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RESUMO 
 
Almeida BS. Análise das respostas imunológicas celular e humoral induzidas após o 
direcionamento da proteína do envelope do vírus da dengue para células dendríticas 
DEC205+. [dissertação (Mestrado em Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017. 

 
As células dendríticas (DCs) são consideradas como apresentadoras de antígenos 
profissionais, iniciando e modulando as respostas imunológicas. São células 
migratórias, sendo capazes de fazer a “ponte” entre o sistema imune inato e o 
sistema imune adaptativo. As DCs reconhecem e capturam os antígenos no local da 
infecção, processam e apresentam os mesmos para células T via moléculas do 
complexo principal de histocompatibilidade (MHC). Em órgãos linfoides secundários 
de camundongos existem dois subtipos majoritários de DCs que são classificados de 
acordo com suas características fenotípicas: as DCs CD8α+ DEC205+ que são 
encontradas nas zonas de células T, e as DCs CD8α- DCIR2+, encontradas na 
periferia das zonas de células T e B. O direcionamento de diferentes antígenos para 
essas células tem sido uma estratégia promissora para a avaliação das respostas 
imunológicas humoral e celular. Resumidamente, a estratégia de direcionamento do 
antígeno de interesse consiste em sua fusão à porção final da cadeia pesada de um 
anticorpo monoclonal (mAb) que reconhece um receptor endocítico presente na 
superfície das DCs. Assim, o mAb quimérico, quando injetado, direciona o antígeno 
de interesse para a população de DCs desejada. Nesse trabalho, direcionamos a 
proteína do envelope (E) do vírus da dengue sorotipo 2 (DENV2) e seus diferentes 
domínios para o subtipo de DCs CD8α+ DEC205+. Este subtipo foi escolhido por ter 
importante papel em certas infecções virais, induzir a ativação de linfócitos T CD4+ e 
também por ser capaz de realizar apresentação cruzada de antígenos exógenos 
para linfócitos T CD8+. Para tanto, os mAbs αDEC205-E, αDEC205-EDI/II e 
αDEC205-EDIII foram produzidos e utilizados para imunizar camundongos BALB/c, 
na presença de um estímulo de maturação para as DCs, a fim de avaliar as 
respostas imunológicas induzidas após o direcionamento. Os resultados mostraram 
que o direcionamento da proteína E inteira ou de seu domínio III (EDIII) foram 
capazes de induzir robusta resposta celular nos animais quando comparada à 
ausência de direcionamento (obtida pela imunização com proteínas recombinantes 
não fusionadas ao mAb). Além disso, quando o EDIII foi direcionado para as DCs 
CD8α+ DEC205+ foi possível mapear dois epítopos imunodominantes reconhecidos 
pelo haplótipo dos camundongos BALB/c. Quando avaliamos a indução da resposta 
imune humoral anti-E ou seus domínios, títulos baixos de anticorpos foram 
detectados nos animais imunizados com os mAbs quiméricos quando comparados a 
ausência de direcionamento. Os dados obtidos nesse trabalho sugerem que o 
direcionamento da proteína E ou do EDIII foi capaz de induzir uma resposta imune 
celular contra o DENV, fornecendo informações importantes para o delineamento de 
novas estratégias vacinais contra o vírus da dengue.  
 
 
Palavras-chave: Células Dendríticas. Vacinas. Dengue. Proteína do envelope.   
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ABSTRACT 
 
 
Almeida BS. Analysis of the cellular and humoral immune responses induced after 
targeting of the dengue virus envelope protein to the DEC205+ dendritic cells. 
[Masters thesis (Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2017.  

 
 
 
Dendritic cells (DCs) are considered professional antigen-presenting cells, initiating 
and modulating immune responses. They are migratory cells, able to bridge “the gap” 
between the innate immune system and the adaptive immune systems. DCs 
recognize and capture antigens at the site of infection, process and display them to T 
cells via the major histocompatibility complex molecules (MHC). In the mouse 
secondary lymphoid organs there are two major DCs subtypes, which are classified 
according to their phenotypic characteristics: CD8α+ DEC205+ DCs, which are found 
in the T cell zones and CD8α- DCIR2+ DCs found in the periphery of T and B-cell 
zones. The targeting of different antigens to these cells has been a promising 
strategy for the evaluation of humoral and cellular immune responses. Briefly, the 
targeting strategy consists in the fusion of the antigen of interest to the heavy chain 
of a chimeric monoclonal antibody (mAb) that recognizes a specific endocytic 
receptor present on the surface of the DC. Thus, the chimeric mAb, when injected, 
targets the antigen of interest to the desired DC population. In this work, we targeted 
the dengue virus serotype 2 (DENV2) envelope (E) protein and its different domains 
to the CD8α+ DEC205+ DCs subtype. This subtype was chosen because of its 
important role in certain viral infections, its ability to activate CD4+ T lymphocytes and 
also for being able to cross present exogenous antigens to CD8+ T lymphocytes. For 
this purpose, αDEC205-E, αDEC205-EDI/II and αDEC205-EDIII mAbs were 
produced and used to immunize BALB/c mice, in the presence of a DC maturation 
stimulus, to evaluate the immunological responses induced after targeting. The 
results showed that the targeting of E protein or its domain III (EDIII) were able to 
induce a robust cellular immune response in the animals when compared to the 
absence of targeting (obtained after immunization with non-fused recombinant 
proteins). Furthermore, when EDIII was targeted to the CD8α+DEC205+ DCs it was 
possible to map two immunodominant epitopes recognized by the BALB/c mouse 
haplotype. When we evaluated the induction of the humoral immune response 
against the E protein or it domains, low antibody titers were detected in the animals 
immunized with the chimeric mAbs when compared to the absence of targeting. The 
data obtained in this work suggest that the targeting of E protein or EDIII was able to 
induce a cellular immune response against DENV, providing important information for 
the design of new vaccine strategies against the dengue virus. 
 
  
 
Keywords: Dendritic cells. Dengue. Envelope protein. Vaccine. 
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1.1     Células Dendríticas 

 
 

As células dendríticas (DCs, do inglês dendritic cells) são células 

apresentadoras de antígenos (APCs, do inglês antigen presenting cells) 

profissionais consideradas centrais na indução de resposta imunológica contra 

diferentes patógenos e na manutenção da tolerância periférica (1–3). As DCs 

foram identificadas pela primeira vez em 1970 por Steinman e Cohn em um 

estudo em que se descreveu sua morfologia, localização e distribuição em 

órgãos linfoides murinos (1,4). Durante muito tempo as DCs foram alvo de 

diversos estudos, principalmente em modelo animal.  

As DCs estão distribuídas em diferentes tecidos linfoides e não linfoides 

do corpo, sendo importantes na iniciação e modulação das respostas imunes, 

especialmente estimulando a proliferação de linfócitos T, tendo a capacidade 

de fazer uma “ponte” entre o sistema imune inato e o adaptativo (5,6). Essa 

interação entre os sistemas imunológicos ocorre porque as DCs possuem uma 

série de receptores capazes de reconhecer padrões moleculares associados a 

patógenos, capturar esses patógenos na periferia, processá-los, e migrar para 

os órgãos linfoides secundários para apresentar os antígenos derivados a 

linfócitos T (7). 

Essas células expressam elevados níveis de moléculas do complexo 

maior de histocompatibilidade (MHC, do inglês major histocompatibility 

complex) e de moléculas co-estimulatórias, o que as torna células 

especializadas em apresentar antígenos para as células T (8). Assim, os 

linfócitos T tornam-se ativados para exercerem suas funções específicas. 

Dados na literatura mostram que, quando imaturas, as DCs podem 

induzir tolerância de células T específicas se apresentarem o antígeno via MHC 

(9). No entanto, se receberem estímulos inflamatórios do meio ambiente (como 

detecção de moléculas produzidas durante a inflamação e/ou de padrões 

associados aos patógenos), as DCs sofrem um processo de maturação e o 

resultado da apresentação MHC-antígeno é uma forte ativação de células T 

(10). 
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1.1.1  Subtipos de DCs em órgãos linfoides de camundongos 

 
 

Diferentes subtipos de DCs foram identificados com base na sua 

ontogenia, propriedades funcionais e marcadores fenotípicos, os quais 

permitem diferenciá-las tanto em camundongos (11) quanto em humanos (12).  

Devido a essas características fenotípicas, as DCs são classificadas como DCs 

plasmocitoides (pDCs) e DCs convencionais (cDCs) (12,13). 

As pDCs são encontradas em diversos tecidos linfoides e não linfoides 

(pele, pulmão, rim, intestino, entre outros), porém são células caracterizadas 

por expressarem baixos níveis da molécula de MHC II e são pouco eficientes 

em induzir a proliferação de linfócitos T (14,15). 

