
RESUMO

Os lentivírus, bem como os oncovírus e os spumavírus, per-
tencem à família Retroviridae. Essa família possui genoma 
composto por duas fitas simples de RNA e enzima transcrip-
tase reversa. Os vírus de imunodeficiência humana (HIV), 
felina (FIV) e simiana (SIV) são os representantes mais bem 
conhecidos dos lentivírus, devido aos seus efeitos patológicos. 
O genoma dos lentivírus apresenta uma organização mais 
complexa do que dos oncovírus e muitos dos seus processos 
moleculares já estão descritos OU já são conhecidos. Além 
disso, são capazes de infectar inclusive células quiescentes, 
características essa que se opõe ao tropismo dos oncovírus. 
Essas propriedades levaram ao desenvolvimento de vetores 
lentivirais para terapia gênica e a perspectiva do emprego 
terapêutico dos mesmos na clínica – por exemplo, para sín-
drome da imunodeficiência adquirida (SIDA). Uma série de 
modificações de engenharia genética no lentivetor baseado 
em HIV levou ao desenvolvimento do primeiro protocolo 
clínico de terapia gênica lentiviral contra a SIDA, nos EUA. 
Atualmente, existem vários protocolos clínicos com lentive-
tores em andamento, seguindo a tendência de empregá-los 
também em outras doenças.
Descritores: Lentivetores, terapia gênica, vetor viral.

SUMMARY

Lentivirus, oncovirus and spumavirus belong to the Retro-
viridae family. The genome of this family is composed of 
two single strands of RNA and reverse transcriptase enzy-
me. The human, feline and simian immunodeficiency virus 
(HIV, FIV, SIV) are well known lentivirus in our society 
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due to their pathological effects. The Lentiviral genome is 
more complex than the oncovira and much of its molecular 
mechanisms are already known.  In addition, they are able 
to infect also quiescent cells, in opposition to oncovirus 
tropism. These properties lead to the development of gene 
therapy lentiviral vectors and to their possible therapeutic 
use at clinical level – acquired immunodeficiency syndrome 
(AIDS), for example. After intense genetic engineering, a 
HIV based lentivector was first used in a clinical trial in a 
gene therapy protocol for AIDS, in USA. Currently, there 
are several clinical trials in progress using lenviral vectors, 
following the tendency of evaluating their potential to treat 
many other diseases. 
Keywords: gene therapy, Lentivectors, viral vectors.

INTRODUÇÃO

A família dos retrovírus vem recebendo muita atenção de 
cientistas nas últimas décadas por ser causadora de doen-
ças graves em humanos, como a síndrome da imunodefici-
ência adquirida (SIDA) e por seu valor como alvo de expe-
rimentação em terapia gênica. Os membros dessa família 
podem ser destacados por apresentar as seguintes caracte-
rísticas: possuir genoma RNA dupla fita de filamento posi-
tivo, possuir a enzima transcriptase reversa responsável por 
sintetizar o DNA a partir do RNA genômico e ser capaz 
de integrar seu DNA no genoma da célula hospedeira de 
forma estável1.

CLASSIFICAÇÃO

O Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus (Internatio-
nal Committee on Taxonomy of Víruses - ICTV), recente-
mente redefiniu a taxonomia dos retrovírus para reconhecê-la 
como uma família distinta. Exemplares desta família foram 
encontradas em peixes e insetos, mas a presença do vírus nes-
ses animais ainda não foi incluída oficialmente. Essa família 
foi tradicionalmente dividida em três subfamílias: subfamília 
dos lentivírus, spumavírus e oncovírus. A divisão foi baseada 
principalmente no mecanismo de patogênese2.

Lentivírus
Os lentivírus apresentam genoma composto pelos genes estru-
turais GAG (glycosaminoglycans),  POL e ENV, além de genes 
acessórias e de regulação. Por possuir esses genes adicionais aos 
estruturais diz-se que o genoma dos lentivírus é complexo.
Os lentivírus não possuem ciclo de replicação lítico e são ca-
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pazes de infectar células quiescentes1,3. A patogenia associada 
a esses vírus inclui grande variedade de doenças neurológicas 
e imunológicas, sendo a SIDA a doença mais estudada4. En-
tre seus representantes mais conhecidos estão: vírus de visna 
(Visna/Maedi vírus); anemia infecciosa de eqüino (equine 
infectious anemia vírus - EIAV); artrite encefálica em cabra 
(caprine arthritis encephalitis vírus - CAEV); imunodeficiên-
cias de humanos (human immunodeficiency vírus - HIV), de 
simios (simian immunodeficiency vírus - SID), de felino (feline 
immunodeficiency vírus - FIV) e de bovinos (bovine immuno-
deficiency vírus - BIV)2

.

