
 

 

 

 

 

 

Edione Cristina dos Reis 

 

 

Perfil genômico da resposta ao HIV-1 e implicações para a vacina 

terapêutica com células dendríticas contra o HIV-1  
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Imunologia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, para 

obtenção do Título de Mestre em Ciências. 

 

Área de concentração: Imunologia 

 

Orientadora: Alessandra Pontillo 

 

Versão corrigida. A versão original eletrônica 

encontra-se disponível  tanto na Biblioteca do ICB 

quanto na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

da USP (BCTD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



RESUMO 

 

REIS, E. C. Perfil genômico da resposta ao HIV-1 e implicações para a vacina terapêutica com 

células dendríticas contra o HIV-1. 2015. 92 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia) - Instituto 

de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

A imunoterapia baseada em células dendríticas (DC) tem sido reportada com uma interessante 

ferramenta para induzir o controle da carga viral plasmática. Neste estudo, foram analisados genes 

em DC, utilizadas em um ensaio clínico brasileiro, e em células mononucleares do sangue periférico 

(PBMC) antes e após o tratamento, com o objetivo de identificar marcadores preditivos da resposta 

à terapia. Para isso, a expressão gênica de genes envolvidos na resposta anti-HIV foi avaliada em 6 

pacientes HIV+ submetidos à imunoterapia as diferentes etapas de diferenciação de monócitos a DC 

de acordo com o protocolo. Após isso, a expressão diferencial de genes de resposta a vacina e de 

controle viral do HIV foram avaliados em PBMC obtidos de 6 pacientes HIV+ antes e após o 

tratamento. Para a expressão diferencial foram utilizados um arranjo de genes comercialmente 

disponível e um customizado (RT
2
 Profiler PCR Array, Qiagen). O perfil de genes de monócitos a 

DC mostrou que as células podem ser classificadas em dois grupos, um desses grupos mostrou uma 

ampla modulação de genes anti-HIV que aparentemente correlacionam com o aumento na ativação 

ou estado de exaustão celular e, possivelmente, com um pior produto vacinal, ainda que essa 

assinatura gênica não tenha sido estatisticamente associada a uma baixa funcionalidade da DC, 

talvez pelo limitado número de amostras. As comparações da modulação de expressão gênica em 

PBMC de pacientes HIV+ antes e após o tratamento mostrou uma boa resposta à imunoterapia 

associada com uma baixa modulação de genes específicos da resposta Th1 e assinatura de IFNs, 

enquanto que uma má resposta estava associada a uma alta modulação de genes envolvidos na 

inibição de resposta imune específica e exaustão imune. Nossos dados sugerem que uma triagem 

baseada na genética poderia auxiliar na predição da capacidade estimulatória da DC e no sucesso da 

imunoterapia em pacientes HIV+. 

 

Palavras-chave: HIV-1. Imunoterapia. Células dendríticas. Ensaio clínico. Perfil genômico. 

Polimorfismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAT 

 

REIS, E. C. Genomic profile of anti-HIV-1 response and outcome of dendritic cell-based 

therapeutic vaccine against HIV-1. 2015. 92 p. Masters Thesis (Immunology) - Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Dendritic cells (DC)-based immunotherapy has been reported as an interesting approach to induce a 

control of plasma viral load in HIV positive (HIV+) individuals, however successes in clinical trials 

have been limited. In the current study, expression of selected genes was analysed in DC implied in 

a Brazilian on-going clinical trial and in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) before and 

after the treatment, with the aim to identify a predictive marker for therapy responsiveness. For this 

purpose, differential expression of genes involved in host anti-HIV response was evaluated in 6 

HIV+ patients submitted to immunotherapy in different steps of monocytes-to-DC preparation 

according to immunotherapy protocol. Then differential expression of long term non progressor 

genes, general response to vaccine genes and HIV viral load control genes was evaluated in PBMC 

obtained from 6 HIV+ patients before and after the treatment. Commercially available and custom 

RT
2
 Profiler PCR Arrays (Qiagen) were used for differential expression analysis.  

The genes profile of monocytes-to-DC revealed that cells can be classified into 2 groups, one with a 

larger modulation of a subset of anti HIV genes expression that apparently correlated with 

augmented cell activation/exhaustion state and possibly with a worse vaccine product, even if this 

gene signature was not statistically significant associated to a lower DC functionality, possibly due 

to the limited size of samples. Comparison of gene expression modulation in HIV+ patients PBMC 

after and before the treatment showed that a good response to immunotherapy associated with a low 

modulation of specific genes (Th1 response, type-I IFNs signature), whereas a bad response with a 

high modulation of genes involved in inhibition of specific immune response and immune 

exhaustion. Our data suggest that a genetic-based screen would help to predict DC-stimulatory 

capacity and success of immunotherapy in HIV+ patients. 

 

Keywords: HIV-1. Immunotherapy. Dendritic cells. Clinical trial. Genomic profile. 

Polymorphisms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que atualmente há aproximadamente 

35,3 milhões de pessoas vivendo com o Vírus da Imunodeficiência Humana, (do inglês 

Human Immunodeficiency Vírus) ou com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS, 

do inglês Acquired Immunodeficiency Syndrome) em todo o mundo. Dessas pessoas, mais de 

9,7 milhões estão sob terapia antirretroviral (ART, do inglês Active Antiretroviral Therapy). 