Em órgãos linfoides secundários de camundongos, como o baço e 

linfonodos, as cDCs são subdivididas em duas populações majoritárias. A 

caracterização dessas células é dada pela expressão fenotípica de marcadores 

de superfície celular (11). A subpopulação CD8α+DEC205+ é caracterizada por 

expressar a cadeia alfa da molécula CD8 e simultaneamente o receptor 

endocítico do tipo C para lectinas, CD205 (ou DEC205, por ser um receptor 

formado por 10 cadeias de lectina, portanto uma dectina) (11). O receptor 

DEC205 é expresso em níveis elevados em cDCs presentes na zona de 

células T de órgãos linfoides secundários (16). O segundo subtipo, denominado 

de CD8α-DCIR2+, é encontrado entre as zonas de células T e B. São 

caracterizadas por não expressar a cadeia α da molécula CD8 e nem o 

receptor endocítico DEC205; ao invés deste, apresentam outro receptor 

endocítico para lectina do tipo C, o DCIR2 (do inglês Dendritic Cell Immuno 

Receptor 2) (17).  

As DCs CD8α+DEC205+ são bastante eficientes em capturar células 

mortas e tem importante papel na resistência contra certas infecções virais 

(18). Diversos estudos comprovam a eficiência das DCs CD8α+DEC205+ na 

captura de antígenos e na sua apresentação via moléculas de MHC II para 

linfócitos T CD4+, além de realizar apresentação cruzada aos linfócitos T CD8+ 

via MHC classe I (18,19). 
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1.1.2   Ativação das DCs 

 
 

 Para iniciar uma resposta imune, as DCs identificam padrões 

moleculares de diferentes patógenos por meio de receptores de 

reconhecimento de padrões (PRRs) (20). Os receptores do tipo Toll (TLRs, do 

inglês Toll like receptors) são os PRRs mais bem caracterizados no que diz 

respeito à ativação de DCs, constituindo uma família de moléculas que 

reconhecem uma variedade de substâncias microbianas, conhecidas como 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs, do inglês Pathogen-

associated molecular pattern). A ativação dos TLRs desencadeia uma cascata 

de sinalização que resulta na produção de citocinas e quimiocinas, e no 

aumento da expressão de moléculas de MHC e de moléculas co-estimulatórias 

(CD40, CD80 e CD86) (21).  

 As DCs imaturas são  caracterizadas por apresentarem baixa expressão 

de moléculas de MHC de classe II e de moléculas co-estimulatórias, porém 

apresentam uma alta capacidade de capturar antígenos. Já em contexto 

inflamatório ou quando as DCs recebem estímulos do meio ambiente, como o 

lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) e o RNA de dupla fita, por exemplo, essas 

células passam por diferentes alterações funcionais e fenotípicas resultando no 

processo de maturação. Esse processo é caracterizado por aumento da 

expressão das moléculas de MHC II, aumento das moléculas co-estimulatórias 

e aumento da expressão de moléculas de adesão (como CD54 e CD58) 

(22,23). Portanto, o processo de maturação das DCs integra-se também com o 

seu processo de migração (10), e o resultado da apresentação MHC-antígeno 

é uma forte ativação de linfócitos T CD4+ e CD8+. 

Contudo, é interessante mencionar que outros receptores também 

exercem papel importante no processo de ativação das DCs, como por 

exemplo, a família de receptores de lectina tipo C (24,25) como o receptor de 

manose (MR), ICAM-3 ( do inglês Intercellular adhesion molecule 3), DC-SIGN 

(do inglês Dendritic cell-specific intercelular adhesion molecule-3 grabbing non-

integrin), dectina 1, dectina 2, colectinas, e inclusive o receptor DEC205, 

presente no subtipo CD8α+DEC205+ (24–26). 
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Devido às características fenotípicas e funcionais serem diferentes entre 

os subtipos de DCs, novas estratégias vacinais estão sendo desenvolvidas 

baseando-se no direcionamento de antígenos para uma determinada 

população de DCs específica, possibilitando assim o estudo sobre as 

diferenças na ativação dos linfócitos T CD4+ e CD8+. 

 

1.1.3   Direcionamento de antígeno 

 

Nas últimas décadas, anticorpos monoclonais (mAbs) têm sido utilizados 

para direcionar antígenos de interesse aos diferentes subtipos de DCs in vivo  

(27,28). Nessa estratégia, o mAb tem como alvo os receptores endocíticos 

localizados na superfície de determinados subtipos de DCs, como por exemplo, 

os receptores DEC205 e DCIR2. Dessa forma, a proteína de interesse é 

fusionada na região terminal das cadeias pesadas do mAb e acaba sendo 

endocitada junto com o anticorpo. Assim, uma vez no interior da célula, o 

anticorpo quimérico é processado e os antígenos dele derivados são 

processados, podendo ser apresentados para as células T. Diversos estudos 

evidenciaram a possibilidade de direcionar proteínas derivadas de diferentes 

patógenos para as DCs por meio desta estratégia utilizando mAbs (27–31).  

Hawiger et al. (2001) e Bonifaz et al. (2002) demonstraram em seus 

estudos que a administração do mAb anti-DEC205, fusionado com a 

ovalbumina (OVA) ou com a lisozima de ovo de galinha (HEL), gerando os 

mAbs anti-DEC205-OVA e anti-DEC205-HEL, foram capazes de direcionar, 

eficientemente, os antígenos para a subpopulação CD8α+DEC205+ in vivo 

(9,32). Entretanto, observaram que quando o anticorpo quimérico foi 

administrado na ausência de um estímulo de maturação, o mesmo foi capaz de 

induzir tolerância periférica específica ao antígeno em questão. Porém, em 

outro estudo, quando a administração do anticorpo quimérico foi combinada 

com um estímulo de maturação das DCs (como o anticorpo agonista anti-

CD40), o resultado foi ativação prolongada de linfócitos T CD4+ e CD8+, 

promovendo também resposta imune humoral contra a proteína de interesse 

(27). 

Outro trabalho também demonstrou que o direcionamento de antígenos 

na presença de um estímulo de maturação para DCs foi capaz de induzir uma 
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forte resposta de células T (33). Trumpfheller et al. (2006) fusionaram ao mAb 

anti-DEC205 à proteína Gag do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 

administraram em camundongos o anticorpo quimérico na presença do 

adjuvante Poly I:C (do inglês polyriboinosinic:polyribocytidylic acid – RNA dupla 

fita sintético) e do anticorpo agonista anti-CD40 (33). 

Boscardin et al. (2006) verificaram que uma única dose do anticorpo 

quimérico anti-DEC-CSP (CSP, proteína circunsporozoíta de Plasmodium 

yoelli, agente causador da malária murina), na presença de um estímulo de 

maturação, foi capaz de induzir células T CD4+ e CD8+ a produzirem IFN-γ em 

diferentes linhagens de camundongos. Além disso, 7 dias após a administração 

de uma segunda dose foi observada a indução de uma  resposta imune 

humoral robusta, com títulos de IgM  e subclasses IgG contra a proteína CSP 

(27). Mais recentemente, Amorim et al. (2016) demonstraram que, de fato, que 

a utilização de mAbs em fusão com antígenos clinicamente relevantes é pode 

induzir resposta imunes celular e humoral bastante robustas (29).   

Pensando no contexto vacinal e terapêutico em humanos, Cheong et al. 

(2010) realizaram estudos utilizando camundongos transgênicos que 

expressavam o receptor DEC205 de humanos (hDEC205), os quais foram 

imunizados com duas doses do mAb anti-hDEC205 conjugado com a 

subunidade p24 da proteína Gag do HIV. O resultado dessa imunização foi a 

indução de uma resposta imune tanto humoral quanto celular. Foi observado 

também que, após a dose reforço, o título de anticorpos específicos para a 

proteína aumentou consideravelmente (34). 

Assim, a estratégia de direcionamento de antígenos para as DCs tem 

sido considerada uma ferramenta interessante para o desenvolvimento de 

vacinas contra diferentes infecções. Este trabalho teve como foco principal 

direcionar a proteína do envelope do vírus da dengue subtipo 2, e também 

seus domínios, para a subpopulação de células dendríticas CD8α+DEC205+.  
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1.2   Dengue 

 

A dengue é uma arbovirose considerada um dos principais problemas de 

saúde pública do mundo, afetando milhares de pessoas a cada ano. Segundo 

dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença é endêmica em 

mais de 100 países (figura 1) (35), sendo generalizada em quase todo o 

mundo com fatores de riscos influenciados por umidade relativa, temperatura e 

também pela qualidade das medidas de controle e prevenção em áreas 

urbanas. Estudos recentes sobre a prevalência da dengue no mundo estimam 

que 3,9 bilhões de pessoas em 128 países correm o risco da infecção por 

dengue (36,37). O Brasil é um dos países mais afetados por essa enfermidade. 

A incidência da doença tem se tornado bastante elevada em diversos 

municípios brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, no ano de 2016 

foram notificados 1,5 milhão de casos no país, aproximadamente três vezes 

mais do que em 2014. Porém no ano de 2017, até abril, foram notificados 

113.381 casos prováveis de dengue em todo país, uma redução de 90,3% em 

relação ao mesmo período de 2016 (1.180.472) (38).  