Spumavírus
Os spumavírus são caracterizados por causarem um efeito 
citopático vacuolado que conferem aspecto “espumoso” às 
células. Possuem glicoproteínas de superfície muito distintas 
dos outros retrovírus, aparência do núcleo imatura e o seu en-
velope é proveniente do retículo endoplasmático ao invés da 
membrana plasmática5.
Esses vírus são causadores de várias doenças em humanos 
como tireoidismo de Quervain, esclerose múltipla, miastenia 
grave e outras. Apesar de essa subfamília ser causadora de do-
enças graves, ela não é extensivamente estudada porque sua 
prevalência em humanos é pequena, quando comparada com 
outras doenças causadas por outros retrovírus como o HIV6.

Oncovírus
Subfamília compreendida pelos vírus que necessitam encon-
trar a célula hospedeira em divisão para que seu genoma passe 
pelos poros da membrana nuclear e integre ao DNA da célu-
la hospedeira. Existem várias tipos de oncovírus sendo que o 
mais conhecido é vírus da leucemia murina de moloney (mo-
loney murine leukemia vírus - MoMLV), bastante utilizado 
na engenharia de vetores já que seu genoma é o mais simples 
dentre eles (apenas possuindo genes GAG, POL e ENV)2,7.

ESTRUTURA VIRAL

Vírus é uma única partícula (Figura 1) basicamente protéica 
formada pela união de várias estruturas. Das estruturas apre-
sentadas na figura 1, detalham-se os componentes baseados 
na sua importância para a produção dos vetores retrovirais:

Figura 1 – Estrutura de Retrovírus Clássico, mostrando a Lo-
calização Relativa de Várias Estruturas e Proteínas do Vírus2.

Envelope
Como a maioria dos envelopes virais, o envelope do retroví-
rus também é derivado da membrana celular lipo-proteica, 
contendo proteínas de origem viral adicionais. Essa estrutura 
é composta por proteínas responsáveis pelo reconhecimento 
e interação com proteínas da célula hospedeira alvo2. 

Capsídeo
O capsídeo viral tem por função proteger o genoma viral 
da ação de fatores adversos, como enzimas da célula hos-
pedeira, além de conferir simetria estrutural2. 

Genoma
O genoma do retrovírus possui pelo menos três regiões co-
dificante (open reading frames – ORF) comum a todos os 
retrovírus:
• GAG: produz três proteínas finais, após o correto proces-
samento da poliproteína GAG, são elas: matriz, capsídeo e 
núcleo-capsídeo;
• POL: codifica três proteínas que possuem atividade en-
zimática e auxiliam na infecção do vírus. A transcriptase 
reversa (RT) é responsável pela síntese do DNA viral a par-
tir do RNA viral; a integrase (IN) é utilizada na integração 
da dupla fita de DNA do vírus no genoma do hospedeiro; 
e a protease, responsável pela maturação das proteínas dos 
genes GAG e POL, e também participante da formação do 
provírus8;
• ENV: codifica a estrutura do envelope.
Um retrovírus simples possui apenas esses genes estrutu-
rais, porém outros retrovírus mais complexos possuem ge-
nes adicionais denominados de genes regulatórios e aces-
sórios.
A estrutura geral de qualquer retrovírus é delimitada por 
seqüências não codificantes repetidas denominadas de LTR 
- long terminal repeat. As LTR contêm sinais regulatórios 
essenciais à atividade promotora e regulatória da transcri-
ção e integração viral9.

