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Resposta à BCG
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O tratamento do câncer de bexiga não-músculo invasivo (NMIBC) é cirúrgico
(raspagem transuretral), seguido por imunoterapia adjuvante intravesical com
BCG nos casos de risco alto ou intermediário de recidiva ou progressão. 30-40%
dos pacientes recidivam, enquanto 10-25% avançam para formas invasivas e, até
hoje, não existem biomarcadores preditivos de resposta à BCG na prática clínica.
O sistema imune é protagonista no controle da evolução tumoral, o que explica o
sucesso do tratamento de NMIBC com BCG.

A existência de uma resposta imune antitumoral específica depende de
mutações que sejam expressas, processadas e apresentadas como neoantígenos
pelo MHC-I para, por fim, serem reconhecidas pelos receptores de células-T CD8+
(TCRs). Os TCRs são codificados por sequências de DNA específicas de cada
célula-T que, uma vez ativada, sofre expansão clonal. Essa ativação gera alta
clonalidade de células-T contra neoantígenos, o que diminui a diversidade de
sequências de TCR no infiltrado linfocitário tumoral (ILT). Quanto maior essa
ativação imune, maior é a probabilidade de resposta à imunoterapia. Nosso
objetivo é explorar a quantidade de neoantígenos e a diversidade de TCRs no ILT
como potenciais marcadores moleculares de resposta à BCG.

Figura 3 - Tumores sensíveis à
BCG possuem maior número
de neoantígenos (teste de
Wilcoxon rank-sum, p-
valor=0,032). Encontramos
associação significativa entre
maior quantidade de
neoantígenos e resposta à BCG
(BCG-S, BCG-sensível; BCG-R,
BCG-resistente).

Figura 4 – Pacientes
com alta carga de
neoantígenos têm
maiores sobrevidas livre
de recorrência (SLR,
teste de Log-rank, p-
valor=0,017). Em média,
SLR-sensíveis=44,7
meses e SLR-
resistentes=14,5 meses.

Através deste trabalho, podemos concluir que a quantidade de neoantígenos é
um potencial marcador preditivo de resposta à BCG em NMIBC. Quanto ao
potencial preditivo da diversidade de TCR, ainda são necessárias análises com um
tamanho amostral superior e maior domínio da técnica de TCR-sequencing a
partir de DNA tumoral parafinado, material que se mostra como um desafio para
este tipo de sequenciamento.

Figura 2 – Esquema de primers utilizados na etapa de PCR do TCR-sequencing
(amplificação da região hipervariável do TCRβ (7q34) – CDR3β). Kit Oncomine™
TCR Beta Assay, Ion Torrent™ (ThermoFisher Scientific).

Figura 1 – Metodologia do projeto.
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Figura 5 – Não há diferença
estatística entre diversidade
de TCRs dos grupos
resistente e sensível ao
tratamento com BCG (teste-
T sem correção de Welch, p-
valor=0,359). O
sequenciamento de 1/24
amostras tumorais não teve
qualidade suficiente para ser
incluída na análise (n=23).
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Figura 6 – Correlação entre diversidade de TCR e quantidade de neoantígenos
para todos os pacientes (A) e apenas para os pacientes sensíveis à BCG (B).
Analisando todos os pacientes, não observamos tendência à associação esperada
(maior quantidade de neoantígenos gera menor diversidade de TCR). No entanto,
ao analisar apenas os pacientes sensíveis ao tratamento, observamos que a
curva obtida inverte.
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