A dengue é uma doença causada por um arbovírus, o vírus da dengue 

(DENV), transmitido ao homem por meio da picada do mosquito fêmea do 

gênero Aedes. As medidas de controle e prevenção da doença ainda 

continuam focadas no agente transmissor, embora algumas pesquisas para o 

desenvolvimento de vacinas estejam avançando. Ainda não existe tratamento 

específico para a doença, porém mais recentemente foi introduzida em países 

com áreas endêmicas a primeira vacina contra dengue, a  Dengvaxia (CYD-

TDV – Chimeric - Yellow Fever Virus-DENV Tretavalent Dengue Vaccine). 

Desenvolvida pela Acambis e licenciada pela Sanofi Pasteur para uso em 

indivíduos com idades entre 9 e 45 anos. Apesar da imunogenicidade dessa 

vacina, alguns ensaios clínicos demonstraram uma proteção parcial e não 

equilibrada entre os sorotipos do DENV (39,40). Sendo assim, é de extrema 

importância que haja mais estudos focados no desenvolvimento de vacinas 

contra a dengue.  
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Figure 1 Mapa da média do número de casos suspeitos ou confirmados de dengue 
notificados entre 2010-2016. Mapa adaptado da Organização Mundial da Saúde (WHO- 

World Health Organization, 2017). O mapa foi adaptado do site www.who.int. 

 

1.2.1   Transmissão do DENV em humanos 

 

 A transmissão do DENV para o homem se faz principalmente pela 

picada da fêmea do mosquito do gênero Aedes, sendo que no Brasil a espécie 

que mais prevalece é o Aedes aegypti (41). O ciclo de transmissão do vírus 

(figura 2) pode se iniciar quando o mosquito se infecta ao realizar o repasto 

sanguíneo no hospedeiro infectado. O vírus multiplica-se no intestino médio do 

vetor e infecta outros tecidos chegando, finalmente, às glândulas salivares. O 

período de incubação extrínseca ocorre em cerca de 8-12 dias. Após esse 

período, e durante o processo de hematofagia, o vetor é capaz de transmitir o 

DENV para o homem. Após a picada do mosquito infectado, o DENV infecta 

inicialmente células como macrófagos e DCs. Os sintomas se iniciam 4-7 dias 

após a infecção, quando há um aumento da viremia (42). É principalmente 

nesse período que o indivíduo infectado encontra-se com elevado risco de 

transmitir o DENV para o vetor e, consequentemente, continuar o ciclo de 

transmissão (43). 
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Figure 2 - Ciclo de transmissão do DENV em humanos e mosquitos. Durante o processo de 

hematofagia em um indivíduo na fase de viremia, o mosquito pode tornar-se infectado pelo DENV. Na 
fase extrínseca, que dura cerca de 8-10 dias, o vírus inicialmente infecta células do intestino médio e 
outros tecidos, antes de se disseminar para as glândulas salivares do vetor. Um mosquito infectado pode 
transmitir o DENV para vários seres humanos durante sua alimentação sanguínea. Após a infecção (4-7 
dias), o indivíduo pode começar a apresentar os sintomas, sendo capaz de transmitir o vírus para um 
novo mosquito. Tanto indivíduos assintomáticos quanto sintomáticos podem transmitir o DENV para os 
mosquitos. Figura adaptada da revisão de Guzman, 2016 (42).  

 

1.2.2   Manifestações clínicas da dengue 

 

          A dengue é uma doença viral que pode ser assintomática, causar 

sintomas mais brandos ou até quadros graves como o choque hipovolêmico 

(com ou sem hemorragia). A infecção pode resultar em uma série de 

manifestações clínicas, em que a sequência de infecções por diferentes 

sorotipos do vírus pode ser um fator importante para a gravidade e progressão 

da doença (41,42,43). 

 A dengue é uma doença aguda caracterizada, principalmente, por febre 

alta (40 °C) acompanhada por sintomas como: dor de cabeça, dor atrás dos 

olhos, dores musculares e articulares, náuseas, vômitos, glândulas inchadas 
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(na virilha e pescoço) ou erupções cutâneas. Na maioria das vezes, a doença 

se manifesta na forma mais branda conhecida como Febre da Dengue. 

Contudo, em alguns indivíduos, pode ocorrer a forma mais severa, sendo 

classificada como Dengue com Sinais de Alarme ou Dengue Grave (44,47).   

As formas graves da doença podem estar associadas às infecções 

sucessivas com os sorotipos do DENV. A teoria ADE (do inglês Antibody 

Dependent Enhancement) defende que anticorpos induzidos durante o 

desenvolvimento da resposta imune contra uma infecção primária por um 

sorotipo do DENV podem facilitar uma infecção secundária por sorotipo 

heterólogo. Essa facilitação é dada pelo reconhecimento do complexo vírus-

anticorpo por receptores Fc presentes nas células do hospedeiro (48–50). 

 

1.2.3   O vírus da dengue 
 
 

Existem quatro sorotipos denominados DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 

DENV-4 (46,51,52). Esses sorotipos são antigenicamente distintos, mas 

compartilham 65–70% de similaridade a nível de aminoácidos (53,54). O DENV 

pertence à família Flaviviridae, gênero Flavivirus, no qual também estão 

inclusos outros vírus de importância epidemiológica como, por exemplo, o vírus 

da febre amarela (YFV) e o vírus da Zika (ZIKV) (55). Os vírus dessa família 

são pequenos e envelopados, com diâmetro aproximado de 500 , e possuem 

como material genético um RNA de fita simples positiva (11.700 nucleotídeos). 

Este RNA codifica uma poliproteína que passa por diferentes processos de 

clivagem dando origem a sete proteínas não estruturais (NS-1, NS-2a, NS-2b, 

NS-3, NS-4a, NS-4b, NS-5), e a três proteínas estruturais, responsáveis pela 

formação da estrutura viral. São elas: a proteína do capsídeo (C), a proteína de 

membrana (M), que é sintetizada como um precursor (prM, com 

aproximadamente 21 kDa), e a proteína do envelope (E) (56,57). As proteínas 

E e M desempenham um papel crítico durante o ciclo de replicação viral, 

especialmente na entrada da célula alvo. Essas proteínas passam por 

diferentes alterações conformacionais que auxiliam na mudança do vírus da 

sua forma imatura para a madura (58). 
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Nos processos de replicação o DENV precisa, necessariamente, utilizar 

o metabolismo das células hospedeiras, tanto de mosquitos quanto de 

mamíferos para a geração de novas partículas virais. Em pH neutro e com uma 

temperatura em torno de 28-30 °C, ambiente tipicamente encontrado em 

mosquitos, a parte externa do vírus se mantém com 90 homodímeros da 

proteína E dispostos paralelamente (59–62). Por outro lado, a 37 °C, 

temperatura fisiológica em humanos, a partícula viral consiste de proteínas E 

mais heterogênias com interações intra e inter-diméricas expondo a proteína M 

(59,63,64). O ciclo de replicação se inicia com o reconhecimento da célula alvo 

por meio de interações entre as proteínas do envelope e os receptores 

presentes na membrana das células alvo (figura 3). Essa interação leva à 

internalização da partícula viral pelo processo de endocitose, e é feita através 

de receptores ainda desconhecidos (42).  

Diversos receptores têm sido propostos como candidatos na 

internalização do DENV, incluindo glicosaminas, como heparan sulfato e 

lectinas, DC-SIGN, o receptor MR de macrófagos (MMR), o receptor de 

lipopolisacarídeo (LPS) e o receptor CD14 (65). Há ainda a possibilidade da 

entrada do vírus por meio de receptores que reconhecem a porção Fc de 

imunoglobulinas. Nesse caso, a entrada do vírus na célula é facilitada por 

anticorpos não-neutralizantes induzidos durante uma infecção prévia, 

fenômeno conhecido como ADE (figura 4) (48,66).  
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Figure 3- Ciclo de replicação do vírus da dengue. O DENV é reconhecido por células do 

hospedeiro, ocorrendo a ligação entre as proteínas do envelope viral e receptores 
desconhecidos. Esses receptores medeiam também a entrada do vírus nas células do 
hospedeiro por endocitose. Após a endocitose, o DENV passa por alterações estruturais 
dependentes de pH, que facilita a fusão das membranas endossomal e viral e consequente 
liberação do material genético. O RNA é traduzido para uma poliproteína longa, a qual é 
clivada por proteases do vírus ou do hospedeiro, originando assim as proteínas individuais do 
DENV. A forma precursora da proteína de membrana (prM) e a proteína do envelope são 
incorporadas no retículo endoplasmático rugoso ao nucleocapsídeo para constituir a partícula 
viral imatura. Essa partícula é transportada para o complexo de Golgi, onde o pH baixo provoca 
um rearranjo substancial das proteínas prM e E que permitem a constituição da partícula viral 
madura. A partícula madura é liberada juntamente com peptídeos pr, provenientes da proteína 
prM. Além disso, pode ocorrer a liberação de partículas imaturas com a prM intacta, porém 
essas não são capazes de infectar novas células do hospedeiro. Figura adaptada da revisão de 
Guzman, 2016 (42). 
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Figure 4- Modelo do aumento da infecção pelo DENV dependente de anticorpo – ADE. A 
infecção pelo DENV pode ser favorecida pela presença de anticorpos provenientes de uma 
infecção prévia pelo vírus. Os anticorpos pré-existentes se ligam à partícula viral infectante 
durante uma segunda infecção por um sorotipo heterólogo do DENV. Esses anticorpos 
heterólogos (infecção prévia com sorotipo distinto) não são capazes de neutralizar o vírus e 
impedir a infecção. Em vez disso, o complexo formado (vírus + anticorpo) é reconhecido por 
receptores Fc presentes em células circulantes do hospedeiro. Por meio desse receptor, o 
anticorpo facilita a entrada do vírus na célula de forma mais eficiente, resultando em aumento 
da replicação viral e consequentemente podendo evoluir para uma doença mais severa. Figura 
adaptada da revisão de Whitehead,2007 (67). 