REPLICAÇÃO DOS RETROVÍRUS

Quando o vírus encontra-se no organismo ele precisa de 
uma célula para se replicar; assim, proteínas do envelope 
viral encontram inúmeros receptores até reconhecer um 
receptor específico que permite a infecção. Esse processo 
pode ocorrer por duas vias: a fusógena e a endocítica.
Na via fusógena, o envelope do vírus e a membrana celu-
lar são fusionados, devido ao domínio transmembrana do 
receptor, que contém peptídeo fusógeno, liberando o cap-
sídeo do vírus no citoplasma. Na via endocítica, o vírus 
é internalizado por endocitose mediada por receptor e já 
no citoplasma da célula hospedeira o capsídeo é destruído. 
Salienta-se que células infectadas por retrovírus desenvol-
vem reduzida propensão à infecção por outro retrovírus do 
mesmo gênero ou que utilize o mesmo receptor celular para 
infectar. Esse processo chama-se restrição2,10.
Depois do capsídeo entrar no citoplasma, ele se desfaz para 
que o processo de transcrição reversa do genoma de RNA 
em dupla fita de DNA seja iniciado. Isso ocorre através da 
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ação de enzimas virais e, também, da célula hospedeira. A 
transcriptase reversa utiliza o RNA viral como molde para 
sintetizar a primeira fita de DNA complementar, produzin-
do uma hélice híbrida RNA-DNA11. 
Em seguida, ocorre a formação de um complexo de pré-
integração (pre-integration complex - PIC), capaz de inte-
ragir com proteínas citoplasmáticas e cariofílicas da célula 
hospedeira. Tais proteínas permitem o carregamento do 
PIC para dentro do núcleo da célula hospedeira. O PIC é 
formado através da união das terminações LTR, resultan-
do em um DNA viral circular. Aparentemente o tamanho 
do PIC é importante para permitir que ele passe pelo poro 
da membrana nuclear no estágio de pré-integração. Esse 
processo pode ser mediado por um sistema ativo de trans-
porte, como no caso dos lentivírus. No caso de oncovírus, 
o PIC só atravessa o núcleo celular quando há ruptura da 
membrana nuclear durante a mitose1. Após esse processo, o 
provírus é integrado no genoma da célula hospedeira, atra-
vés da ação da integrase e de outras proteínas celulares. A 
maquinaria de transcrição celular é responsável pela síntese 
de mRNA viral e do RNA genômico viral (que será encap-
sidado futuramente, na formação de novas partículas). 

Figura 2 – Replicação dos Retrovírus.

O ciclo consiste nos seguintes passos: 1- Proteína do enve-
lope do vírus ligando-se a um receptor específico na super-
fície da membrana celular. 2- Adsorção do vírus e desnuda-
mento da partícula. 3- Transcrição reversa para conversão 
do genoma de RNA para DNA. 4-Transporte do DNA 
viral recém sintetizado até o núcleo da célula. 5- Integração 
do DNA viral no DNA da célula hospedeira, resultando no 
provírus. 6- Síntese do RNA mensageiro viral, junto com 
o genômico, pela RNA polimerase da célula. 7- Processa-
mento do RNAm. 8- Síntese das proteínas virais. 9- Mon-
tagem do vírus e brotamento.

VETOR LENTIVIRAL BASEADO EM HIV

Histórico
Os vetores retrovirais podem ser distribuídos em três clas-
ses: oncovetores, spumavetores e lentivetores12,13. Dentre 

