padrão (endostatina comercial da Sigma®; interleucina-2 comercial 

da Prepotech®) foram fixados na membrana de nitrocelulose (Hybond-ECL, da 

Amersham Bioscience®). Após a fixação, a membrana foi bloqueada com TBS 

(10mM Tris, 0,9%NaCl) contendo 5% de leite desnatado por 2 hora; após o 

bloqueio, a membrana foi lavada três vezes com TBS; e posteriormente, incubada 

overnight com o anticorpo primário monoclonal 1:500 (anti-endostatina - 

Millipore®; anti-interleucina2 - eBioscience®). A membrana foi novamente lavada 

com TBS por três vezes, e em seguida incubada com o anticorpo secundário anti-

mouse marcado com HRP na diluição 1:5000 (Upstate®) por 2 horas. A 

membrana foi revelada pelo kit Immobilon (Millipore®) seguindo as instruções do 

fabricante. A análise foi feita através do programa ImageJ (Arruda-Neto, 2009). 
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4.3.2  Western blot para ES e IL-2 

 

O Western blot foi realizado conforme descrição de Laemmli (Laemmli, 

1970). Foram aplicados 100µL do meio de cultura de cada clone. Após a 

separação, as proteínas foram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose. Posteriormente, a membrana foi bloqueada com TBS (10mM 

Tris, 0,9%NaCl) contendo 5% de leite desnatado por 1 hora; após o bloqueio, 

a membrana foi lavada três vezes com TBS; e posteriormente, incubada 

overnight com o anticorpo primário monoclonal na diluição 1:500 (Anti-

Endostatina – Chemicon®; Anti-IL2 – eBioscience®). A membrana foi 

novamente lavada com TBS por três vezes, e em seguida incubada com o 

anticorpo secundário anti-mouse marcado com HRP na diluição 1:5000 

(Upstate®) por 2 horas. A membrana foi revelada pelo kit Immobilon 

(Millipore®) seguindo as instruções do fabricante. 

 

 

4.3.3 Extração de RNA dos fibroblatos transduzidos com o vetor 

 

Para a realização da extração do RNA do clone NIH/3T3 pLendSN e 

NIH/3T3 pLend-IRES-IL2SN foram 1x106 células e mantidas sob condições 

anteriormente mencionadas, até atingirem 80% de confluência. As placas foram 

então lavadas com PBS 1X, a cada placa foi adicionado 1mL de trizol (Sigma®), e 

com auxilio do “scraper” as células foram removidas. A suspensão foi transferida 

para tubos estéreis de 1,5mL, permanecendo por 2 horas a -20°C. Foi adicionado 

200µL de clorofórmio, homogenizado manualmente por inversão e incubado em 

temperatura ambiente por 3 minutos.  Após os tubos foram centrifugados a 

12000rpm por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante contendo o RNA foi 

cuidadosamente pipetado e passado para novos tubos de 1,5mL. O RNA foi 

precipitado com 500µL de isopropanol e após incubação de 10 minutos a 

temperatura ambiente, foi centrifugado a 12000rpm por 10 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado foi ressuspendido em 1mL de etanol 

75%, preparado com água DEPC (dietilpirocarbonato). Após nova centrifugação, 

o RNA foi ressuspendido em 15µL de água DEPEC, e armazenado a -80°C. A 

concentração do RNA foi determinada por leitura da absorbância a 260nm em 
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espectrofotômetro, e para avaliar o grau de pureza foi realizada leitura da 

absorbância a 280nm e calculada a relação. A avaliação qualitativa foi feita em 

gel de agarose 0,8%. 

 

4.3.4 Obtenção do cDNA  

 

Para a obtenção do cDNA utilizamos 2µg de RNA. Ao RNA foi 

acrescentado 1µL de Oligo (dT) primer (0,1µg/µL), 1µL de deoxinucleotideo 

trifosfato (dNTP) 10mM, 1µL de água DEPEC, a mistura foi incubada por 5 

minutos a 65°C e esfriada em gelo. Após foi acrescentado 4µL de tampão 5X First 

Strand, e 2µL de dTT 0,1M,  incubando a 42°C por 2 minutos. Após foi adicionado 

1µL da enzima transcriptase reversa Super Script II (200U/µL), incubando a 42°C 

por 50 minutos. Para a inativação da enzima, as amostras foram mantidas por 15 

minutos a 70°C.  Posteriormente, as amostras foram armazenadas a -20°C. 