1.2.4   Proteína do envelope do DENV 
 
 

A proteína E, foco do nosso trabalho, tem tamanho aproximado de 53 

kDa, está ancorada no envelope viral e é constituída de um dímero de 

extensão alongada, paralela à bicamada lipídica do capsídeo viral. Cada 

monômero é formado por três domínios funcionais e estruturais (figura 5): 

domínio central (EDI); o domínio responsável pela dimerização que contém o 

peptídeo de fusão (EDII); e o domínio que se liga ao receptor da célula alvo 

(EDIII) (56,60,68,69). Enquanto o EDIII é codificado em uma única sequência 

dentro do genoma viral, o EDI e EDII (EDI/II) são descontínuos em relação à 

proteína e codificados em segmentos genômicos intercalados (três para o EDI 

e dois para o EDII) (70). 

 

Figure 5 - Estrutura da proteína do envelope do DENV. A -  Ectodomínio do vírus da 

dengue: o domínio I (vermelho), domínio II (amarelo) e o domínio III (azul). B - Estrutura 
dimérica da proteína E. Essa conformação da proteína E solúvel está presente na partícula 
viral madura. C - Proteína E na superfície do vírus organizada em 90 dímeros de forma 
icosaédrica. Figura adaptada de Modis et. al., 2004 (69) 
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1.2.5   Resposta imunológica contra a proteína E 

 

A proteína E exerce um papel muito importante na infectividade do 

DENV, pois é ela que se liga ao receptor específico que permitirá a invasão 

viral (69,71). Apresenta-se também como um forte imunógeno, capaz de induzir 

anticorpos com grande capacidade neutralizante, bloqueando a ligação da 

partícula viral às células alvo e a fusão das membranas, viral e endossômica, 

abortando assim o estabelecimento da infecção (69,71,72). Tem sido 

demonstrado que a reatividade cruzada de anticorpos e também de células T 

de memória estão envolvidas na patogênese da dengue (49,73–76). Essa 

proteína contém a maioria dos epítopos contra os quais são dirigidos 

anticorpos neutralizantes (45). Acredita-se que a resposta imune contra a 

proteína E seja responsável pelo desenvolvimento de uma proteção duradoura 

que é observada contra o mesmo sorotipo do vírus da dengue e também por 

uma proteção cruzada e de curta duração contra os outros sorotipos 

heterólogos (77). 

Messer et al. (2014) propuseram que a região do EDI/II poderia ser alvo 

de anticorpos neutralizantes de longa duração sorotipo específico (78). Em 

outro estudo, ao mapear epítopos do EDI/II utilizando mAbs provenientes de 

pacientes infectados com DENV, foi observado que a maioria dos mAbs se 

ligaram à uma região conservada do “loop” de fusão do EDII.  Porém, os mAbs 

que reconheceram essa região apresentaram baixa capacidade neutralizante 

contra o DENV (79).  

O EDIII tem importância crucial na interação célula-vírus, por meio de 

sítios de ligação a receptores presentes na superfície de células do hospedeiro. 

Alguns epítopos localizados nessa região são capazes de induzir uma resposta 

de anticorpos neutralizantes subtipo específicos (51,77,80,81). Sendo assim, 

esse domínio tem sido considerado importante para as formulações vacinais e 

para a avaliação das respostas imunológicas humoral e celular (82,83).  

Com base nas informações descritas acima, consideramos relevante 

estudar com maiores detalhes as características das repostas imunológicas 

humoral e celular contra a proteína E e seus domínios (EDI/II e EDIII), 

induzidas após o direcionamento destas porções para as DCs CD8α
+
DEC205

+
.  
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2.1    Objetivo geral 
 
 
 

Avaliar as respostas imunológicas humoral e celular induzidas após o 

direcionamento da proteína E do vírus da dengue tipo 2, e de seus domínios 

EDI/II e EDIII, para o subtipo de células dendríticas CD8+ DEC205+. 

 

 

2.2    Objetivos específicos 
 

1- Clonar as sequências de DNA da proteína E, bem como dos 

domínios EDI/II e EDIII, em fusão com as cadeias pesadas do mAb 

quimérico αDEC205 ; 

 

2- Produzir e purificar os mAbs quiméricos αDEC205-E, αDEC205-

EDI/II e αDEC205-EDIII; 

 

3- Analisar a integridade dos mAbs quiméricos e capacidade de 

ligação dos mesmos ao receptor DEC205 de camundongo expresso em 

células CHO; 

 

4- Imunizar camundongos machos da linhagem BALB/c com os 

mAbs quiméricos produzidos (αDEC205-E; αDEC205-EDI/II ou 

αDEC205-EDIII); 

 

5- Analisar as respostas imunológicas humoral e celular induzidas 

após a imunização dos camundongos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
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3.1    Animais 

 

A utilização dos animais para a realização de ensaios de imunização foi 

de acordo com os princípios estabelecidos pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas  (ICB) da Universidade de 

São Paulo (USP). Assim, o presente trabalho foi devidamente aprovado sob o 

número 91/2015, fl.35, livro 3, em 15 de setembro de 2015. Camundongos 

machos da linhagem BALB/c, com idade entre 6-8 semanas, foram obtidos do 

Biotério de Criação e Experimentação do Departamento de Parasitologia e 

foram mantidos em condições livres de patógenos ao longo do tempo 

necessário para o estudo, com água e comida ad libitum. 

 

3.2    Obtenção dos oligonucleotídeos iniciadores 
 

Inicialmente foram desenhados oligonucleotídeos específicos referentes 

às sequências DNA da proteína E e dos domínios EDI/II e EDIII como 

detalhados na tabela 1. Os oligonucleotídeos foram obtidos na escala de 25 

nM e diluídos em estoque de 100 μM em água ultrapura. A sequência que 

codifica a proteína E do sorotipo DENV-2 (HQ026763, linhagem DENV-

2/BR0690/RJ/2008) foi sintetizada pela empresa GenScript (Piscataway,NJ) 

com otimização de códons para expressão em células eucarióticas. Esta 

sequência codifica os aminoácidos 1-394, correspondentes ao ectodomínio da 

proteína E. O domínio EDI/II codifica os aminoácidos 1 a 294 enquanto o 

domínio EDIII codifica os aminoácidos 295 a 394. 
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Sequências de DNA da Proteína E 

 

“Forward” 
GGGCTCGAGGAGTTCGGTAGGTTCATGAGGTGCATTGGCATTAG 

 

“Reverse” 
GGAAGCTTTCATTTCTTAAACCAATTCAGCTTC 

Sequências de DNA do EDI/II 

 

“Forward” 
GGGCTCGAGGAGTTCGGTAGGTTCATGAGGTGCATTGGCATTAG 

 

“Reverse” 
GGAAGCTTCCCCTTCAGCTGCAGTTTAT 

Sequências de DNA do EDIII 

 

“Forward” 
GGCTCGAGGAGTTCGGTAGGTTCATGTCCTACTCTATGTGCACC 

 

“Reverse” 
GGGCGGCCGCTCATTTCTTAAACCAATTCAGCTTC 

 

Tabela 1 - Sequência de oligonucleotídeos para a amplificação do DNA correspondente a 
proteína do envelope e seus domínios. Oligonucleotídeos “forward” e “reverse” desenhados 

para anelar em diferentes porções correspondentes as sequências da proteína E inteira e dos 
domínios. As sequências estão dispostas no sentido 5´ - 3´. As bases nitrogenadas em 
vermelho, verde e azul representam os sítios de restrição das enzimas Xho I, Not I e Hind III, 
respectivamente. 

 

3.3  Amplificação das sequências de DNA 

A amplificação das sequências foi realizada por meio da técnica de reação 

em cadeia da polimerase (PCR, do inglês Polymerase Chain Reaction) 

utilizando a enzima PhusionTaq DNA polimerase (New England Biolabs), 

seguindo as instruções do fabricante.  