No Brasil, de acordo com o último boletim epidemiológico há atualmente 734 mil pessoas 

vivendo com HIV/AIDS (BRASIL, 2013).  

Nessas últimas três décadas de epidemia, avanços científicos contribuíram para um 

melhor entendimento da resposta imune do hospedeiro, fornecendo assim subsídios para o 

desenvolvimento de potentes agentes antirretrovirais (YOUNAI, 2013). E mesmo que o 

número de indivíduos infectados tenha permanecido elevado, o advento da terapia 

antirretroviral levou à uma diminuição da mortalidade e morbidade da doença (VAN 

VAERENBERGH, 2001). 

Os antirretrovirais aprovados e comercialmente disponíveis agem em estágios da 

replicação do HIV e consistem em: inibidores nucleosídeos e nucleotídeos para transcriptase 

reversa; inibidores não-nucleosídeos da transcriptase reversa; inibidores de protease; 

inibidores de fusão; inibidores de integrase; inibidores de entrada (antagonista de CCR5) e 

agentes combinados(CHEN; HOY; LEWIN, 2007;  YOUNAI, 2013).  

Na maioria dos indivíduos infectados pelo HIV-1 a administração de ART resulta no 

aumento da contagem de células TCD4+ e na redução da viremia plasmática que podem ser 

mantidos durante anos (CHEN et al., 2007;  FINZI; SILICIANO, 1998).  

Contudo, o sucesso da terapia antirretroviral é limitado pelo desenvolvimento de 

resistência, associada principalmente à interrupção da terapia que pode aumentar a replicação 

do HIV-1 presente em reservatórios latentes como células TCD4
+
 de memória (DAVEY et al., 

1999). 

São relatados também vários efeitos colaterais associados às interações medicamentosas 

com outros medicamentos e ao tempo de uso de ART prolongado, como complicações 

metabólicas (hiperglicemia, resistência insulínica, hiperlipidemia) e doenças cardiovasculares 

(CHEN et al., 2007;  MURATA; HRUZ; MUECKLER, 2000).
  
 

É essencial nesse cenário desafiador o desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas. Nesse contexto, surge a utilização de células dendríticas (DC, do inglês 



Dendritic Cells) na imunoterapia como uma alternativa complementar para o tratamento da 

infecção pelo HIV-1.  

As DC constituem as mais potentes células apresentadoras de antígenos. São 

consideradas sentinelas naturais responsáveis por iniciar as respostas imunes mediadas por 

linfócitos T contra patógenos invasores e, desta forma, desempenhar um papel central na 

regulação imune (BANCHEREAU; STEINMAN, 1998). 

Na infecção pelo HIV a quantidade de DC circulantes diminui drasticamente durante a 

progressão da doença (BARRON et al., 2003), dessa forma a administração de uma 

quantidade suficiente de DC estimuladas in vitro com antígenos de HIV representaria uma 

terapia complementar no controle da infecção, através do estímulo do sistema imune do 

próprio hospedeiro. Ou seja, as DC adequadamente ativadas poderiam melhorar a função 

deteriorada do sistema imune regulando importantes funções antivirais, tais como a mediação 

de anticorpos neutralizantes, citotoxicidade, lise dependente do complemento entre outras 

(PION et al., 2010). Os protocolos de vacinação terapêutica com DC têm como objetivo 

complementar o tratamento com antirretrovirais ao induzir o controle da carga viral 

plasmática em pacientes cronicamente infetados pelo HIV-1. Além disso, constitui uma 

importante ferramenta na investigação de correlato de imunogenicidade nesses pacientes. 

Foram publicados vários ensaios clínicos utilizando imunoterapia de DC em indivíduos 

HIV+ (tabela 1). Embora os ensaios apresentem diferentes desenhos de estudo (preparação do 

imunógeno, desenho do ensaio, acompanhamento imunológico), a maioria mostrou algum 

grau de resposta imune relacionada com o controle da carga viral plasmática, embora com 

uma grande variabilidade individual na resposta (GARCIA; ROUTY, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Ensaios clínicos baseados em imunoterapia com células dendríticas em     

indivíduos HIV+ 

 

Ensaio
clínico

Sujeitos
(n)

Tratamento DCs
Maturação 

DCs
Antígeno de HIV Rota

Resposta 
virológica

Resposta 
imunogênica

Kundu, et al., 
1998

6 naive 2 – 8x106 -
rHIV-1 MN gp160 
ou gag, pol e env

IV
6 -9 

doses

CV sem 
alteração

CTL

Lu, et al., 
2004

18
naive

3x107 IL-1β, IL-6 e 
TNF-α

109 HIV inativado
AT-2

SC 
3 doses

Queda CV 
(0,71log)

Aumento de 
TCD4+ e CTL

García, et al., 
2005

18
TARV

106 IFN-α
109 HIV inativado

calor
SC

4 doses

CV sem 
alteração

Aumento de 
TCD4+ e CTL

Ide, et al., 
2006

4 TARV 0,7 – 1,8x107 TNF-α
Peptídeos (gag,

nef e env)
SC

6 doses

CV sem 
alteração CTL

Connolly, et
al., 2008

18
TARV

9,1x107 IL-1β, IL-6 e 
TNF-α

Peptídeos (gag,
pol e env)