 

4.3.5 Reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) 

 

A avaliação da transcrição da ES e da IL-2 foi realizada pela técnica de 

RT-PCR. Utilizamos os seguintes pares de primers: 

 

 Endostatina: Sense 5’ GAC TTC CAG CCG GTG CTC CAC 3’ 

   Antisense 5’ CAG TCA TGA AGC TGT TCT CAA T 3’  

 

 Interleucina-2: Sense 5’ GAC ACT TGT GCT CCT TGT CA 3’ 

      Antisense 5’ TCA ATT CTG TGG CCT GCT TG 3’ 

 

Para a reação de RT-PCR utilizamos 1µL de cDNA de cada amostra, 

0,2µL de SYBR Green 1% (Applied Biosystems); 0,4µL (10mM) de cada primer; e 

13,64µL de H2O DEPEC, totalizando um volume de 20µL por reação.  A reação foi 

realizada nas seguintes condições: Desnaturação - 95°C por 30 segundos;  

Anelamento - 55°C por 30 segundos; Extensão - 72°C por 30 segundos. A 

amplificação foi realizada em 40 ciclos. Como gene endógeno para validar o 
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ensaio e servir de padrão interno foi utilizado o gene da β-actina, com o seguinte 

primer: 

 

  Sense 5’ AGA AAA TCT GGC ACC ACA CC 3’  

  Antisense 5’ AGA GGC GTC CAG GGA TAG CA 3’  

 

A reação foi realizada no termociclador Corbett Rotor Gene 3000 

(Corbett).  

 

4.3.6  Ensaio da atividade da ES em células endoteliais 

 

A atividade da ES foi avaliada pelo ensaio de inibição do crescimento 

da linhagem celular HUVEC (Human Umbilical Vein Endothelial Cell). Foram 

plaqueadas 5x103 células/poço em placa de cultura de 96 poços com meio RPMI 

com 2% SFB. Após 24 horas, o meio foi trocado pelo meio dos clones contendo o 

vetor Lend-IRES-IL2SN ou pelo meio do clone mock, ou pelo meio contendo IL-2 

comercial nas concentrações 0.64, 0.32, 0.16, 0.08, 0.04µg/mL, contendo 

10ng/mL VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor - Sigma®) por 72 horas. A 

inibição da proliferação celular foi medida através do Kit Cell Titer 96® AQueous 

Non-Radioactive Cell Proliferation Assay (Promega®). Foi adicionado 20µL/poço 

da solução PMS/MTS (1:20), seguindo instruções do fabricante. Após 4 horas foi 

realizado a leitura da absorbância a 490nm utilizando o SpectraMax 190. 

 

4.3.7 Ensaio da atividade da IL-2 na proliferação dos linfócitos 

 

 A atividade da IL-2 foi avaliada pelo ensaio de proliferação dos linfócitos 

retirados do baço do camundongo Balb/c DO11.10 (possui TCR específico para 

ovalbumina). Foram plaqueados 5x105 células/poço em placa de cultura de 96 

poços em meio DMEM. Os linfócitos foram estimulados com 50µg/mL de 

ovalbumina, o meio dos clones foi adicionado na diluição 1:50  juntamente com o 

corante CFSE (Invitrogen®) por 72 horas. Os linfócitos foram lavados e marcados 

com anti-CD4 e anti-CD8 (eBioscience®). A medição foi realizada por citômetria 



   
 

43 

 

de fluxo no aparelho FACS Calibor e a análise foi feita no programa Flowjo 

(Frenkel, 2009). 
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V. RESULTADOS  

 

5.1 Construção do vetor Lend-IRES-IL2SN 

   

 A construção do vetor bicistrônico pLend-IRES-IL2SN foi realizada 

em três etapas, conforme a figura 5. Inicialmente foi construído o vetor pLend-

IRES-SN, posteriormente foi construído o vetor pSecTag-mIL2 e por último foi 

realizado a construção do vetor pLend-IRES-IL2SN. 

 

 

     
Figura 5: Mapa da construção do vetor pLend-IRES-IL2SN. Primeira etapa – construção do vetor 
pLend-IRES-SN, inserção do fragmento IRES no vetor pLendSN. Segunda etapa – construção do 
vetor pSecTag-mIL2, inserção do cDNA da IL-2 no vetor pSecTag-2C. Terceira etapa – construção 
do vetor bicistrônico pLend-IRES-IL2SN, inserção do cDNA da interleucina-2 com a sequência 
sinalizador no vetor pLend-IRES-SN. 
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5.1.1 Construção do vetor pLend-IRES-SN (Primeira Etapa) 

 

Realizamos a inserção do fragmento IRES no vetor pLendSN. Os 

vetores pLendSN e pIRES foram purificados e digeridos com as enzimas Xho I e 

BamH I. 

A ligação do vetor pLendSN com o fragmento IRES resultou em 100 

transformantes/placa, dos quais 10 clones foram selecionados para a análise da 

construção do vetor, com as enzimas Xho I e BamH I. 

A eficiência da reação de ligação foi de 60%. Na figura 6, observamos 

a presença de duas bandas para os clones 01, 03, 04, 05, 09 e 10, a banda de 

6350pb correspondendo ao vetor pLendSN linearizado e a de 636pb do fragmento 

IRES. O clone 10 foi selecionado para dar continuidade na construção do vetor 

bicistrônico.  