 Para as reações de PCR foram utilizados como DNA “molde”, 

aproximadamente, 20 ng do plasmídeo pUC57 contendo a sequência da 

proteína E do DENV-2 (pUC-E), com otimizacão de códons para células 

eucarióticas. A reação foi montada na presença do tampão específico 1 X 

concentrado, 0,2 mM de dNTPs, 10 µM de cada oligonucleotídeo iniciador e 

1,25 U da enzima Phusion DNA Polymerase. Com relação às condições de 
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temperatura para a amplificação, foi realizado um ciclo de 94 ºC durante 3 

minutos, 30 ciclos de 94 ºC por 10 segundos, 55 ºC por 30 segundos e 72 ºC 

por 50 segundos e em seguida 72 ºC durante 5 minutos. Imediatamente após a 

reação, as amostras foram analisadas por eletroforese em gel de agarose 1%.  

 

3.4   Clonagem das sequências da proteína E e dos domínios EDI/II e EDIII 
em fusão com o plasmídeo que codifica a cadeia pesada do mAbs 

DEC205. 
 

Após a amplificação das sequências de DNA descritas no item anterior, 

os insertos foram ligados no vetor pJET (“CloneJET PCR cloning kit” – Thermo 

Scientific). Para isso, foram utilizados 50 ng do vetor e 8 ng do inserto E, 5 ng 

do EDI/II e 4 ng do EDIII na presença do tampão específico, incubado por 10 

minutos a temperatura ambiente. Ao final desse período, 5 µl de cada produto 

da ligação foram transformados, individualmente, em 20 μL de bactérias DH5α 

(com competência de 108), por choque térmico e plaqueados em meio Lúria 

Bertani (LB) sólido contendo 100 µg/mL de ampicilina.  

Após a obtenção das colônias de bactérias, a inserção dos insertos foi 

confirmada por meio de PCR de colônia utilizando os oligonucleotídeos 

específicos de cada sequência e selecionados os clones positivos na reação. 

Além disso, os clones que foram selecionados por PCR foram crescidos em 

pequena escala para extração do DNA pelo kit MiniPrep (Invitrogen®) e, em 

seguida, sequenciados.  

Com a confirmação da inserção correta das sequências correspondentes 

à proteína E, EDI/II e EDIII, os DNAs anteriormente produzidos foram digeridos 

com 5 U das enzimas de restrição (New England Biolabs) correspondentes a 

cada inserto (ver tabela 1). Para a reação de digestão foi utilizado cerca de 1 

μg de cada plasmídeo, na presença do tampão específico para as 

combinações de enzimas, a 37 ºC por 2 horas. Os fragmentos de DNA foram 

separados por eletroforese em gel de agarose 1%, extraídos e purificados do 

gel utilizando o kit PureLink Quick Gel Extraction (Invitrogen®). 

Cerca de 5 μg do plasmídeo pDEC205 que codifica a cadeia pesada do 

mAb αDEC205 foi digerido com 5 U das combinações de enzimas de restrição 

adequadas para cada inserto. Para a clonagem das sequências da proteína E e 
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do EDI/II o pDEC205 foi digerido com as enzimas Xho I e Hind III e para a 

clonagem da sequência do EDIII foram utilizadas as enzimas Xho I e Not I. A 

reação de digestão, a extração e a purificação do plasmídeo pDEC205 foram 

realizadas como descrito acima. Assim, os insertos foram ligados ao vetor final, 

durante 30 minutos, utilizando 1 U da enzima T4 ligase (New England Biolabs).  

Os produtos da ligação foram transformados em bactérias DH5α, nas 

mesmas condições descritas para a clonagem no vetor pJET. A inserção 

correta também foi confirmada por PCR de colônia e sequenciamento. Os 

clones positivos foram crescidos em meio LB líquido contendo 100 µg/mL 

ampicilina, sob agitação constante, a 37 ºC, durante 16 horas, para obtenção 

dos plasmídeos em larga escala.  

 

3.5     Produção dos mAbs quiméricos por transfecção em células 
HEK293T   

 

Inicialmente foi realizado o cultivo de células HEK 293T (células 

originalmente derivadas de células de rim embrionárias humanas), gentilmente 

cedidas pelo Dr. Armando Ventura, Departamento de Microbiologia, ICB/USP, 

em meio DMEM (do inglês Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium - Invitrogen®), 

acrescido de 2 mM de L-glutamina, 10 U/L antibiótico-antimicótico, 1 mM de 

piruvato de sódio e 5% de soro fetal bovino (SFB) com baixa concentração de 

IgG (GIBCO). Após as células atingirem uma confluência de aproximadamente 

70%, o meio da cultura foi trocado por meio  DMEM com 2 mM de L-glutamina, 

10 U/L antibiótico-antimicótico, 1 mM de piruvato de sódio e 1% de nutridoma 

(Roche). A transfecção das células foi feita com 10 μg do plasmídeo 

correspondente à cadeia leve do mAbs αDEC205, juntamente com 10 μg de 

cada um dos plasmídeos que codificam para cada uma das cadeias pesadas 

dos mAbs αDEC205 em fusão com a proteína E, EDI/II ou EDIII, na presença 

de 0,45 mg/mL de polietilenimina (Sigma) (30). A produção de cada mAb 

quimérico citado se deu por transfecção individual. Cada par de plasmídeos foi 

dissolvido em solução de NaCl (150mM) e a mistura foi incubada por 10 

minutos à  temperatura ambiente e em seguida adicionada à placa contendo as 

células HEK 293T. A cultura de células transfectadas foi mantida na estufa a 37 

ºC com 5% de CO2 durante 7 dias. 
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3.6   Purificação dos anticorpos a partir do sobrenadante das culturas 

 

Após o período de incubação, os sobrenadantes das culturas foram 

coletados, filtrados e precipitados durante a noite com 60% de sulfato de 

amônio (Sigma). No dia seguinte, o precipitado foi adquirido por centrifugação, 

redissolvido em PBS e dialisado duas vezes, a 4 ºC, por um período de 4 horas 

cada diálise. A purificação dos mAbs quiméricos foi feita com “beads” de 

proteína G, de acordo com o protocolo descrito pelo fabricante (GE 

Healthcare). Os anticorpos foram então eluídos em 100 mM de glicina (pH 3,0) 

e o pH foi neutralizado com tampão TRIS 1 M (pH8,0). Em seguida, os mAbs 

quiméricos foram dialisados em PBS 1 X. 

 

3.7   Avaliação da integridade dos mAbs quiméricos produzidos 

    

A integridade dos mAbs quiméricos foi analisada por eletroforese em gel 

SDS-PAGE 12% em condições redutoras (aquecimento a 96 ºC por 5 minutos 

na presença de DTT).  

3.8   Análise da capacidade de ligação dos mAbs quiméricos ao receptor 
DEC205 murino.  

 

A capacidade de ligação dos mAbs quiméricos produzidos foi testada em 

células CHO (células derivadas do ovário de hamster chinês), que expressam 

constitutivamente os receptores DEC205 murino ou humano. Para este ensaio 

de ligação foram utilizadas 10, 1 e 0,1 µg/mL de cada mAb quimérico. Os mAbs 

foram incubados com 3 x 106 de células/mL durante 20 a 40 minutos no gelo. 

Em seguida, as células foram lavadas 3 vezes com FACS Buffer  (PBS + 2% 

FBS), 250 x g por 5 minutos e adicionou-se o anticorpo secundário anti-mouse 

IgG-PE. Após incubação por 20 minutos no gelo e protegidas da luz, as células 

foram lavadas novamente por 3 vezes nas mesmas condições descritas 

anteriormente. Após o processo de incubação com os anticorpos, 100.000 

eventos foram adquiridos no citômetro  Fortessa (BD) e a análise dos dados foi 

realizada utilizando o software FlowJo  (versão 9.9.3). 
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3.9  Produção e purificação das proteínas recombinantes E, EDI/II e EDIII 

As proteínas recombinantes já estavam disponíveis no nosso laboratório 

e foram produzidas com o seguinte protocolo: inicialmente, a sequência que 

codifica para o ectodomínio da proteína E do vírus da dengue tipo 2 (DENV2- 

HQ026763, linhagem DENV-2/BR0690/RJ/2008) foi sintetizada pela empresa 

GenScript (Piscataway, NJ) com uma otimização de códons para expressão em 

bactérias. As sequências da proteína E e dos domínios EDI/II e EDIII foram 

amplificadas por PCR, utilizando oligonucleotídeos específicos contendo os 

sítios de restrição para as enzimas Nco I e Xho I. Em seguida, essas 

sequências foram clonadas no vetor de expressão pET28b (Novagen) 

contendo uma porção com 6 histidinas  na região C-terminal (“His-Tag”). 