IV, SC
2 doses

TARV
CTL

Gandhi, et
al., 2009 29

TARV
1,5 – 6x106 IL-6, IL-1β, 

TNG-α e PGE2

Vetor viral + 
peptídeos (gag,

pol e env)

SC
3 doses

CV sem 
alteração CTL

Kloverpris, et
al., 2009

12
naive

107 IL-1β, IL-6, 
TNF-α e PGE2

Pool de peptídeos
SC 

4 doses
CV sem 

alteração
-

Routy, et al., 
2010

10
TARV

107 TNF-α, IFN-γ
e PGE2

Peptídeos (gag, 
Vpr, rev e env)

ID
4 doses

TARV
TCD4+  e TCD8+ 

HIV-específicos

García, et al., 
2011

24
naive

8x106 IL-1β, IL-6 e 
TNF-α

109 HIV inativado
calor

SC 
3 doses

Queda CV 
(0,5log)

TCD8+ 

HIV-específicos

Routy, et al., 
2011

29
TARV

107 TNF-α, IFN-γ
e PGE2

Peptídeos (gag, 
Vpr, =rev e env)

ID
4 doses

Queda CV CTL

García, et al., 
2013

23 TARV 107
IL-1β, IL-6, 

TNF-α e PGE2

109 HIV inativado
calor

3 doses
ID/SC

Queda CV Aumento de 
TCD4+CD38+

TARV: terapia antirretroviral; IV intravenosa; SC: subcutânea; ID: intradérmica; CV: carga viral; 

CTL: linfócitos T citotóxicos. (CONNOLLY et al., 2008;  GANDHI et al., 2009;  GARCIA et al., 

2011;  GARCIA et al., 2005;  IDE et al., 2006;  KLOVERPRIS et al., 2009;  KUNDU et al., 1998;  

LU et al., 2004;  ROUTY et al., 2010) Adaptado de (GARCIA; ROUTY, 2011). 

 

Dentre esses estudos, um exemplo expressivo foi demonstrado por Lu et al. (2004).  No 

entanto, antes disso o mesmo grupo (LU et al., 2003) mostrou que uma vacina terapêutica 

constituída por DC pulsadas com SIV (do inglês, Simian Immunodeficiency Virus) inativado 

foi capaz de estimular uma resposta celular e humoral efetiva em macacos, promovendo o 

controle da replicação viral nos tecidos linfoides secundários e a redução da carga viral. 

Posteriormente esse mesmo grupo, em colaboração com pesquisadores da UFPE, 

desenvolveu um ensaio clínico de fase I vacinando 18 pacientes brasileiros (procedentes da 

região metropolitana de Recife, PE) cronicamente infectados pelo HIV-1 (HIV+), sem uso de 

tratamento antirretroviral, com DC autólogas pulsadas in vitro com HIV-1 autólogo 

quimicamente inativado por aldrithiol-2 (LU et al., 2004;  ROSSIO et al., 1998). Nesta 

primeira fase, 15 dos 18 indivíduos vacinados apresentaram uma desaceleração na progressão 



da doença. Além disso, após um ano de tratamento 8 de 18 indivíduos apresentaram uma 

prolongada redução na carga viral plasmática, correlacionada a uma vigorosa resposta imune 

celular, com ativação de linfócitos T CD4+ e CD8+, traduzida inclusive por um aumento dos 

linfócitos T CD4+ circulantes. O declínio da carga viral dos pacientes foi significativamente 

correlacionado com a expressão de perforina nas células T CD8+ HIV-1 gag-específicas e das 

células CD4+ T helper HIV-1-específicas (LU et al., 2004).  

A segunda fase desse ensaio clínico (LU et al., 2004) foi desenvolvida pelo grupo da 

Dra. Telma M Oshiro do Laboratório de Investigação Médica/LIM-56 da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo/FMUSP liderado pelo Prof. Alberto JS Duarte. Nesse 

ensaio clínico foram vacinados outros 19 pacientes HIV+ brasileiros procedentes da região 

metropolitana de São Paulo. Além da vacinação terapêutica e acompanhamento clínico, estão 

ainda em andamento projetos de pesquisas relacionados que pretendem investigar várias 

questões relacionadas à utilização da vacina em pacientes HIV+. Dentre elas, a parcialidade 

da resposta entre os indivíduos vacinados observada na fase I, ou seja, o porquê de alguns 

pacientes terem um perfil de bom ou mau respondedor ao tratamento e quais fatores poderiam 

influenciar o resultado da terapia. A descrição de novos marcadores moleculares sugestivos da 

capacidade de resposta a esse tipo de tratamento também está sendo investigada.  