esses, os vetores lentivirais são considerados vantajosos 
na transferência gênica por serem capazes de inserir um 
gene exógeno de forma estável nas células-alvo, inclusive 
em células quiescentes, e por sua habilidade de empaco-
tar grandes seqüências de nucleotídeos (de 10 a 12 kb)14,15. 
Além disso, a biologia dos vírus desta família é a mais 
bem conhecida devido à enorme influência do HIV em 
nossa sociedade.
Lentivetores de primeira geração são constituídos por dois 
plasmídeos sendo que o primeiro é representado pelo ge-
noma do HIV-1 selvagem com a exclusão de 1 a 2 Kb de 
seqüência de envelope viral, podendo também possuir um 
gene terapêutico. O segundo plasmídeo contém um gene 
que sintetiza o envelope viral - gene esse deletado no pri-
meiro plasmídeo. Essa estratégia obteve muito sucesso e 
permitiu a investigação de aspectos básicos da biologia do 
vírus como, por exemplo, o tropismo do mesmo16. 
Vetores de segunda geração são constituídos por três 
plasmídeos: o empacotador, o envelope e o vetor de trans-
ferência. O plasmídeo empacotador possui informações 
para produção das proteínas Gag e Pol, responsáveis pela 
montagem do capsídeo e produção de enzimas virais; o 
plasmídeo envelope (Env) é responsável pela formação 
das proteínas do envelope e o terceiro plasmídeo pos-
sui o cassete de expressão de interesse do pesquisador, 
próximo ao sinal de empacotamento (φ), para permitir 
a inclusão desse RNAm na partícula viral7,17. A técnica 
de pseudotipagem consiste na substituição do envelope 
do vírus selvagem por outro de um vírus diferente, como 
o envelope ecotrópico, anfotrópico ou o envelope do ví-
rus da estomatite vesicular (VSV – vesicular stomatitis 
vírus)18,19. O vírus mais utilizado como pseudotipo é o 
VSV, pois esse envelope possui amplo tropismo por célu-
las de mamíferos20,21. 
Vetores de terceira geração possuem quatro plasmídeos (fi-
gura 6): vetor terapêutico, empacotador (com RRE - rev 
responsive element - elemento de resposta a Rev), envelope 
e Rev. Uma estratégia utilizada neste sistema foi separar 
a seqüência rev do vetor empacotador, pois a mesma au-
menta o título da produção viral e a eficiência da transdu-
ção, devido ao transporte de RNAm para o citoplasma1. A 
proteína Rev liga-se à região RRE do RNAm viral, favore-
cendo esse transporte. A mesma estratégia utilizada para 
aumentar o título auxilia, também, na biosegurança, pois 
o número final de plasmídeos aumenta para quatro, dimi-
nuindo, portanto, as possibilidades de restauração do fenó-
tipo original pelo processo de recombinação entre todos os 
plasmídeos. 
Outra estratégia utilizada para aumentar a biosegurança 
de lentivetores é minimizar o genoma do HIV selvagem 
ao máximo, removendo genes que são importantes ape-
nas para o ciclo de vida do vírus e para a modulação do 
sistema imune do hospedeiro, como a deleção de seqüên-
cias da LTR 3’ (especificamente a região U3) que resul-
ta no impedimento da replicação viral (plasmídeo é um 
DNA circular capaz de multiplicar-se independentemen-
te do ciclo celular e pode ser encontrado naturalmente 
em bactérias)22.
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Figura 3 – Diferença entre os Sistemas de Lentivetores 
sob a Perspectiva do Vetor Empacotador. 
O primeiro sistema mostra que os genes são fornecidos 
todos em cis, incluindo genes acessórios e regulatórios; no 
segundo sistema foram separados os genes GAG/POL da 
seqüência RRE e foram deletados os genes acessórios do 
vírus. No terceiro sistema foi separado o plasmídeo com o 
gene Rev e foram deletados alguns genes regulatórios que 
são responsáveis pela replicação viral13.

Confrontando Vetores Virais
O vetor ideal possui algumas características altamente de-
sejáveis, dentre as quais podemos destacar: capacidade de 
acomodação de um transgene de grande tamanho (apro-
ximadamente 10 Kb), baixa imunogenicidade e citotoxi-
cidade, integração estável do transgene, direcionamento 
para tipos específicos de células ou tecidos, baixo custo, 
fácil produção e manipulação23. Essas características são 
importantes também no contexto de vetores virais. São 
etapas cruciais no emprego de vetores virais na terapia 
gênica a produção e a transdução (reconhecimento da 
célula-alvo pelo vetor viral e transferência do gene de seu 
interesse, com o intuito de obter sua expressão eficiente).
Os lentivetores são bastante utilizados nos protocolos de 
TG, pois são capazes de transferir grande inserto exógeno 
nas células-alvo, servindo como vetores para o tratamen-
to de inúmeras patologias (p. ex.: doenças monogênicas, 
neurológicas e SIDA); possuem baixa imunogenicidade e 
são capazes de transformar geneticamente células quies-
centes, diferentemente de outros tipos de vetores como os 
oncovetores15.
Oncovetores são eficientes como vetores para células com 
alta atividade mitótica, porém não são capazes de trans-
duzir células quiescentes, o que desfavorece seu uso em lo-
cal como o sistema nervoso central (SNC). Adenovetores 
não são sistemas integrativos de transferência gênica e por 
isso sua aplicação no contexto de doenças, com necessida-
de constante do produto terapêutico, permanece um pou-
co comprometida; os vetores adeno-associados possuem 
baixa capacidade de armazenamento do transgene, o que 
limita sua aplicação a doenças cujos genes de interesse te-
nham no máximo 4,5 Kb15.