                           

 
Figura 6: Análise de restrição de 10 clones do vetor pLend-IRES-SN em gel agarose 
0.8%. 1Kb – marcador de peso molecular; Lend – vetor pLendSN não digerido; Lend 
Dig – vetor pLendSN digerido com enzima de  restrição; 1 á 10 – Clones; 100pb – 
marcador de peso molecular. 
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5.1.2 Construção do Vetor pSecTag-mIL2 (Segunda Etapa) 

 

O vetor pSecTag-mIL2 foi construído com objetivo de inserir a 

seqüência sinalizadora da cadeia Kappa V-J2-C murina na extremidade 5’ do 

cDNA da IL-2, possibilitando seu direcionamento no meio extracelular.  

O vetor pSecTag2C foi linearizado com a enzima Hind III, tratado com 

a enzima Klenow e BamH I,  o vetor pUMVC3-mIL2 foi digerido com as enzimas 

EcoR V e BamH I para a remoção do fragmento de 523pb, correspondente ao 

cDNA da IL-2. A reação de ligação resultou em 80 transformantes/placa, dos 

quais 10 clones foram selecionados para comprovação da construção do vetor.        

Os clones selecionados foram analisados com a digestão da enzima 

EcoR I (Figura 7). Nesta construção, obtivemos uma alta eficiência de ligação, 

com positividade em 70% dos clones selecionados. Desta construção, 

selecionamos o clone 03 para dar continuidade. 

                 

 
Figura 7: Análise de restrição de 10 clones do vetor pSecTag-mIL2 em gel agarose 
0.8%. 1Kb –    marcador de peso molecular; pSec – vetor pSecTag-2C não digerido; 
D.pSec – vetor pSecTag-2C digerido com enzima de restrição; 1 – clone 01 não digerido; 
D.1 a D.10 – digestão dos clones de 01 a 10. 
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5.1.2 Inserção de um sítio de restrição ao vetor pSecTag-mIL2 

 

A inserção do sítio de restrição BamH I (GGATCC) na extremidade 5’ 

do cDNA da IL-2 vo vetor pSecTag-mIL2 foi realizada por PCR. Duas temperatura 

de anelamento foram testadas. Ambas apresentaram a mesma eficiência. Na 

figura 8 podemos observar os amplicons com peso molecular esperado (700pb) e 

concentrações muito semelhantes.    

Figura 8: Análise do produto da reação de PCR em gel agarose 0.8%. 1Kb – 
marcador de peso molecular; 1 e 1´-  amostra com temperatura de hibridização 
de 48ºC ; s/1 – amostra sem DNA; s/p – amostra sem primer; 2 e 2´- amostra 
com temperatura de hibridização de 52ºC; s/2 – amostra sem DNA; s/p – 
amostra sem primer. 

 
 

Após a verificação em gel de agarose, o amplicon foi digerido com a 

enzima BamH I e purificado. 

 

5.1.3 Construção do Vetor pLend-IRES-IL2SN (Terceira Etapa) 

 

O vetor pLend-IRES-SN foi linearizado com a enzima BamH I e tratado 

com a enzima CIAP, para remoção do grupamento fosfato impedindo assim a 

religação do vetor. Realizamos a reação de ligação, obtendo 50 

transformantes/placa, dos quais 17 foram selecionados para a comprovação da 

construção do vetor.  
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O vetor pLend-IRES-SN e os clones selecionados para análise foram 

digeridos com a enzima EcoR I. De acordo com o mapa do vetor bicistrônico o 

sítio de restrição para a enzima EcoR I está presente em três regiões do vetor, 

sendo assim, com esta enzima podemos verificar se o inserto foi inserido de 

forma adequada. 

A eficiência da reação de ligação foi de 50%. Alguns clones 

apresentaram o inserto na forma adequada, como os clones 07, 11 e 12; já os 

clones 02 e 16, tiveram o fragmento SS-IL-2 inserido de forma invertida (Figura 9).  

Nesta etapa, selecionamos o clone 12, no qual foi realizado a análise de restrição 

com as enzimas Xho I e Sfi I, e o seqüenciamento. 

 

  
Figura 9: Análise de restrição de 17 clones do vetor pLend-IRES-IL2SN em gel agarose 0.8%. 
1Kb – marcador de peso molecular; Vetor – vetor pLend0-IRES-SN digerido com a enzima de 
restrição; D1 a D17 – digestão dos clones de 01 a 17; M – marcador de peso molecular. 
 