Bactérias BL21 (DE3) foram transformadas com os plasmídeos contendo a 

sequência da proteína E ou dos domínios EDI/II e EDIII, e cultivadas em meio 

LB com o antibiótico canamicina (100 µg/mL), a 37 ºC até atingir uma 

densidade óptica de 0,5-0,6 a 600 nm. A indução da produção das proteínas foi 

feita mediante a adição de IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside, 

Amresco) em uma concentração final de 0,5 mM. A cultura de bactérias foi 

mantida a 37 ºC, sob agitação constante (~200 rpm), durante 4 horas. Os 

corpúsculos de inclusão foram produzidos de acordo com protocolo de 

Balduino et al. (2011) (84). A eluição da proteína foi feita utilizando uma coluna 

contendo 1,5 mL de níquel de acordo com as especificações do fabricante (His 

PurTM Ni-NTA Superflow Agarose -ThermoFisher Scientific).  

3.10     Imunização 

 

No protocolo de imunização foram administradas três doses dos mAbs 

ou das proteínas recombinantes misturados a 50 µg do adjuvante Poly I:C 

(“low molecular weight”, Invivogen), em intervalos de 21 dias entre cada dose. 

A imunização foi feita por via intraperitoneal com 5 µg dos mAbs αDEC205-E, 

αDEC205-EDI/II ou αDEC205-EDIII na presença de Poly I:C. Como grupos 

controle, optamos por imunizar os camundongos com quantidades 

equimolares (20 pMol) das proteínas recombinantes E e EDIII (1 µg e 0,22 µg, 

respectivamente) ou com apenas o adjuvante Poly I:C.  
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3.11   Análise da resposta humoral por ELISA. 

 

Este ensaio foi realizado como descrito por Rampazo et al. (2015). 

Brevemente, a resposta imunológica humoral foi determinada pela pesquisa de 

anticorpos específicos pelo ensaio imunoenzimático de ELISA. A sensibilização 

da placa de 96 poços (“High binding”, Costar) foi realizada com 50 µL das 

proteínas recombinantes E, EDI/II ou EDIII (DENV2) que foram diluídas 

(quantidades equimolares de 20 pmol) em PBS 1 X.  As placas foram mantidas 

a temperatura ambiente por 16-18 horas e em seguida lavadas com PBS- 

Tween20 (0,02%). A diluição inicial do soro dos animais utilizada foi de 1:200, 

seguida de diluições seriadas (fator de diluição 3). Como controle positivo foi 

utilizado um soro policlonal de camundongo previamente imunizado com a 

proteína E do DENV2.  

 

3.12    Ensaio de neutralização viral 

 

Aproximadamente 105 células VERO (células originalmente isoladas de 

células epiteliais de rins de macaco verde africano) foram plaqueadas em meio 

DMEM com 5% de SFB. Os soros dos animais imunizados foram inativados a 

56 ºC por 30 minutos. As diluições do DENV2 (cepa NGC, gentilmente cedida 

pelo Dr. Luís Carlos de Souza Ferreira, Departamento de Microbiologia, 

ICB/USP) e dos soros foram feitas em meio DMEM e a incubação foi feita a 37 

ºC por 30 minutos. Após esse período, o sobrenadante das células foi retirado 

e incubado com a mistura vírus+soro durante 1 hora. Em seguida, essa mistura 

de vírus+soro foi retirada e adicionado 200 µL (em cada poço) de meio DMEM 

com 5 % de soro fetal bovino, seguindo-se uma incubação a 37 ºC por 24 

horas. Após esta incubação, o meio foi retirado, as células foram lavadas com 

200 µL de PBS 1X e descoladas com 50 µL de tripsina até soltarem da placa. 

As células foram transferidas para placas de fundo V de 96 poços em 150 µL 

de PBS com 10% de soro fetal bovino e centrifugadas a 500 x g a 4 ºC por 5 

minutos. As células foram permeabilizadas e fixadas com 100 µL de 

Cytofix/Cytoperm (BD) e incubadas no escuro durante 15 minutos. Em seguida, 

as células foram lavadas com 100 µL de Cytoperm/Cytowash (BD), 

centrifugadas a 750 x g 4 ºC por 5 minutos, incubadas com 10 µg/mL do 
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anticorpo primário 4G2 (anticorpo monoclonal que reconhece a proteína E de 

flavivírus) durante 1 hora, e então, lavadas 2 vezes com 100 µL de 

Cytoperm/Cytowash (750 x g, 4 ºC, 5 minutos). Foi adicionado 50 µL do 

anticorpo secundário anti-mouse IgG marcado com o fluorocromo Alexafluor 

488 (1:2000) e incubado por 30 minutos. As células foram lavadas 2 vezes com 

100 µL de Cytoperm/Cytowash (750 x g, 4 ºC, 5 minutos) e ressuspendidas em 

200 µL de FACS buffer. Cerca de 20 mil eventos foram adquiridos no citômetro 

FACS Calibur (BD).  

3.13   Determinação do aumento da infecção viral pelo ensaio de ADE 

 

Os soros dos animais, previamente inativados (56 ºC por 30 minutos), 

foram incubados com o vírus DENV4 (cepa TVP-360, gentilmente cedida pela 

Dra. Claudia Duarte dos Santos, FIOCRUZ-Paraná) por 30 minutos a 37 ºC. O 

complexo vírus-anticorpo foi incubado com, aproximadamente, 105 células 

K562 (suscetíveis à infecção viral e gentilmente cedidas pelo Dr. José 

Alexandre Marzagão Barbuto, Departamento de Imunologia, ICB/USP ) por 1 

hora a 37 ºC. Em seguida, o sobrenadante foi descartado, meio DMEM foi 

acrescentado e as células foram incubadas a 37 ºC por 24 horas.  Após este 

tempo, as placas foram centrifugadas a 750 x g a 4 ºC por 5 minutos para a 

remoção do sobrenadante. As células foram transferidas para placas de 96 

poços de fundo em V, fixadas com 100 µL de Cytofix/Cytoperm (BD) durante 15 

minutos no gelo, lavadas com 100 µL de Cytoperm/Cytowash (BD) e 

centrifugadas a 750 x g a 4 ºC por 5 minutos. As células foram  marcadas com 

10 µg/mL do anticorpo primário, mAb 4G2, durante 1 hora no gelo. Em seguida, 

as células foram marcadas com o anticorpo secundário anti-mouse IgG-

Alexafluor 488 (1:2000) e incubadas por 30 minutos no gelo e protegidas da 

luz. As células foram finalmente lavadas 2 vezes com 100 µL de 

Cytoperm/Cytowash (750 xg, 4 ºC, 5 minutos) e ressuspendidas em 200 µL de 

FACS buffer. Cerca de 20 mil eventos foram adquiridos no citômetro FACS 

Calibur (BD).  
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3.14    Análise da proliferação de células T específicas. 

 

A resposta celular foi analisada investigando-se a proliferação de células 

T CD4+ pelo ensaio de proliferação por diluição do corante CFSE (do inglês 

Carboxifluorescein Succinimidyl Ester). Para reestimular os esplenócitos dos 

animais imunizados com os mAbs quiméricos ou com os controles, foram 

utilizados peptídeos correspondentes à sequência completa da proteína E. A 

biblioteca foi utilizada em “pools” de peptídeos, contendo 10 peptídeos cada 

(tabela 2). Inicialmente, os baços dos animais imunizados foram macerados e 

as hemácias foram lisadas na presença do tampão ACK (EDTA 0,1 mM, NH4Cl 

0,15 mM, KHCO3 1 mM). Os esplenócitos foram então lavados 3 vezes com 

meio RPMI simples (GIBCO) e ressuspendidos em meio RPMI completo [10 % 

vol/vol de SFB (GIBCO), 1% de L-glutamina 2mM (GIBCO), 1% de solução de 

aminoácidos não essenciais (1% vol/vol)  (GIBCO), piruvato de sódio  1 mM 

(GIBCO), 2-Mercaptoetanol 5x10-5 M (Sigma), antibióticos Gentamicina 

(40μg/mL) e Penflacin (20μg/mL)].  Separou-se cerca de 50x106 células que 

foram centrifugadas e ressuspendidas em PBS previamente aquecido a 37 ºC 

contendo corante CFSE na concentração final de 1,25μM (Vybrant CFDA SE –

Cell Tracer Kit, Molecular Probes). As células foram então incubadas a 37 ºC 

por 10 minutos em banho-maria e agitadas a cada 2 minutos para se obter uma 

marcação homogênea. Após esse período, as células foram centrifugadas a 

1.000xg por 5 minutos e lavadas por 3 vezes com o dobro do volume usado na 

marcação. Finalmente, as células foram ressuspendidas em 1 mL de RPMI 

completo e contadas novamente. Cada poço recebeu 3x105 células diluídas em 

100 μL. Além disso, foram adicionados 100 μL dos “pools” de peptídeos, em 

uma concentração final de 1 μg/mL. As placas foram incubadas a 37 ºC com 

5% de CO2 por 5 dias. Após esse período, as placas foram centrifugadas, 

lavadas em tampão FACS e as triplicatas foram combinadas em um único 

poço. A marcação das células foi feita com os anticorpos anti-CD4-PerCP-

Cy5.5, anti-CD8-PE-Cy7 e anti-CD3-APC-Cy7 (todos obtidos da BD 

Biosciences) por 40 minutos  no gelo.  Após duas lavagens com 200 µL FACS 

buffer, as amostras foram adquiridas no citômetro LSR Fortessa (BD). 
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3.15    Análise de células produtoras de interferon-γ (IFN-γ)  
 

O ensaio de ELISpot (Enzyme-Linked ImmunoSpot Assay) foi utilizado 

para avaliar o número de células produtoras de IFN-γ. Para isso, utilizou-se o 

kit “Ready-SET-Go” (eBioscience) e placas  de nitrocelulose de 96 poços 

(MAIPS 4510, Millipore). As placas foram cobertas com 100 μL/poço de tampão 

estéril contendo o anticorpo monoclonal  de captura anti- IFN- diluído 250 x e 

incubadas a 4 ºC durante toda uma noite. A solução contendo o anticorpo 

monoclonal foi descartada em ambiente estéril e as placas lavadas 3 vezes 

com PBS estéril. Em seguida, foram adicionados 200 μL de meio RPMI 

contendo 10% de SFB, para o bloqueio da placa por pelo menos 2 horas a 37 

ºC . 