Produção de Lentivetores
Engenharia Viral
Vetores lentivirais baseados no HIV são montados a par-

tir de intensa manipulação genética do seu genoma, que 
contém nove ORF codificantes de no mínimo 15 proteínas 
distintas envolvidas no ciclo de vida do vírus (incluindo 
proteínas estruturais e regulatórias). É importante a eli-
minação de genes dispensáveis à transferência gênica du-
rante o processo de montagem do lentivetor (como Vpu, 
que é responsável pelo brotamento do vírus), pois assim 
o cassete de expressão pode ter seu tamanho aumentado. 
A eliminação desses genes torna também o vetor mais se-
guro, por reduzir a sua quantidade de genes virais24. Além 
disso, genes estruturais e de envelope são separados do 
vetor de transferência para dificultar a recombinação do 
vírus22,24. Deleções parciais ou totais em LTR específica 
torna o vetor auto inativante, incapaz de produzir um 
transcrito completo, competente para encapsidação24.

Produção Viral 
A produção de vetores lentivirais para fins experimentais, 
ou seja, em pequena escala ocorre a partir da transfecção 
transiente de linhagem celular específica, denominada de 
linhagem empacotadora (packaging cell line - PCL). Essa 
transfecção pode ser realizada através da técnica de fosfato 
de cálcio25, compostos lipossomais26, eletroporação, entre 
outros, podendo também ser realizado em escala de mini-
reator27. Nessa etapa, todos os plasmídeos característicos 
do sistema (codificadores de proteínas estruturais, enzi-
mas, envelope e vetor de transferência) são usados para 
transfectar a linhagem empacotadora, da onde os vetores 
virais brotam diretamente para o meio de cultura1,12. 
Os protocolos de produção de lentivetores devem ser exe-
cutados conforme as normas descritas pela literatura es-
pecializada, ressaltando a utilização de equipamento de 
proteção pessoal, gerenciamento de resíduos e limpeza 
específica de equipamentos, materiais e sala27. Todas es-
sas normas foram estabelecidas porque é possível que va-
riantes de replicação competente (replication-competent 
lentivírus - RCL) surjam durante a produção dos vetores. 
Essas variantes podem acarretar em efeitos indesejáveis 
quando trasduzem células com potencial de expansão 
clonal – como no processo de neoplasia no linfócito T28. 
Testes específicos para detecção de RCL foram revisados 
e melhorados, levando a sua inclusão nos ensaios clínicos 
envolvendo retrovetores28-30.

APLICAÇÕES DE LENTIVETORES

Os lentivetores podem ser utilizados no tratamento de di-
ferentes tipos de doenças que acometem humanos, como 
doenças genéticas, oncogênicas e doenças infecto-conta-
giosas. Os resultados obtidos com a pesquisa pré-clínica 
relacionada ao emprego de lentivetores foram bastante sa-
tisfatórios e podem ser considerados promissores na sua 
transição para aplicação em nível clínico.