 

Na figura 10 verificamos um esquema do vetor com o inserção do 

fragmento de forma correta e invertida.  
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Figura 10:  Esquema do vetor pLend-IRES-IL2SN com os sítios de restrição, com o 
fragmento inserido de forma correta (A) e na forma invertida (B) 
 

A análise de restrição com as enzimas Xho I, EcoR I e Sfi I pode ser 

observada na figura 11. O vetor digerido com Xho I apresentou 7883pb. Com a 

enzima EcoR I o vetor foi digerido em três regiões, uma de 6393pb 

correspondente ao vetor com a IL-2, uma de 807pb correspondente a sequência 

IRES e a sequência sinalizadora, e outra de 683pb correspondente a ES. Com a 

enzima Sfi I o vetor foi digerido em duas regiões, o vetor contendo a ES e a 

sequência IRES com 6906pb, e a sequência sinalizadora, a IL-2 e um fragmento 

do vetor pLXSN com 977pb. 

 

 

Figura 11: Análise restrição do vetor pLend-IRES-IL2SN em gel agarose 0.8%. M - 
marcador de peso molecular; Xho I – clone 12 digerido com a enzima Xho I; EcoR I 
– clone 12 digerido com a enzima EcoR I; Sfi I – clone 12 digerido com a enzima Sfi 
I; Lambda – vetor lambda digerido com HindIII, para quantificação do DNA. 
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5.1.4 Sequenciamento do vetor pLend-IRES-IL2SN 

 

O sequênciamento do vetor pLend-IRES-IL2SN foi realizado utilizando 

primers complementares ao vetor pLXSN. A sequência de nucleotídeos 

encontrada nas regiões 5´ e 3´ foram comparadas com o banco de dados BLAST 

Assembled Genomes (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi), comprovando a 

presença da sequência sinalizadora anteriormente a sequência da ES (Figura 12) 

e a sequência da IL-2 (Figura 13). 

   
Figura 12: Sequênciamento da extremidade 5´ da construção bicistrônica. Seqüência 
sinalizadora e da endostatina comparada com o banco de dados BLAST Assembled Genomes 
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi). 

                 

O vetor bicistrônico apresentou uma homologia de 96% com a 

sequência kappa (sinalizadora) e 100% de homologia com a sequência da ES 

(Figura 12). Com relação a IL-2, a homologia foi de 99% (Figura 13).  
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Figura 13: Seqüênciamento da extremidade 3´ da construção bicistrônica. Interleucina-2, 
comparação com o banco de dados BLAST Assembled Genomes 
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi). 
 
 

5.2  Obtenção das células produtoras 

 

5.2.1 Transfecção transiente em células GP+E86 

 

As células de empacotamento GP+E86 foram previamente cultivadas, 

aproximadamente 1x106 células foram plaqueadas e incubadas á 37°C com 5% 

CO2. Após 24 horas, o vetor pLend-IRES-IL2SN nas concentrações de 10µg e 

20µg foi co-precipitado com cloreto de cálcio como descrito, e posteriormente 

colocado sobre as células. O sobrenadante das células transfectadas foi coletado 

após 24 horas, armazenado á 80°C e as células foram tripsinizadas e 

armazenadas em nitrogênio líquido.  

 

 
Figura 14: Células GP+E86 após transfecção. A – Controle; B – Células transfectadas com 
10µg do vetor bicistrônico; C – Células transfectadas com 20µg do vetor bicistrônico. 
(Aumento 10x) 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/blast.cgi
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Na Figura 14, observamos as células GP+E86 após a 

transfecção. Não observamos qualquer alteração fenotípica nas células 

transfectadas com 10µg ou 20µg do vetor bicistrônico. 

  

5.2.1 Transdução permanente em células GP+env+AM12 

 

As células anfotróficas GP+env+AM12 foram cultivadas previamente, 

1x106 células foram plaqueadas. Após 24 horas, as células foram transduzidas 

com as partículas virais presentes no sobrenadante coletado das células GP+E86, 

seguindo a metodologia descrita. 

A seleção dos clones foi iniciada após 24 horas, utilizando Geneticina 

G-418 (0,8mg/mL). Após aproximadamente 10 dias de seleção o controle positivo 

já não apresentava nenhum célula viável, diferente das placas transduzidas com o 

vetor pLend-IRES-IL2SN, onde as células se apresentavam viáveis e atingindo a 

semi-confluência (Figura 15).  

 

    
Figura 15: Células GP+env+AM12 após 10 dias da transdução. A – Controle, presença de 
aglomerado de células mortas decorrente da presença da G-418; B – Células viáveis 
transduzidas com as partículas obtidas da transfecção com 10µg do vetor; C – Células viáveis 
transduzidas com as partículas obtidas da transfecção com 20µg do vetor. (Aumento de 10x) 
 

Não observamos alteração na eficiência de transdução com o meio das 

células GP+E86 de 10µg e 20µg do vetor. Selecionados 25 clones que foram 

amplificados até atingir 85% de confluência, congelamos o meio a -80ºC, as 

células foram tripsinizadas e armazenada em nitrogênio líquido.  
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5.2.2 Titulação Viral 

 

As células NIH/3T3 foram cultivadas, 1x106 células foram plaqueadas e 

após 24 horas foram transduzidas com uma diluição de 104 do meio obtido na 

transdução permanente, contendo as partículas virais anfotróficas. 