O perfil de bom ou mau respondedor pode depender de vários fatores, como a qualidade 

da DC obtida in vitro a partir da diferenciação de monócitos do sangue periférico (perfil 

fenotípico, viabilidade, ativação completa e eficaz) e a habilidade do próprio sistema imune 

do paciente em ser ativado por essa DC manipulada. Considerando que a resposta imune dos 

indivíduos ao HIV é amplamente comprometida pela própria infecção, questões sobre a 

responsividade à vacina baseada em DC são estritamente correlacionadas com a habilidade de 

cada indivíduo em conter a infecção. Nesse sentido, informações sobre o histórico clínico do 

paciente HIV+ (carga viral plasmática/CVP, contagem de CD4+), assim como marcadores 

moleculares ainda desconhecidos podem ser úteis na seleção de possíveis indivíduos 

beneficiados com esse tipo de intervenção.  

Enquanto o grupo da Dra. Telma Oshiro está pesquisando aspectos celulares da resposta 

à vacina, o nosso grupo esta mais focado na caracterização do perfil genômico dessa resposta. 

 

1.1 Fatores genéticos associados à infecção ao HIV-1 e progressão à AIDS 

 

A identificação de genes que afetam a susceptibilidade e resistência ao HIV-1 pode ser a 

chave para descobrir importantes interações HIV-hospedeiro para o desenvolvimento de 



tratamentos e vacinas.  

Um exemplo disso ocorreu em 1996 quando foi descrita uma deleção de 32 pares de 

bases no gene do receptor de quimiocina tipo 5 CCR5 (CCR5 ∆32) que confere proteção 

contra a infecção pelo HIV em homozigotos (DEAN et al., 1996;  O'BRIEN; NELSON, 

2004). Essa foi a primeira evidência convincente de que a transmissão de cepas de HIV, 

preferencialmente utiliza o correceptor CCR5 para entrada de célula. O que levou ao 

desenvolvimento de uma nova classe de medicamentos anti-HIV que inibe a entrada do vírus 

na célula (DEAN et al., 1996). Recentemente, um paciente HIV-1-positivo foi curado após o 

transplante de células tronco CCR5 ∆32/∆32 (HÜTTER et al., 2009). Esse caso isolado ilustra 

o potencial da pesquisa em genética translacional no combate ao HIV/AIDS.  

Nos últimos anos tem sido intensificada a busca por fatores genéticos de restrição a 

infecção pelo HIV, dado que 30 anos após a descoberta do HIV ainda não se tem uma vacina 

eficaz. Ao contrário do HIV que pode desenvolver resistência através de mutações de escape, 

os hospedeiros são geneticamente estáveis e, por isso consistem em bons alvos de estudo.   

Usando uma combinação de Análise de Gene Candidato (CGA) e Estudos de 

Associação Genômica Ampla (GWAS) foram identificadas variantes genéticas entre 

indivíduos infectados que explicam, em parte, a variação observada na susceptibilidade a 

HIV-1/AIDS. Estes genes são principalmente divididos em três classes: imunidade inata e 

adaptativa, fatores intrínsecos de restrição antiviral e fatores de dependência do HIV exigidos 

pelo HIV para replicação (AN; WINKLER, 2010).  

A entrada do HIV-1 nas células é influenciada por várias interações com receptores e 

ligantes. Amplamente investigados, os receptores de quimiocinas e os seus ligantes 

desempenham um papel-chave na entrada do HIV nas células. O HIV-1 entra nas células 

CD4+ através da ligação a um dos dois principais correceptores: CCR5 utilizado por cepas 

transmitidas de HIV-1 (R5), ou CXCR4 utilizado por cepas X4 que surgem em cerca de 50% 

dos indivíduos durante a infecção tardia (MURAKAMI; YAMAMOTO, 2010).  

Os polimorfismos no receptor de quimiocina CCR5 e a variação do número de cópias 

do gene que codifica o seu ligante (CCL3L1), importante para a função de supressão do HIV, 

são determinantes da susceptibilidade ao HIV-1/AIDS (GONZALEZ et al., 1999;  

MANGANO et al., 2001). As variações em CCL3L1 e CCR5 são classificadas como grupos 

de risco genético baixo, moderado e alto e podem interferir na patogênese da infecção pelo 

HIV. Essa interferência pode influenciar parâmetros que são dependentes da entrada viral (por 

exemplo, a carga viral plasmática) e os parâmetros que são independentes da entrada viral 

(por exemplo, resposta imune do hospedeiro) (DOLAN et al., 2007). As quimiocinas CCL5 



(RANTES), CCL3 (MIP-1α) e CCL4 (MIP-1β) são ligantes do CCR5 e R5, inibindo 

competitivamente a entrada de HIV R5 nas células. CXC12L (SDF-1) é ligante de CXCR4 e 

influencia a entrada do vírus HIV X4. Polimorfismos nos genes CCL5 e SDF-1 também 

foram respectivamente associados com a rápida e lenta progressão para AIDS (AN et al., 

2002;  WINKLER et al., 1998). 

O HIV-1 utiliza os mecanismos de reconhecimento de patógenos do sistema imune para 

entrar na célula. As variações em receptores da imunidade inata como DC-SIGN/CD209, 

expresso pelas DC; MBL2, receptor solúvel responsável pela ativação do sistema do 

complemento e da fagocitose, e peptídeos antimicrobianos como as defensinas influenciam a 

entrada do vírus nas células e consequentemente a susceptibilidade ao HIV-1 e a taxa de 

progressão da doença (BONIOTTO et al., 2003;  JI; GEWURZ; SPEAR, 2005;  MILANESE 

et al., 2006). 