Atuação dos Lentivetores em Doenças Genéticas
O tratamento de doenças genéticas fundamenta-se na 
atenuação ou correção do fenótipo, através da entrega 
do gene terapêutico para todas as células atípicas (a ex-
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ceção de situações onde o produto desse gene é secretado 
e captado pelas células de tecidos adjacentes). O transge-
ne também deve se integrar de modo estável no genoma 
das células-alvo para que o procedimento não necessite 
ser refeito. A repetição desse procedimento pode trazer 
como conseqüências: a rejeição do vetor, das células ge-
neticamente modificadas ou de ambos por parte do sis-
tema imune. 
A anemia de Fanconi (Fanconi anemia - FA) é uma doen-
ça autossômica recessiva causada por mutações no DNA 
codificante de pelo menos sete genes (FANCA, FANCB/
D1, FANCC, FAND2, FANCE, FANCF e FANCG), 
cujos produtos estão relacionados ao reparo do DNA. 
As características clínicas dessa doença são deficiências 
hematológicas provenientes da falência da medula óssea, 
resultando em anemia aplástica. Atualmente, o trata-
mento para essa doença ocorre através de transplante de 
medula óssea, que é um procedimento bastante invasivo 
e traumático para o paciente. Esse aspecto levou alguns 
pesquisadores a desenvolver um vetor lentiviral baseado 
em HIV-1 típico de terceira geração contendo cassetes de 
transferência para os genes FANCA e FANCC. Os testes 
iniciais desses vetores foram realizados em células da me-
dula óssea oriundas do modelo de murino de FA. Houve 
aumento da força muscular dos animais tratados, bem 
como o aumento do número de células progenitoras he-
matopoiéticas circulantes31.
Outra doença abordada através da terapia gênica via len-
tivetores é a mucopolissacaridose tipo I (mucopolysaccha-
ridosis - MPS-I). A MPS-I é causada por uma mutação no 
gene da enzima α–L –iduronidase, que leva ao acúmulo 
intracelular de glicosaminoglicanos (glycosaminoglycans 
- GAG), trazendo como conseqüências patológicas hepa-
toespletomegalia, disfunção cardíaca, esquelética e neu-
ral32,33.
Pacientes com MPS-I apresentam variabilidade no fe-
nótipo da doença, sendo que a forma mais grave e mais 
freqüente é a síndrome de Hurler. A síndrome de Hurler 
leva o paciente a óbito na primeira década de vida e atu-
almente os tratamentos paliativos para esta doença são 
transplante de medula óssea e terapia de reposição enzi-
mática32.
Foi utilizado um sistema de terceira geração do vetor len-
tiviral baseado em HIV para avaliar a eficiência de trans-
dução e expressão do gene da enzima α–L –iduronidase in 
vitro e in vivo. Na primeira fase do experimento, avaliou-
se a eficiência desses vetores em culturas de fibroblastos 
provenientes de pacientes com a doença. O resultado foi 
satisfatório, pois os fibroblastos transduzidos com esse 
vetor produziram altos níveis de enzima. Em outra fase 
do experimento foram realizados testes in vivo em modelo 
murino, por via venosa, que resultaram na correção feno-
típica da doença com redução do acúmulo de GAG nos 
tecidos e na urina e aumento dos níveis enzimáticos circu-
lantes de IDUA32.
Outros estudos voltados para MPS-I também emprega-
ram vetores lentivirais baseados em HIV, consideran-
do diferentes vias de administração ou células-alvo, por 

exemplo, o emprego de células tronco mesenquimais 
como células-alvo da terapia – também essas oriundas de 
modelo murino33; a injetação do vetor lentiviral, por via 
venosa em camundongos neonatos para o tratamento da 
doença34; e a administração desses vetores pela mesma via 
em modelo murino de idade mais avançada35. Para mais 
exemplos da potencialidade desses vetores para MPS-I e 
outras doenças de acúmulo lipossomal deve-se consultar 
artigos especializados36.

Atuação de Lentivetores em Doenças Neurológicas
Muitas doenças - como as de Parkinson e Alzheimer 
- atingem o SNC. As células do sistema nervoso não se 
multiplicam constantemente, o que acarreta maior agravo 
à doença. O vetor de transferência para ser utilizado na 
transdução de células neurais deve ser capaz de transduzir 
células quiescentes, como é o caso de lentivetores e vetores 
adeno-associado37.
O emprego de um vetor lentiviral de terceira geração para 
transdução de células do sistema nervoso central carrean-
do um gene repórter como o GFP (green fluorescent pro-
tein) permite uma avaliação mais rápida da eficiência do 
processo. Essa proteína é considerada repórter, pois emite 
fluorescência verde quando excitada por luz UV. Análi-
ses seqüenciais de até oito meses revelaram a presença de 
células GFP positivas no local da injeção, com manuten-
ção da sua morfologia. Análises de microscopia eletrônica 
confirmaram que a estrutura de elementos que fazem si-
napse não foi comprometida por esse procedimento37.
Existem outros estudos semelhantes aos já apresentados, 
que muito contribuíram para o desenvolvimento da ve-
torologia viral. Um exemplo disso é o estudo inicial que 
avaliou a capacidade dos lentivetores de realizar transfe-
rência gênica e integração estável do gene de interesse na 
célula-alvo, de forma que ela o expresse por um longo pe-
ríodo17. Posteriormente, a comparação da eficiência de en-
trega do vetor com diferentes sistemas de empacotamento 
de lentivetores sugeriram alternativas de protocolos de 
transdução, levando a variação na eficiência final do pro-
cesso38. A potencialidade desses estudos poderia ser volta-
da ao tratamento de doenças neuronais, como doenças de 
Parkinson e Alzheimer. Para tanto, estudos iniciais com 
gene repórter como GFP são cruciais na investigação de 
parâmetros críticos para estabelecimento de um protocolo 
pré-clínico.
A doença de Parkinson (Parkinson’s disease - PD) é uma 
desordem degenerativa caracterizada pela perda de neurô-
nios dopaminérgicos na substância negra, resultando em 
perda da memória recente, rigidez e tremor. Atualmente 
o tratamento para a doença inclui administração oral de 
L-dopa (um precursor da dopamina), capaz de restaurar a 
função motora. Contudo, no último estágio da doença, a 
administração de L-dopa torna-se menos eficiente e causa 
efeitos deletérios39.
Um sistema de terceira geração de lentivetores baseados 
em HIV foi capaz de demonstrar o aumento da expres-
são do transgene no tratamento de PD40. Esse sistema 
também foi utilizado na tentativa de expressar três genes 
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envolvidos na produção de dopamina biosintética40. Os 
resultados foram satisfatórios: houve produção local au-
mentada de dopamina. Esses experimentos reforçaram a 
potencialidade dos lentivetores baseados em HIV para o 
tratamento de doenças relacionadas ao SNC e são de ex-
trema relevância para a terapia gênica, avaliando a via de 
administração, persistência de expressão do transgene e 
possíveis efeitos colaterais.
 