A seleção foi realizada como anteriormente, utilizando Geneticina (0,8 

mg/mL) por aproximadamente 10 dias. Selecionamos 16 clones, que foram 

amplificados e o meio de 24 e 48 horas foram armazenados a -80ºC; as células 

foram lavadas e coradas com o corante não vital Rodamina B 2%(Figura 16) para 

a contagem das colônias formadas. Cada colônia equivale a uma célula infectada 

pela partícula viral, valor expresso em unidade de formação de colônia por mL 

(UFC/mL).   

           

 
  Figura 16: Células coradas com Rodamina B 2%: A – placa do clone 18; B – placa do clone 15.   

 

Os títulos virais variaram entre 4.20x105 e 1.53x106UFC/mL (Tabela 1). 

Estes valores condizem com o tipo de vetor retroviral utilizado e está dentro dos 

padrões relatados na literatura (Bellini, 2003; Beissel, 2007; Kisgati, 2007). 
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Tabela 1: Titulação viral em células NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN 

 

Clone 

Quantidade de 

Partícula Viral (UFC/mL) 

01 1.15 x 106 

02 4.10 x 105 

03 5.40 x 105 

04 9.40 x 105 

05 4.20 x 105 

06 1.29 x 106 

07 4.60 x 105 

08 8.00 x 105 

09 1.46 x 106 

10 1.20 x 106 

11 8.70 x 105 

12 9.50 x 105 

13 1.13 x 106 

14 1.42 x 106 

15 1.53 x 106 

16 5.60 x 105 

 

Selecionamos o clone 15 que apresentou maior produção de partículas 

virais, 1.53x106 UFC/mL, para realizarmos a próxima etapa. 

 

5.2.1 Transdução na célula alvo 

 

As células NIH/3T3 foram transduzidas e selecionadas com Geneticina 

por aproximadamente 10 dias. Nove clones que foram amplificados, sendo o meio 

de cultura armazenado a -80°C e as células em nitrogênio líquido.  
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5.3 Caracterização do vetor Bicistrônico 

 

5.3.1 Determinação da ES e IL-2 

 

A concentração de ES e a IL-2 foram determinadas pela técnica do Dot 

blot. Os sinais obtidos na membrana de raio-X pela ES e IL-2 comercial foram 

medidos no programa ImageJ (ES - Figura 17-A; IL-2 Figura 17-C). Os valores 

das áreas (pixel2) foram correlacionados com as concentrações protéicas gerando 

as curvas e as equações correspondentes (ES - Figura 17-B; IL-2 Figura 17-D).  

                                        

 
Figura 17: Curvas Padrão para determinação da ES e IL-2. A – Dot blot para ES utilizando ES 

comercial nas concentrações 2, 1, 0.5, 0.25µg/mL; realizado em triplicata. B – Gráfico gerado 

pelas medições obtidas pelo Dot blot da ES comercial. C - Dot blot para IL-2 utilizando IL-2 

comercial nas concentrações 1, 0.5, 0.25, 0.12µg/mL; realizado em triplicata. D – Gráfico gerado 

pelas medições obtidas pelo Dot blot da IL-2 comercial. 
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Realizamos então, o dot blot para ES (Figura 18-A) e IL-2 (Figura 18-B) 

com o meio de cultura de 24 horas dos clones. Utilizando o mesmo programa, 

mensuramos a área de cada clone e então determinamos a ES e IL-2 produzida 

pela NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN.   

 

  

Figura 18: Dot blot com o meio de cultura de 24 horas de fibroblastos transduzidos com o vetor 
bicistrônico (clones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). A – Dot blot para ES. B – Dot blot para IL-2.  
 

  

Os valores gerados pela equação da reta foram expressos em 

µg/mL.24h e posteriormente convertidos para µg/106cels.24h e calculado a razão 

entre ES e IL-2 (Tabela 2). A ES produzida pela NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN 

variou de 1.08 a 1.62µg/106cels.24h, quantidade semelhante a produzida pelo 

vetor monocistrônico (0.151 á 1.125µg/106cels.24h). Já a produção de IL-2 variou 

de 0.66 – 0.89µg/106cels.24h. 

 

Tabela 2: Concentrações de ES e IL-2 secretadas pelos clones  

NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN 

 

Clones 

Endostatina 

µg/106cel.24h 

Interleucina-2 

µg/106cel.24h 

 

Razão ES/IL-2 

1 1.46 0.89 1.64 

2 1.08 0.69 1.56 

3 1.62 0.89 1.82 

4 1.17 0.71 1.64 

5 1.09 0.66 1.65 

6 1.62 0.87 1.86 

7 1.39 0.89 1.56 

8 1.08 0.72 1.50 
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9 1.18 0.69 1.71 

A razão das concentrações protéicas ES/IL-2 foi constante em todos os 

clones. 