Os esplenócitos utilizados para esse ensaio foram obtidos de um “pool” 

de baços de 6 camundongos imunizados com os diferentes mAbs quiméricos 

ou com os controles. As células foram ressuspendidas em meio RPMI completo 

contendo 10% de SFB e 30 U de IL-2 humana recombinante e diluídas para 

uma concentração de 1 a 1,5 x 106 células/mL. Cada suspensão contendo 100 

μL de esplenócitos foi pipetada individualmente em cada poço (cerca de 3 x 105 

células/poço), seguida de mais 100 μL do antígeno (“pools” de peptídeos 

referentes a sequência da proteína E) diluído na concentração final de 5 μg/mL.  

As placas foram incubadas em condições estáticas por 21 horas a 37 ºC em 

atmosfera contendo 5% de CO2. Após o período da incubação, as células 

foram descartadas e, para remover quaisquer células residuais da placa, foram 

realizadas 3 lavagens com PBS - Tween20 0,05% (PBS-T0,05).  Foram 

pipetados 100 μL  do anticorpo monoclonal anti-camundongo biotinilado diluído 

250 x no tampão “assay buffer” contido no kit.  As placas foram incubadas por 2 

horas à temperatura ambiente.  Os anticorpos não ligados foram removidos 

pela lavagem das placas por 3 vezes com PBS-T0,05 e foi adicionado  a 

estreptavidina-peroxidase diluída 250 x em “assay buffer” em volume final de 

100 μL/poço. As placas foram incubadas por 1 hora à temperatura ambiente e 

lavadas 3 vezes com PBS-T0,05 e mais 2 vezes com PBS. As placas foram 

reveladas adicionando-se 100 μL/poço do substrato cromogênico contido no kit 

AEC (Becton Dickinson). A revelação foi acompanhada por aproximadamente 

45 minutos de incubação a temperatura ambiente. A reação foi interrompida 
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descartando-se a solução e lavando-se as placas com água corrente. As 

placas foram secas a temperatura ambiente e os “spots” foram contados em 

contador automatizado (AID GmbH).  

 

Sequência da proteína E do envelope viral 

Peptídeo Domínio Sequência Peptídeo Domínio Sequência 

1 EDI/II (Pool 1) MRCIGISNRDFVEGVSGGSW 26 EDI/II (Pool 3) WKTKPGWCTANGSWICRCRG 

2 EDI/II (Pool 1) RDFVEGVSGGSWDIVLEHG 27 EDI/II (Pool 3) TANGSWICRCRGCRVQTPRV 

3 EDI/II (Pool 1) GGSWVDIVLEHGSCVTTMAK 28 EDI/II (Pool 3) RCRGCRVQTPRVATGGFKRKR 

4 EDI/II (Pool 1) LEHGSCVTTMAKNKPTLDFE 29 EDI/II (Pool 3) TPRVATGFKRKRWLPLKIRM 

5 EDI/II (Pool 1) TMAKNKPTLDFELIKTEAKQ 30 EDI/II (Pool 3) KRKWLPLKIRMPKSRMWLS 

6 EDI/II (Pool 1) LDFELIKTEAKQPATLRKYC 31 EDI/II (Pool 4) KIRMPKSRMWLSWALKEGAM 

7 EDI/II (Pool 1) EAKQPATLRKYCIEAKLTNT 32 EDI/II (Pool 4) MWLSWALKEGAMMHTALTGAT 

8 EDI/II (Pool 1) RKYCIEAKLTNTTTESRCPT 33 EDI/II (Pool 4) EGAMHTALTGATEIQMSSGN 

9 EDI/II (Pool 1) LTNTTTESRCPTQGEPSLNE 34 EDI/II (Pool 4) TGATEIQMSSGLLFTGHLK 

10 EDI/II (Pool 1) RCPTQGEPSLNEEQDKRFIC 35 EDI/II (Pool 4) SSGNLLFTGHLKCRLRMDKL 

11 EDI/II (Pool 2) SLNEEQDKRFICKHSMVDRG 36 EDIII (Pool 4) GHLKCRLRMDKLQLKGMSYS 

12 EDI/II (Pool 2) RFICKHSMVDRGWGNGCGLF 37 EDIII (Pool 4) MDKLQLKGMSYSMCTGKFKI 

13 EDI/II (Pool 2) VDRGWGNGCGLFGKGGIVTC 38 EDIII (Pool 4) MSYSMCTGKFKIVKEIAETQ 

14 EDI/II (Pool 2) CGLFGKGGIVTCAMFTCKKN 39 EDIII (Pool 4) KFKIVKEIAETQHGTIVIRV 

15 EDI/II (Pool 2) IVTCAMFTCCKKNMEGKIVQP 40 EDIII (Pool 4) AETQHGTIVIRVQYEGDGSP 

16 EDI/II (Pool 2) CKKNMEGKIVQPENLEYTIV 41 EDIII (Pool 5) VIRVQYEGDGSPCKIPFEIT 

17 EDI/II (Pool 2) IVQPENLEYTIVITPHSGEE 42 EDIII (Pool 5) DGSPCKIPFEITDLEKRHVL 

18 EDI/II (Pool 2) YTIVITPHSGEEHAVGNDTG 43 EDIII (Pool 5) FEITDLEKRHVLGRLITVNP 

19 EDI/II (Pool 2) SGEEHAVGNDTGKHGKEIK 44 EDIII (Pool 5) RHVLGRLITVNPIVTELKDSP 

20 EDI/II (Pool 2) NDTGKHGKEIKITPQSSTTE 45 EDIII (Pool 5) TVNPIVTEKDSPVNIEAEPP 

21 EDI/II (Pool 3) EIKITPQSSTTEAELTGYYG 46 EDIII (Pool 5) KDSPVNIEAEPPFGDSYIIV 

22 EDI/II (Pool 3) STTEAELTGYYGGERWNAARV 47 EDIII (Pool 5) AEPPFGDSYIIVGVEPGQLK 

23 EDI/II (Pool 3) GYYGERWNAARVPVWILMKW 48 EDIII (Pool 5) YIIVGVEPGQLKLNWFKKGS 

24 EDI/II (Pool 3) AARVPVWILMKWSCCRWKTK 49 EDIII (Pool 5) GQLKLNWFKKGSSIGQMF 

25 EDI/II (Pool 3) LMKWSCCRWKTKPGWCTANG    

 

Tabela 2 - Esquema de divisão em "pools" da biblioteca de peptídeos referente à 
sequência da proteína do envelope. A biblioteca possui  49 peptídeos divididos em 5 grupos 
(4 grupos com 10 peptídeos cada e 1 com 9). Os peptídeos são compostos por 20 aminoácidos 
com sobreposição de 11 aminoácidos entre eles. Os peptídeos de 1 a 35 (pools 1, 2, 3 e 4) 
compreendem a sequência do EDI/II e os peptídeos 36 ao 49 (pools 4 e 5) compreendem a 
sequência do EDIII. 

 
 

3.16  Análise estatística  
 

Os dados foram analisados utilizando-se o teste ANOVA de uma via 
seguido do pós teste de Tukey. Foram considerados significativos os valores 
de p< 0,05. 
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4  RESULTADOS 
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4.1  Clonagem da sequência da proteína E e dos domínio EDI/II  e EDIII em  
fusão com a sequência da cadeia pesada dos mAbs αDEC205 

 

A fim de construir os plasmídeos pDEC205-E, pDEC205-EDI/II e pDEC205-

EDIII, as sequências de DNA da proteína E e dos domínios EDI/II e EDIII foram 

clonadas em fase no vetor que codifica as cadeias pesadas do mAb αDEC205, 

específico para o receptor DEC205 murino. Os vetores que contém as 

sequências das cadeias leves e pesadas do mAb quimérico foram gentilmente 

cedidos pelo Dr. Michel Nussenzweig (The Rockefeller University, Nova York). 

