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CHAVE DE RESPOSTA 

 

1-O que você entendeu por Coley´s toxin, e porque ela foi abandonada? 

William B Coley observou a regressão de tumores em pacientes que desenvolveram 

infecções bacterianas pós-operatórias (McCarthy 2006). Então, médicos começaram a 

usar uma mistura de Streptococcus e Serratia marcescens inativados para o 

tratamento de tumores. Esta mistura foi chamada toxina de Coley (Coley 1991). No 

entanto, devido à falta de dados científicos adequados sobre o mecanismo de 

regressão do tumor, o trabalho de Coley passou despercebido. 

2- Relate, brevemente, cinco estudos que tem mostrado resultados consistentes 

da atividade anti-tumoral de Salmonella 

*Padrões moleculares associados a patógenos, especificamente S. Typhimurium, 

induzem a liberação de vários fatores pró-inflamatórios que desencadeiam atividade 

antitumoral (Lee 2012). 

*A hipóxia observada em tumores pode favorecer o crescimento de Salmonella, pois 

trata-se de microrganismo facultativo que pode se proliferar em ambientes com ou 

sem oxigênio (Yam et al. 2010). 

* Uma cepa mutante de S. Typhimurium (VNP20009) incapaz de sintetizar purinas, 

tem sido utilizada na regressão de tumores por ser menos virulenta. Um fator que 

favorece sua utilização é que a necrose das células tumorais libera nutrientes como as 

purinas, ajudando na propagação destas cepas mutantes no tumor (Chen  et al.2013). 

*Receptores presentes na membrana externa de Salmonella ajudam a detectar 

nutrientes como aspartato e ribose encontrados nos tecidos necrosados do tumor 

(Kasinskas e Forbes 2007), facilitando a migração da bactéria para este ambiente. 

*Alguns genes de Salmonella são importantes na regressão de tumores por aumentar 

a colonização do ambiente pelo microrganismo. Exemplos são os genes que conferem 

motilidadade (motAB), genes que conferem quimiotaxia (cheY) e o gene da 

etalonamina amônia liase (eutC). Sobre este último relata-se que uma cepa com 

deleção no eutC (ΔeutC) apresenta diminuída capacidade de colonização de tumores 

em camundongos em relação à cepa selvagem (Silva Valenzuela et al. 2016). 

 

3- Explique os dois mecanismos propostos para explicar a propriedade 

anticâncer de Salmonella relacionada à sua interação com o sistema imune. 

1-Sistema baseado em quimiotaxia e motilidade que conduzem o microrganismo até o 

local do tumor (Ganai et al. 2011). 

2- Após injeção intravenosa de S. Typhimurium ocorre aumento da liberação de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e TNF-α) no ambiente do tumor resultando na sua 

regressão. TNF-α causa morte celular tumoral induzida por apoptose. IL-1β causa 

morte celular tumoral induzida por linfócitos T citotóxicos CD8+ e CD4+. Acredita-se 



que mecanismos de quimiotaxia e liberação de citocinas pró-inflamatórias funcionem 

em combinação para invasão de destruição das células (Crull et al. 2011; Kim et al. 

2015a) 

4-Os resultados obtidos com a linhagem não patogênica S. Typhimurium 

(VNP20009) não foram consistentes. O que estes resultados mostraram? 

Foi mostrado que S. Typhimurium não patogênica (VNP20009) com deleção de alguns 

genes metabólicos importantes como xyl, purI e msbB, poderia invadir o ambiente do 

tumor milhares de vezes mais do que os tecidos normais (Low et al. 2004). No 

entanto, a deleção de msbB também teve um impacto negativo na quimiotaxia de 

Salmonella em tumores mediada pelos receptores de asparato, serina e ribose / 

galactose (Rossiello et al. 1984; Chandrasekaran et al. 2006; Baban et al. 2010; 

Leschner e Weiss 2010). Foram feitas tentativas para resolver este problema de perda 

de quimiotaxia na cepa VNP20009, substituindo as formas mutantes de cheY e msbB 

(genes envolvidos na quimiotaxia) por formas de tipo selvagem e isso de fato resultou 

em 70% de recuperação na quimiotaxia, mas a restauração de cheY não causou a 

aceleração do acúmulo de tumor significativamente por VNP20009 (Broadway et 

al.2017; Coutermarsh-Ott et al. 2017) 

 

5- Foi relatado algum risco de infecção pela Salmonella com a terapia anti-

câncer? Explique. 

Sim, a restauração do gene msbB (relacionado à quimiotaxia) poderia aumentar a 

virulência da cepa VNP20009, o que, por sua vez, levantou a preocupação de se usar 

Salmonella como agente anticâncer. 

 