Atuação de Lentivetores Baseados em HIV em Vacinas
A SIDA (síndrome da imunodeficiência adquirida) é uma 
doença que se manifesta após a infecção do organismo pelo 
HIV, causando a destruição, principalmente, dos linfócitos 
CD4+ e favorecendo a infecção por doenças oportunistas. 
Esta doença atinge grande número pessoas no mundo intei-
ro. Em 2004, os casos de SIDA, identificados no Brasil, que 
evoluíram para óbito atingiu 11.020 pessoas41.
Antigamente, essa doença era fatal para a maioria dos ca-
sos, porém agora já existem medicamentos anti-retrovirais 
que produzem uma proteção contra a replicação do vírus 
de HIV e melhora limitada na qualidade de vida do pacien-
te, pois suprimem ou limitam a replicação viral. Por esse 
motivo, a comunidade cientifica voltou-se para o desenvol-
vimento de uma vacina anti-HIV. Dentro do contexto de 
terapias avançadas, uma vacina utilizando vetor híbrido 
lentiviral foi desenvolvida e ela induziu a resposta especifi-
ca contra o vírus HIV-139. Esta vacina está sendo avaliada 
em estudo clínico e só foi aprovada para indivíduos previa-
mente contaminados pelo HIV, por questões de seguran-
ça. Após ser testada, observou-se aumento considerável do 
número de linfócito T circulante por até seis meses. Esse 
aumento; entretanto, não foi somente na quantidade das 
células, mas também no aumento de epitopos virais expres-
sos nas células apresentadoras de antígenos. 

Atuação de Lentivetores na Produção de Animais Trans-
gênicos
A introdução de genes exógenos em embriões é uma for-
ma concreta de se produzir animais transgênicos, o que 
pode ser feito através de vírus recombinante42. O vetor 
viral utilizado nesse processo pode ser de várias classes; 
no entanto, os lentivetores, por sua estabilidade e poten-
cialidade de transdução de células embrionárias, são bas-
tante empregados por parte dos pesquisadores na área da 
transgenia. 
Células isoladas de embriões de camundongos foram 
transduzidas in vitro por lentivetores recombinantes para 
gerar camundongos transgênicos GFP positivos42. Ao fi-
nal do experimento, foi observado que a maioria expressa-
va um alto número de cópias do gene inserido42.
A retirada de células embrionárias de suínos e a sua trans-
dução com alta concentração de vetores lentivirais base-
ados em HIV recombinante (pseudotipado com envelope 
VSV), através de micro-injeções no espaço peri-vitelínico, 
resultou no sucesso da obtenção de um animal transgê-
nico de grande porte43. Os vetores lentivirais carregavam 
o gene GFP e gene regulatório pós-transcricional que 
aumenta consideravelmente a eficiência da transdução. 

Ampla expressão de GFP foi detectada em todos os te-
cidos e comprovada através de técnicas específicas como 
imuno-histoquímica, PCR, microscopia de fluorescência 
in vivo e técnica utilizada para detectar proteínas especí-
ficas, previamente separadas por eletroforese, pelo uso de 
um anticorpo marcado43.
O vetor HsynGW derivado do vetor FUGW42 foi constru-
ído com a finalidade de transduzir tecido neural transgê-
nico de aves com maior eficiência. O animal adulto (por 
volta dos 50 dias) apresentava todas as células do sistema 
nervoso central GFP positivas, incluindo axônios, neurô-
nios e células dendríticas44.
Apenas alguns exemplos do uso de vetores lentivirais 
baseados em HIV foram citados; no entanto muitos ou-
tros também poderiam ser citados como o caso doença 
de Wolman, MPS-VII36, desenvolvimento de vacinas para 
prevenção do câncer13 e outros.