Uma vez que o HIV-1 ganha acesso à célula alvo, outros mecanismos citoplasmáticos 

entram em ação, tais como as proteínas da família de citidinas deaminase APOBEC3G, 

proteínas envolvidas na ubiquitinação (cullin 5/CUL5, TRIM5) (AN; WINKLER, 2010) e 

receptores intracelulares que podem mediar a ativação de uma resposta imune inflamatória,  

como foi recentemente demonstrado para o Nod-Like Receptor-3 (NLRP3) pelo nosso grupo 

de pesquisa (PONTILLO; SILVA; et al., 2012). Polimorfismos nestes genes também foram 

avaliados em relação a susceptibilidade à infecção pelo HIV-1 e a progressão à AIDS (AN; 

WINKLER, 2010;  PONTILLO et al., 2010;  PONTILLO; OSHIRO; et al., 2012).  

A resposta imune inflamatória responsável pela restrição da infecção também é afetada 

por variações genéticas em genes de citocinas e/ou receptores  IL1B, (PONTILLO; OSHIRO; 

et al., 2012) IL10,  IFNγ, IRF-1, CXCR1(AN; WINKLER, 2010). 

A intersecção entre a imunidade inata e adquirida manifesta-se por efeitos interativos de 

HLA e dos receptores KIR das células natural killer (NK) sobre o HIV. Os alelos HLA de 

classe I (HLA-1) foram os primeiros fatores genéticos do hospedeiro identificados na 

susceptibilidade à AIDS. Genes do complexo HLA I codificam moléculas da superfície 

celular que apresentam diferencialmente epítopos antigênicos do vírus para os linfócitos T 

CD8 + citotóxicos (CTL). Alelos específicos de HLA-I, através da diferente ligação de 

epítopos do HIV, influenciam a eficácia da resposta do sistema imunológico, afetando assim a 

progressão à AIDS (CARRINGTON; MARTIN; VAN BERGEN, 2008;  CARRINGTON; 

O'BRIEN, 2003).  A morte das células infectadas mediada por CTL CD8+, após o 

reconhecimento de epítopos de HIV apresentados por receptores HLA-I, é essencial para o 

controle imunológico do HIV. Por outro lado mutações dos epítopos permitem ao HIV escape 



deste controle. Homozigotos para HLA-I A, B, C, que reduzem o repertório de 

reconhecimento de epítopos (CARRINGTON et al., 1999;  TANG et al., 2008), e o alelo 

B*35-Px, que reduz a força de ligação pelo epítopo (GAO et al., 2001), aceleram a progressão 

à AIDS. Do mesmo modo que a concordância de HLA-I limita o repertório de epítopos 

apresentados, também aumenta a transmissão do vírus (MACKELPRANG et al., 2008). Ao 

contrário, os alelos B*27 e B*57 impedem o escape imune do HIV e desaceleram a 

progressão à AIDS (CARRINGTON et al., 2008).  

Uma estratégia de adaptação apresentada pelo HIV e outros vírus é a de regular 

negativamente a expressão de HLA-I, bloqueando assim a apresentação de epítopos virais e 

impedindo a lise das células infectadas pelos CTL. Uma função das células NK para 

contrariar esta estratégia é reconhecer e eliminar células que deixam de exibir níveis corretos 

de HLA-I através dos receptores KIR. Variações nos genes KIR também foram associadas 

com a progressão à AIDS (AN; WINKLER, 2010). 

A susceptibilidade genética à infecção pelo HIV- 1 e à progressão da doença foi 

estudada por vários pesquisadores para identificar genes que poderiam modular as etapas da 

infecção viral e replicação, tentando esclarecer a variabilidade interpessoal da infecção pelo 

HIV-1. Na realidade, as consequências clínicas da exposição viral são variáveis, mostrando 

que alguns indivíduos podem ser repetidamente expostos ao vírus e permanecerem livres da 

infecção, ou podem ser infectados e manter-se sem manifestações clínicas da doença. Outros 

são infectados e rapidamente progridem para a AIDS. A susceptibilidade e a evolução da 

infecção pelo HIV são fenômenos complexos, resultado da interação de fatores ambientais e 

das informações genéticas do hospedeiro (CHATTERJEE et al., 2012).  

 

1.2 Perfil genômico de pacientes HIV+ e resposta à vacina  

 

Apesar de que as vacinas profiláticas sejam amplamente utilizadas na prática clínica, o 

conhecimento dos mecanismos subjacentes à indução de uma resposta imune protetora é 

ainda limitado. Nas últimas décadas a grande atenção sobre os componentes da imunidade 

inata e seu papel em dirigir a resposta imune adaptativa trouxe novo conhecimento sobre as 

ferramentas utilizadas pelo sistema imune para o reconhecimento de patógenos e a ativação 

duradoura e específica de linfócitos T e/ou B promovida por uma vacina (CHATTERJEE et 

al., 2012).  