 

5.3.2 Western blot 

 

O Western blot foi realizado com os clones 1, 3 e 6, escolhidos após a 

determinação da ES e IL-2.  

 

 
Figura 19: Análise por Western blot do meio de cultura dos clones NIH/3T3 – pLend-IRES-
IL2SN 1, 3 e 6. A – Western blot para ES, confirmando o peso molecular da ES de 20kD, e o 
controle positivo(C+) com a ES comercial. B – Western blot para IL-2, confirmando o peso 
molecular da IL-2 de 15kD, e o controle positivo (C+) com a IL-2 comercial. 

 

A ES e IL-2 produzidas apresentaram os padrões de pesos 

moleculares, compatíveis com os padrões comerciais (Figura 19-A e B).  

NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN clone 3 apresentou os maiores níveis 

das duas proteínas recombinantes e foi escolhido para os ensaios posteriores.  

 

5.3.3 Análise qualitativa do RNA extraído dos clones NIH/3T3 – pLXSN 

e NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN 

 

A qualidade do RNA foi confirmada em gel de agarose 0,8% (Figura 

20).    
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Figura 20: Avaliação da integridade do RNA em gel de agarose 0.8%. 100pb – 
marcador 100pb; CL 3 I – RNA extraído do NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN clone 3, 
primeira duplicata; CL 3 II – RNA extraído do NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN clone 
03, segunda duplicata; Mock I – RNA extraído da célula Mock, primeira duplicata; 
Mock II – RNA extraído da célula Mock, segunda duplicata. 

 

5.2.1 Avaliação da expressão da ES em NIH/3T3 – pLendSN e 

NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2N 

 

A avaliação da expressão da ES em NIH/3T3 – pLendSN e NIH3T3 – pLend-

IRES-IL2SN foram avaliadas por RT-PCR, utilizando a β-actina como gene 

endógeno. Os dados (Ct) obtidos pelo programa foram analisados no Excel 

(Microsoft) pelo método 2-∆∆Ct (Peinnequin, 2004; Peirson, 2003; Yang, 2004; 

Beissel, 2007), e os resutados estão expostos na tabela 3. A expressão da ES em 

NIH/3T3 pLendSN foi usado como padrão. 

 

Tabela 3: Relação da expressão da ES em NIH/3T3 – pLendSN e NIH/3T3 – 
pLend-IRES-IL2SN. 
 

   ES média ± 
erro padrão 

B-actina ± 
erro padrão 

∆Ct* 
(ES) 

∆∆Ct* 
(ES) 

2-∆∆Ct 
(ES) 

NIH/3T3  
pLendSN 

18.45 ± 0.10 12.12 ± 0.05 6.33 ± 
0.007 

0.00 ± 
0.007 

1 

      
NIH/3T3  

pLend-IRES-IL2SN 
17.32 ± 0.13 12.12 ± 0.05 5.20 ± 

0.03 
1.13 ± 
0.03  

2.19 

*∆Ct – média dos valores encontrados pela amostra em realação ao gene endógeno, β-actina.  
** ∆∆Ct – diferença entre o ∆Ct  
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A expressão da ES em NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN foi superior em 2 

vezes a expressão da ES em NIH/3T3 – pLendSN (Figura 21).  

 

                        
Figura 21: Gráfico demonstrativo da relação da expressão do RNAm da 
endostatina e β-actina obtida em RT-PCR. Os resultados foram analisados 
pelo método 2

-∆∆Ct
. Valores apresentados com média ± EP (* p<0.001). 

 

 

5.2.1 Ensaio de inibição do crescimento em células endoteliais 

 

A atividade da ES produzida em NIH/3T3 – pLend-IRES-IL2SN foi 

verificada em células endoteliais, com as seguintes diluições do meio 1:2, 1:4, 1:8, 

1:16, utilizando como controle o meio do mock e meio contendo IL-2 comercial 

nas concentrações 0.64; 0.32; 0.16; 0.08; 0.04µg/mL.  

Na figura 22, verificamos que tanto o meio do mock, quanto a IL-2 não 

inibiram o crescimento das células endoteliais. A ES produzida pela NIH/3T3 – 

pLend-IRES-IL2SN clone 3 inibiu aproximadamente 40% o crescimento das 

células endoteliais com o meio não-diluído com uma significância de p<0,0001(*). 
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Figura 22: Inibição do crescimento de células endoteliais pela ES produzida Clone 3. 
Mock – não apresentou inibição do crescimento. IL-2 – meio contendo IL-2 comercial 

na concentração 0.64µg/mL e suas diluições. Clone 3 – apresentou inibição do 

crescimento proporcional a diluição do meio, com uma significancia de p<0,0001 (*) 
para o meio não diluído. 