CONCLUSÃO

Os genes influenciam praticamente todas as doenças hu-
manas, seja na codificação de proteínas anormais dire-
tamente responsáveis pela doença ou por determinar a 
suscetibilidade a agentes externos que as induzem. Em 
função disso, a TG (considerada uma terapia avançada) 
tem grande potencial para tratar muitas doenças. A tera-
pia através da inserção de um gene que será carregado por 
um vetor viral é algo promissor, pois utiliza a tecnologia 
do DNA recombinante voltada para alvo específico como 
uma alternativa terapêutica23. O estudo de vetores lentivi-
rais na TG tem avançado muito nas últimas décadas e já é 
possível encontrar alguns protocolos em desenvolvimento 
em nível clínico para doenças oncogênicas, infecciosas e 
monogênicas45 De forma mais concisa alguns dados refe-
rentes a esse aspecto estão apresentados na tabela 1.
Com todos esses estudos em andamento, em fase clínica, 
é possível estimar que a aprovação final de um protocolo 
de TG (fase três) representaria a disponibilização de uma 
nova classe de medicamentos baseados no DNA recombi-
nante e entregues via vetor lentiviral.
Mais avanços são necessários, contudo, para que a enge-
nharia genética e a biologia desses vetores não acarretem 
efeitos indesejáveis nos pacientes, como no caso do pro-
tocolo baseado em oncovetor, em que alguns pacientes 
desenvolveram leucemia induzida (severe combined im-
munodeficiency - SCID)47.
Ainda assim, a boa conduta cientifica demonstrada pelos 
pesquisadores relacionados a esse estudo contribuiu enor-
memente para a investigação e o detalhamento em nível 
molecular da função desse vetor nas células-alvo. Estudos 
subseqüentes reforçaram esses aspectos, valorizando a pes-
quisa em nível pré-clínico como a melhor ferramenta para 
garantir que a avaliação desses “produtos” seja executada 
dentro dos padrões estabelecidos também para os fármacos 
convencionais. É o somatório desses esforços que culmina-
rá na produção de medicamentos novos oriundos de tera-
pias avançadas, auxiliando na disponibilização dos mesmos 
para o mercado farmacêutico e para a clínica. 
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Tabela 1 – Protocolos Envolvendo Lentivetores em Fase Clínica.
(www.wiley.co.uk/genmed/clinical; 09/2007)
Indicações Tipos de Doenças Célula-Alvo Administração Fase Clínica Pesquisador
Melanoma Carcinogênica Linfócito T Por via venosa I 

(2006-2007)
Antoni Ribas e James S. Economou
University of California Los Angeles School of 
Medicine Los Angeles, Califórnia USA

Mieloma e 
Leucemia

Carcinogênica Linfócito T Por via venosa I
(2006)

David L. Porter
University of Pennsylvania School of Medicine 
Philadelphia, Pennsylvania USA

HIV Infecciosa CD4+ Por via venosa I
(2001)

Rob Roy MacGregor
University of Pennsylvania Medical Center 
Philadelphia, Pennsylvania USA

HIV Infecciosa CD4+ Por via venosa I /II
(2004)

David Stein
Albert Einstein College of Medicine Bronx, New 
York USA

HIV Infecciosa CD4+ Por via venosa I /II
(2004)

Carl June
University of Pennsylvania School of Medicine 
Philadelphia, Pennsylvania USA

HIV Infecciosa CD34+ Por via venosa I
(2005)

Amrita Krishnan
City of Hope National Medical Center Duarte, 
California USA

HIV Infecciosa Linfócito T Por via venosa I
(2005)

John A. Zaia
Beckman Research Institute of City of Hope 
Duarte, California USA

MPS VII Monogênica CD34+ Por via venosa I
(2006)

Mark S. Sands
Washington University School of Medicine St. 
Louis, Missouri USA

Beta-
talassemia

Monogênica CD34+ Por via venosa I
(2007)

Farid Boulad
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New 
York, USA
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