A biologia de sistemas (systems biology) oferece uma visão integrada dos mecanismos e 

das interações que acontecem na resposta à uma vacina considerando os três elementos 



biológicos envolvidos: a vacina, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Esse tipo de 

análise é baseada em vários níveis: genética, transcriptômica e proteômica, cada um 

fornecendo uma “assinatura” do hospedeiro em resposta à uma vacina. O estudo dessas 

“assinaturas” biológicas, individualmente ou integradas, pode fornecer uma ferramenta 

potente para uma análise multiparamétrica de predição da imunogenicidade de uma vacina. A 

análise de polimorfismos genéticos representa um nível deste estudo complexo de fatores 

envolvidos na resposta do hospedeiro a antígenos, e consequentemente a resposta à uma 

vacina. Os polimorfismos podem afetar as proteínas do sistema imune ou a sua expressão e, 

deste modo, afetar também interações patógeno-hospedeiro e vias de sinalização molecular. 

Por exemplo, polimorfismos nos genes Toll-Like Receptors (TLRs), receptores da imunidade 

inata envolvidos no reconhecimento de patógenos extra e intracelulares, foram associados à 

susceptibilidade à bactéria gram-negativa, a vírus como sarampo e rubéola e também a 

resposta à vacina contra sarampo, rubéola e pertussis (BUONAGURO; PULENDRAN, 

2011). 

Enquanto muita atenção tem sido dada para elucidar o impacto do genoma viral na 

propagação do HIV-1 e no desenvolvimento de uma vacina contra o HIV-1, pouco se sabe 

sobre o impacto de fatores do hospedeiro sobre esses eventos.  

Apesar disso, alguns trabalhos tem sugerido uma relevante contribuição da genética do 

hospedeiro na propagação da infecção pelo HIV-1. Alguns autores sugeriram que as variações 

genéticas (ex. polimorfismos em CCR5, CCL3L1, DC-SIGN, HLA-I, APOBEC3G, TRIM5, 

MBL2, DEFB1, NLRP3) relacionadas com a susceptibilidade a infecção pelo HIV-1 e/ou com 

a progressão à AIDS poderiam estar associadas também a uma resposta diferencial a uma 

vacina anti-HIV-1 (BAKER et al., 2009).  Além disso, a determinação da frequência destes 

alelos/genótipos de risco poderia ser utilizada para avaliar a eficácia de uma vacina numa 

população.  

Através de um modelo matemático, Kulkarni e colaboradores (KULKARNI et al., 

2008) propuseram que polimorfismos nos genes CCR5 (principal correceptor do HIV - 1) e 

CCL3L1 (ligante do CCR5 e quimiocina supressiva do HIV-1) seriam os determinantes mais 

conhecidos da susceptibilidade a HIV/AIDS e que poderiam afetar a eficácia de uma vacina 

contra o HIV-1. Partindo da mesma hipótese, Fellay (FELLAY et al., 2011) avaliou os 

determinantes genéticos específicos da resposta dos linfócitos T nos indivíduos do ensaio 

clínico da vacina MRKAd5 HIV-1 gag/pol/nef. Apesar de não atingir resultados 

estatisticamente significantes, esse estudo indicou alguns polimorfismos no complexo HLA 

de classe I como possivelmente associados com a resposta dos linfócitos T a proteína HIV-



gag. 

Para tentar explicar as diferenças encontradas nos 18 pacientes HIV+ submetidos à 

primeira fase da vacina baseada em DC autólogas pulsadas com HIV-1 autólogo inativado 

(ensaio clínico com a coorte de Recife de Lu e colaboradores em 2004) (LU et al., 2004), o 

nosso grupo de pesquisa, em colaboração com o Laboratório de Variabilidade Genética 

Humana da UFPE liderado pelo Prof. Sergio Crovella, participou do estudo genético ao 

caracterizar geneticamente a capacidade dos indivíduos de responder ou não ao tratamento. 

Inicialmente os 18 indivíduos do ensaio clínico foram genotipados para 768 

polimorfismos de base única (SNPs) distribuídos em 146 genes envolvidos na resposta imune. 

Esse estudo de associação mostrou que genes da resposta imune (PLCB1, RHOC, ROCK1, 

NOS2A, PIK3R1, CCL7, IL4), e especialmente da imunidade inata, MBL2 e NOS1, estavam 

relacionados com a resposta à vacina, ou seja com a diminuição da carga viral plasmática 

(SEGAT et al., 2010).  

Em seguida, outros dois trabalhos mostraram que o fator CNOT1, envolvido no controle 

pós-transcricional de genes inflamatórios e na replicação do HIV-1, estaria associado à 

resposta vacinal (MOURA et al., 2014), assim como o gene PARD3B, que codifica um dos 

fatores de restrição viral (PONTILLO et al., 2014).  

Esses resultados sugerem que os pacientes HIV+ submetidos à primeira fase da vacina 

eram possivelmente indivíduos que conseguiam controlar a carga viral plasmática ao menos 

temporariamente. Assim, é possível que, entre estes indivíduos, alguns pudessem ter um 

genoma pouco suscetível ao HIV-1. Uma possível explicação da resposta à vacina de alguns 

pacientes HIV+ seria a presença de variações genéticas pouco “permissivas” à 

infecção/progressão a AIDS.  