 

 

5.2.1 Ensaio de proliferação linfocitária 

A atividade da IL-2 foi avaliada pelo ensaio de proliferação dos 

linfócitos. Os linfócitos com receptor TCR para ovalbumina foram estimulados 

com ovalbumina e com o meio de cultura de 48 horas, na diluição 1:50. A 

proliferação de CD4 e CD8 foi verificada pelo corante CFSE, tendo como controle 

meio com ovalbumina, meio do clone mock e o clone NIH/3T3 – pLendSN.  

Os controles apresentaram o mesmo padrão e os linfócitos CD4 e CD8 

proliferaram 10.6% e 8.9%, respectivamente (Figura 23). Não observamos 

nenhuma morte celular devido a concentração da IL-2, uma vez que em altas 

concentrações pode promover a morte dos linfócitos e não sua proliferação.  
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Figura 23:.Proliferação linfocitária de CD4 e CD8 pela IL-2 produzida pelo 
CL 3.    A proliferação de CD4 foi de 10.6% e de CD8, 8.9%; como controle 
negativo utilizamos o meio do mock. 
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VI. DISCUSSÃO 

 

Atualmente, existem vários tipos de vetores de transferência gênica 

capazes de endereçar um ou mais genes para células alvo.  A demanda de 

vetores multicistrônicos tem crescido nos últimos anos tanto na pesquisa básica 

quanto nas aplicações clínicas da terapia gênica (Seth, 2005; Goverghana, 2006; 

Pfutzner, 2008). 

A expressão de dois ou mais genes requer o uso de estratégias de co-

expressão que vão desde proteína de fusão até o emprego da sequência IRES. A 

sequência IRES permite ao vetor produzir múltiplos genes em um único RNA 

mensageiro, eliminando a perda da expressão gênica decorrente de competição 

por promotores ou da co-transfecção (Allera-Moreau, 2007). 

Neste trabalho construímos o vetor bicistrônico (pLend-IRES-IL2SN) 

expressando duas proteínas promissoras para a terapia gênica anti-tumoral. 

Uma proteína, a ES, com ação anti-angiogênica, e outra, a IL-2 com ação no 

sistema imune, promovendo a proliferação linfocitária. A estratégia adotada para 

a construção do vetor foi eficiente, sendo comprovada pelo seqüenciamento do 

vetor.  

O vetor pLend-IRES-IL2SN possui 1329pb, sequência IRES e cDNA da 

IL-2, a mais que o vetor pLendSN. Essa diferença não ultrapassou o tamanho 

máximo de inserto permitido para o vetor retroviral LXSN, que é de até 9Kb 

(Castro, 1999; Romano, 2006). A adição desse fragmento também não interferiu 

na capacidade de produção de partículas virais, pois os níveis apresentados 

foram semelhantes aos apresentados pelo vetor pLendSN e com os valores 

citados na literatura para vetores retrovirais (Metz, 1996; Dani, 1999; Coutinho, 

2007).  

Os níveis de ES variou entre 1,08 a 2,08µg/106cels.24h, valores 

superiores a ES produzida pelo clone NIH/3T3 pLendSN (0,151 – 1,125 

µg/106cels.24h). A integração dos genes, no genoma da célula hospedeira, pela 

maquinaria retroviral é aleatória, portanto o aumento dos níveis de expressão da 

ES pode ter sido ocasionado pela integração do vetor bicistrônico em uma região 

que favoreceu a transcrição desse gene. Estes dados foram validados pelo 

resultado obtido pela técnica de RT-PCR.   
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A quantidade de IL-2 produzida pelo clone NIH/3T3 pLend-IRES-

IL2SN, 0,66 – 0,89µg/106cels.24h, foi superior aos valores encontrados na 

literatura (Shinohara, 1997; Nagashima, 1998; Govaerts, 1999). Entretanto, 

quando comparada com a produção de ES, a razão ficou entre 1,50 – 1,86, dados 

validados pelo Western blot. É sabido, que a transcrição IRES-dependente é 

menor que a CAP-dependente (Pfutzner, 2008), o que justificaria a maior 

produção de ES do que IL-2, já que a ES localizada no primeiro cistron tem sua 

transcrição CAP-dependente e a IL-2 localizada no segundo cistron, transcrição 

IRES-dependente. Essa diferença é pequena quando comparada com a 

encontrada por outros autores. Wang et al relataram que o gene da dopamina 

com transcrição CAP-dependente teve sua expressão dez vezes superior a da 

timidina quinase, IRES-dependente (Wang, 2005). Já Chinnasamy et al 

verificaram que o gene IRES-dependente teve sua expressão oito vezes menor 

que a CAP-depenente (Chinnasamy, 2006).   

Uma importante característica observada neste trabalho é que esta 

construção bicistrônica, integrada no genoma das células NIH/3T3, propiciou uma 

razão de expressão praticamente constante entre os genes. Esta característica 

facilitará a aplicação desta ferramenta em ensaios in vivo.  É importante salientar 

que em outras técnicas de expressão multicistrônicas, como por exemplo, a co-

transfecção, os níveis de expressão dos genes varia bastante (Chung-Faye, 

2001).  