 

1.3 Genômica funcional / transcriptômica 

 

A genômica funcional pode responder a outras questões em aberto sobre a 

imunoterapia, entre elas duas se destacam: o perfil de expressão gênica pode ser utilizado para 

avaliar a qualidade e funcionalidade das DC utilizadas na vacina? O estudo da variação na 

expressão gênica antes e após a vacina possibilitaria definir alguns marcadores específicos de 

resposta?  

Em ensaios clínicos, o sucesso da utilização de células dendríticas em vacinas 

terapêuticas pode ter sido limitado, o que pode ser atribuído a uma falta de marcadores da 

qualidade das DC utilizadas. Vários grupos de pesquisa tentaram identificar marcadores de 



funcionalidade das DC através do estudo do perfil de expressão gênica das DC estimuladas 

com diferentes antígenos, porém os dados são heterogêneos e dependentes do modelo 

(humano ou murino) e do desenho experimental utilizado (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Estudos baseados no perfil transcricional de células dendríticas 

 

Estudo Células e estímulos           Perfil de expressão Metodologia 

    

TORRI et al., 

2010 

DC murinas ativadas 

com estímulos pró-

inflamatórios 

IL6, IL12B, IL1B, CCL22, CD40, 

CD83, CD86, ICAM1, CCR7, 

STAT5A, IRF8 

Affymetrix 

mouse MG-

U74Av2 

GeneChip 

 

TUANA et al., 

2011  

DC de camundongo 

inflamada 

 IL12B, CD40 e SOCS3  Affymetrix 

mouse array 

 

LIU et al, 2012 DC humanas 

imaturas/pulsadas 

com antígenos 

tumorais 

 genes de TLRs, MHC de classe II Illumina 

human 

HT12-v3 

 

 

PONTILLO; 

SILVA; et al., 

2012 

DC diferenciadas a 

partir de monócitos 

de pacientes 

infectados pelo HIV  

 expressão basal de componentes do 

inflamassoma e de IL-1ß 

Ensaios 

Taqman 

ARICO et al., 

2005;  

BUONAGURO 

et al., 2008  

DC pulsadas com  

partículas 

semelhantes ao vírus 

HIV-1 Pr55gag 

(HIV-VLPs) 

genes envolvidos no controle celular 

(proliferação, diferenciação, 

migração e homeostase), 

apresentação de antígeno (ß2 

microglobulina) e ativação de 

células T (IFN-γ, IL-18). 

Microarray 

 

Dentre esses estudos, o grupo de Torri identificou um perfil de expressão de DC 

murinas ativadas com estímulos pró-inflamatórios (TORRI et al., 2010) caracterizado pelos 

genes IL6, IL12B, IL1B, CCL22, CD40, CD83, CD86, ICAM1, CCR7, STAT5A, IRF8 

(Affymetrix mouse MG-U74Av2 GeneChip). Tuana e colaboradores (TUANA et al., 2011) 

reportaram que os genes IL12B, CD40 e SOCS3 são informativos para identificar uma DC 

inflamada em camundongo (Affymetrix mouse array).  

Liu e colaboradores avaliaram a expressão de DC humanas imaturas ou pulsadas com 

antígenos tumorais por meio de microarray “whole-genome” (Illumina human HT12-v3) com 



o objetivo de determinar um perfil genético das DC que poderia ser utilizado para prever a 

capacidade de resposta a estímulos tumorais. Os resultados mostraram que as DC podem ser 

divididas em dois grupos, com base na sua capacidade de aumentar os marcadores co-

estimuladores e de desencadear respostas de células T. O perfil de uma DC de qualidade seria 

caracterizado por uma expressão diferencial de genes envolvidos na resposta imune inata e 

inflamatória, como os TLRs, e na apresentação do antígeno aos linfócitos T CD4+, como 

MHC de classe II.  

Análises transcricionais de células alvos (TCD4, macrófagos)  além de outras células  

(NK, linfócito B, DC) do HIV-1 revelaram a intensa modulação de genes envolvidos na 

desregulação imune, susceptibilidade à apoptose, replicação e persistência viral quando 

submetidas in vitro ou in vivo à exposição pelo HIV-1 ou por suas proteínas acessórias, 

colaborando no entendimento da correlação funcional da modulação genética na patogênese 

do HIV-1 in vivo (GIRI et al., 2006). 

Os efeitos do HIV-1 na maturação das DC são controversos, com vários dados 

conflitantes na literatura.  

O nosso grupo recentemente demonstrou que as DC diferenciadas a partir de monócitos 

de pacientes infectados pelo HIV apresentam um perfil de inflamação crônica com uma 

elevada expressão basal de componentes do inflamassoma e de IL-1ß, entretanto pouco 

responsivo ao pulso com HIV inativado (PONTILLO; SILVA; et al., 2012). Considerando o 

papel importante do inflamassoma e da IL-1ß na ativação das DC, este dado enfatizou a 

condição inflamatória dos pacientes HIV+, abrindo a questão sobre a utilização destas células 

em protocolos de imunoterapia. 

Genes que codificam fatores de transcrição, fatores relacionados à apoptose, proteínas 

induzidas por estresse e proteínas antivirais foram descritos como diferencialmente expressos 

em DC imaturas tratadas com HIV ou transfectadas com o vetor adeno-Tat revelando um 

novo papel da proteína Tat na reprogramação da expressão genética que favorece a expansão 

da infecção viral (Affymetrix HU6800 array) (IZMAILOVA et al., 2003). 

Alguns pesquisadores (ARICO et al., 2005;  BUONAGURO et al., 2008) avaliaram o 

efeito das partículas semelhantes ao vírus HIV-1 Pr55gag (HIV-VLPs) sobre o perfil 

transcricional das DC, mostrando que elas são capazes de ativar as DC ao estimular a 

expressão de genes envolvidos no controle celular (proliferação, diferenciação, migração e 

homeostase), assim como na apresentação de antígeno (ß2 microglobulina) e ativação de 

células T (IFN-γ, IL-18). 

Genes que codificam marcadores de maturação de DC são aqueles mais 



diferencialmente expressos nas DC tratadas com HIV-1 vivo ou inativado com aldrithiol-2. O 

HIV-1 vivo estimularia mudanças maiores na expressão superficial dos marcadores de 

maturação quando comparado ao HIV-1 inativado. Provavelmente o HIV-1 inicia a maturação 

das DC o que pode agilizar uma transferência do vírus para os linfócitos T (HARMAN et al., 

2006). Além disso, dependendo da via de infecção do HIV-1 (endocitose ou replicação 

intracelular) o perfil de expressão gênica na DC é diferente (HARMAN et al., 2009). 

No contexto de uma vacina terapêutica aplicada a pacientes HIV+ vale salientar que até 

o presente nenhum estudo focou a atenção na caracterização de um perfil transcriptômico das 

DC, sobretudo em relação à resposta ao tratamento. Do mesmo modo, a literatura carece de 

uma avaliação das diferenças de expressão gênica em leucócitos circulantes antes e após a 

vacina. 

Logo a hipótese principal do trabalho é se o perfil imunogenético de um indivíduo 

HIV+ pode afetar, conjuntamente a outros fatores (virais, ambientais), a resposta do mesmo à 

vacina terapêutica contra HIV-1. O aprofundamento destes aspectos, além de ser importante 

para a patogênese da infecção, é de grande interesse para identificar alguns marcadores 

genéticos de resposta à vacina. Sendo assim, os produtos deste trabalho serão de alta 

relevância e espera-se ao final comprovar a hipótese principal e, com isso, gerar subsídios 

técnicos necessários para a identificação e validação de marcadores genéticos de resposta à 

vacina terapêutica contra o HIV-1. Este trabalho poderá contribuir para o esclarecimento de 

alguns aspectos da resposta à vacina que ainda não foram investigados, e fornecer 

informações adicionais no contexto dos outros projetos em desenvolvimento no nosso 

laboratório em colaboração com o grupo coordenado pela Dra. Telma Oshiro, sob chefia do 

Prof. Alberto Duarte do laboratório LIM-56 da Faculdade de Medicina da USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CONCLUSÃO 

 

No presente estudo avaliamos a contribuição do perfil genético de pacientes HIV+ 

submetidos à imunoterapia no ensaio de fase I/II tanto como background genético quanto 

como modulação de expressão gênica nas etapas de diferenciação in vitro de monócitos-DC e 

em PMBC isolados antes e após o tratamento. Esse estudo pertence a um amplo trabalho que 

objetivou explorar esse background genético da resposta à imunoterapia e identificar 

marcadores preditivos de sucesso ao tratamento. O nosso grupo de pesquisa está convencido 

de que a resposta à imunoterapia baseada em células dendríticas pode ser considerada com um 

traço multifatorial, onde fatores genéticos devem ser levados em consideração e que, 

futuramente, esses marcadores possam ser considerados para outros ensaios clínicos. 

Os nossos resultados apontaram que: 

- existe diferenças no perfil de expressão de genes envolvidos na resposta a HIV-1 nas DC 

dos pacientes incluídos no ensaio clínico de modo independente das etapas de diferenciação in 

vitro de monócitos-DC. Essa diferença observada, aparentemente não correlacionou com 

características fenotípicas ou funcionais das DC nem com a resposta à imunoterapia já que 

nenhum dos pacientes analisados respondeu ao tratamento; 

- apesar de apenas um indivíduo responder bem à imunoterapia, o P7 mostrou um perfil de 

expressão gênica específico relacionado com um maior controle de replicação viral  e uma 

resposta polarizada para Th1. Porém não podemos descartar que essa boa resposta à 

imunoterapia possa ser decorrente de fatores intrínsecos do paciente relacionados com a 

capacidade dele de controlar a infecção. 

-o único paciente que responde à imunoterapia carrega um polimorfismo associado, 

previamente no ensaio clínico de fase I (UFPE), a uma boa resposta. Isso confirma a hipótese 

que o background genético possa afetar a resposta ao tratamento de modo semelhante à 

resposta a infecção por HIV-1/progressão a AIDS. 

Desta forma, também considerando que os resultados são limitados pelo número de 

amostras analisadas, podemos sugerir que a avaliação do perfil genômico deveria ser 

considerada importante no desenho dos ensaios clínicos.  
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