A ES produzida pelo clone NIH/3T3 pLend-IRES-IL2SN promoveu uma 

inibição da proliferação de células endoteliais de 40% em relação aos controles. 

Entretanto, o clone NIH/3T3 pLendSN inibiu 57% a proliferação de células 

endoteliais. A discrepância dos valores pode ser justificada pelo número de 

passagens da linhagem endotelial disponível em nosso laboratório. Sabe-se que o 

aumento do número de passagens interfere nos receptores, alterando a ação da 

ES. Se compararmos com os valores encontrados na literatura, que variam de 30-

50% de inibição (Yoon, 1999; Wang, 2002; Mi, 2006), a ES produzida pelo clone 

NIH/3T3 pLend-IRES-IL2SN está sendo produzida em quantidades satisfatórias e 

está promovendo sua atividade anti-angiogênica. 

A atividade da IL-2 foi verificada pela proliferação linfocitária. Como 

descrito, os níveis de IL-2 foram superiores aos encontrados na literatura, porém 



   
 

64 

 

é de fundamental importância salientar que tais níveis não foram tóxicos aos 

linfócitos, pois não observamos morte celular superior aos níveis esperados pela 

técnica (Nelson, 2004; Kamikawa, 2008). 

Tanto a ES quanto a IL-2 possuem meia-vida circulante muito baixa (IL-

2 de 5 – 10 minutos; ES de aproximadamente 2 horas) (Stagg, 2004; Lee, 2008).  

Tal fato compromete a eficácia do tratamento e exige a busca de doses e 

esquemas terapêuticos mais eficientes. 

Terapeuticamente, a ES pode ser utilizada em bolus ou por 

administração contínua. Trabalhos relatam que o potencial terapêutico da ES 

aumenta significativamente quando ela é administrada por infusão contínua 

(Kisker, 2001; Kuroiwa, 2003).  Capillo et al em 2003 relataram que a ES 

administrada por infusão contínua promoveu, além da redução dos vasos 

tumorais, a diminuição do potencial clonogênico das células progenitoras 

endoteliais (Capillo, 2003) . 

A terapia anti-tumoral com altas doses de IL-2 tem sido usada em 

tumores metastáticos renal e melanoma. No tratamento do tumor renal essa 

imunoterapia tem sido eficaz em até 20% dos pacientes (Klapper, 2008). Em 

pacientes com melanoma a eficácia está entre 10 a 20 % (Atkins, 2000). Além da 

eficácia relativamente baixa, os efeitos tóxicos da IL-2 ocasionam complicações, 

quase sempre reversíveis, que podem exigir internação em terapia intensiva.  

Pacientes com tumor renal metastático, tratados com doses reduzidas, 

administradas em períodos prolongados e associadas ao interferon alfa, 

resultaram em menor toxicidade aguda (Pavone, 2001). Igualmente, pacientes 

com melanoma metastático, tratados com baixas doses de IL-2 em conjunto com 

outras drogas, apresentaram um aumento na sobrevida (Cão, 2005). 

Em termos farmacológicos a expressão constitutiva da IL-2 em baixas 

concentrações, poderia ser uma opção terapêutica para minimizar a toxicidade da 

IL-2. Além disso, poderia manter a concentração plasmática em níveis 

terapêuticos contornando o problema da meia-vida curta dessas duas proteínas 

recombinantes.  

A conjugação de drogas, visando o sinergismo, é uma prática comum 

na oncologia. Acreditamos que o tratamento conjugado com uma molécula anti-
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angiogênica e uma moduladora da resposta imune possa ser uma interessante 

proposta terapêutica para o câncer. 

Em suma, acreditamos que o vetor pLend-IRES-IL2SN seja uma 

ferramenta interessante no estudo farmacocinético da ES e IL-2, estudos de 

biologia celular e molecular de tumores bem como no desenvolvimento  de novas 

estratégias terapêuticas para o câncer. 
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VII. CONCLUSÕES 

 

 

 A estratégica adotada para a construção do vetor bicistrônico foi eficaz.  

 

 O vetor bicistrônico obteve uma ótima eficiência de transfecção. 

 

 O vetor bicistrônico apresentou altos níveis de produção da ES e da IL-2. 

Entretanto a proteína CAP-dependente, ES, apresentou níveis maiores que 

a proteína IRES-dependente, IL-2.  

 

 A análise do RNAm do vetor bicistrônico mostrou um aumento na 

expressão da ES de 2 vezes em relação do vetor monocistrônico. 

 
 A ES recombinante secretada promoveu uma inibição de 40% na 

proliferação das células endoteliais. 

 

 A IL-2 recombinante secretada promoveu a proliferação de linfócitos do tipo 

CD4 e CD8. 

 

 O clone pLend-IRES-IL2SN 3 é uma excelente ferramenta para os ensaios 

in vivo. 
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