A partir do hibridoma original NLDC-145 (9,11), gerado em rato, foram obtidas 

as sequências de nucleotídeos correspondentes às porções variáveis das 

cadeias pesada e leve do mAb. Essas sequências foram então clonadas em 

em fusão com sequências das porções constantes da IgG1 de camundongo. A 

região reconhecida pelo receptor Fc dessa imunoglobulina foi mutada para 

evitar o direcionamento inespecífico do mAb  para células que expressam 

receptores Fc e a substituição da região constante do mAb de rato pela região 

constante de camundongo visou minimizar a indução de resposta imune contra 

o próprio anticorpo. É importante mencionar que no plasmídeo contendo a 

cadeia pesada do mAb quimérico foi acrescentada uma sequência “linker” 

(ASDMAKKETVWRLEEFGRF), inserida com o intuito de gerar flexibilidade à 

molécula. 

Inicialmente, as sequências de DNA referentes a proteína E e aos domínios 

EDI/II e EDIII foram amplificadas por PCR utilizando oligonucleotídeos 

específicos (ver tabela 1) inseridas no vetor de clonagem pJET e 

transformadas em bactérias DH5α. Algumas colônias foram selecionadas para 

análise por sequenciamento e nenhuma mutação foi identificada nas 

sequências (dados não mostrados). Em seguida, plasmídeos pJET-E, pJET-

EDI/II e pJET-EDIII foram digeridos e os insertos foram clonados em fase com 

o plasmídeo correspondente à cadeia pesada do mAb αDEC205. A figura 6 

mostra a geração dos plasmídeos pDEC205-E, pDEC205-EDI/II e pDEC205-

EDIII. Os plasmídeos foram digeridos com enzimas de restrição adequadas 

(figura 6 A), confirmando que as sequências de interesse, ou seja, as 

sequências das proteínas E, EDI/II e EDIII, realmente estavam inseridas e 
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continham os tamanhos esperados (1182, 888 e 294 pares de bases, 

respectivamente). Assim, esses plasmídeos foram produzidos em larga escala 

pelo kit MaxiPrep (Invitrogen®) (figura 6 B). 

 

 

 

Figure 6 - Construção dos vetores pDEC205-E, pDEC205-EDI/II e pDEC205-EDIII. A. 
Eletroforese em gel de agarose (1%), mostrando digestão dos produtos finais das clonagens 
com as enzimas de restrição Xho I e Hind III (pDEC205-E e pDEC205-EDI/II) ou Xho I e Not I 
(pDEC205-EDIII). 1. pDEC205-E liberando um fragmento de aproximadamente de 1200 pares 
de bases. 2. pDEC205-EDI/II liberando fragmento de aproximadamente 850 pares de base. 3. 
pDEC205-EDIII liberando fragmento de aproximadamente 340 pares de bases. B. Plasmídeos 
produzidos em larga escala e não digeridos.1. pDEC205-E, 2. pDEC205-EDI/II e 3. pDEC205-
EDIII. M. marcador de peso molecular.  

 
4.2 Produção e purificação dos mAbs quiméricos obtidos dos 

sobrenadantes das culturas de células HEK293T. 

 

Placas contendo células HEK293T foram transfectadas com os plasmídeos 

pDEC205-E, pDEC205-EDI/II ou pDEC205-EDIII juntamente com o plasmídeo 

codificando a cadeia leve (pDECkappa) do mAb αDEC205. Além disso, as 

células também foram transfectadas com os plasmídeos pDEC205 e 

pDECkappa para a produção do DEC205 sem fusão alguma.  

Após 7 dias em cultura, os mAbs quiméricos αDEC-E, αDEC-EDI/II 

pDEC205-EDIII foram purificados do sobrenadante das culturas utilizando 

“beads” de proteína G. A integridade dos mAbs foi confirmada por eletroforese 

em gel de poliacrilamida 12% (figura 7). Em condições redutoras foi possível 

observar as cadeias leves (~25kDa de massa molecular) e pesada (~50kDa de 
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massa molecular) do DEC205. A cadeia pesada do anticorpo quimérico 

DEC205 em fusão com a proteína E apresenta um tamanho aproximado de 

100 kDa. Já cadeia pesada do mAb DEC205-EDI/II apresenta um tamanho 

aproximado de 93 kDa. Finalmente, a cadeia pesada do mAb αDEC205-EDIII 

possui um tamanho aproximado de ~60 kDa. Concluímos que todos os mAbs 

foram produzidos com sucesso.  

 

 

Figure 7 - Eletroforese em gel SDS-PAGE dos mAbs quiméricos.  Eletroforese em gel 
SDS PAGE (gel de acrilamida 12%) dos mAbs quiméricos em condições redutoras. M: 

marcador de peso molecular. 1: DEC205-EDI/II; 2: DEC205-E; 3: DEC205-EDIII; 

4: DEC205 vazio.  

4.3     Análise da capacidade de ligação dos mAbs quiméricos ao receptor 
DEC205 expresso em células CHO transgênicas. 

 

Os mAbs quiméricos produzidos foram testados quanto à sua capacidade 

de ligação específica ao receptor DEC205. O ensaio de ligação foi realizado 

em células CHO transfectadas para expressar constitutivamente o receptor 

DEC205 murino (figura 8, painel A). Além disso, como controle negativo de 

especificidade, foram utilizadas células que expressam o receptor DEC205 

humano (figura 8, painel B). As células foram incubadas com diferentes 

concentrações (10, 1 e 0,1μg/mL) dos mAbs αDEC205-E, αDEC205-EDI/II e 

αDEC205-EDIII. Foi possível verificar que os mAbs αDEC205-E, αDEC205-

EDI/II e αDEC205-EDIII foram capazes de se ligar especificamente ao receptor 

DEC205 murino de maneira dose dependente (figura 8, painel A). Por outro 

lado, foi visto que os mAbs quiméricos produzidos não se ligaram ao receptor 
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DEC205 humano, demonstrando sua a afinidade específica ao receptor de 

camundongo (figura 8, painel B).  

 

Figure 8 - Ensaio de ligação dos mAbs quiméricos em células CHO que expressam o 
receptor DEC205 de camundongo (A) e humano (B). O ensaio foi realizado com três 
concentrações dos mAbs quiméricos (0,1 μg/mL, 1 μg/mL e 10 μg/mL), que foram incubados 
com as células CHO expressando o receptor DEC205 murino (A) ou humano (B) durante 30 
minutos no gelo. Em seguida, foi adicionado o anticorpo secundário α-IgG de camundongo-PE 
por 30 minutos. As amostras foram adquiridas no aparelho LSR Fortessa e analisadas com o 
programa FlowJo (versão 9.9.3).  
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4.4  Avaliação da Resposta Imune Humoral 
 

4.4.1  Análise de anticorpos anti-E 
 

Após a imunização de camundongos BALB/c com os mAbs αDEC205-E, 

αDEC205-EDI/II e αDEC205-EDIII, na presença do adjuvante Poly I:C, foi 

realizada a análise da resposta humoral pelo ensaio de ELISA. Para isso, os 

soros dos animais foram coletados 14 dias após cada dose e o título de 

anticorpos anti-E foi avaliado utilizando a proteína E adsorvida na placa. A 

figura 9 mostra a resposta humoral avaliada pela produção de anticorpos IgG  

específicos para a proteína E. Em nossos experimentos, utilizamos como 

controle da ausência de direcionamento a imunização com as proteínas 

recombinantes E e EDIII.  Observamos um aumento discreto no título de 

anticorpos anti-E nos animais imunizados com os mAbs αDEC205-E e 

αDEC205-EDI/II, especialmente após a terceira dose de imunização (figura 9). 

Infelizmente, não fomos capazes de detectar anticorpos específicos anti-E 

quando os animais foram imunizados com o mAb quimérico αDEC205-EDIII. 

Esse resultado já havia sido observado quando utilizamos camundongos da 

linhagem C57BL/6 (dados não mostrados).  Padrão diferente foi observado nos 

animais imunizados com as proteínas recombinantes E e EDIII.  Neste caso 

observamos uma elevação significativa dos títulos de anticorpos anti-E, sendo 

que os maiores títulos foram observados, como esperado, nos animais 

imunizados com a proteína E. Algo que chamou nossa atenção foi o baixo título 

de anticorpos anti-E nos animais imunizados com os mAbs αDEC205-E e 

αDEC205-EDI/II e a total ausência no caso dos animais imunizados com o mAb 

αDEC205-EDIII, principalmente após a terceira dose.  

 É importante mencionar que, quando foi iniciado esse protocolo, o 

nosso laboratório ainda não havia conseguido obter a proteína recombinante 

EDI/II e, por esse motivo, essa proteína não foi incluída nos ensaios de 

imunização.  
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Figure 9 - Análise do título de anticorpos anti-E após a imunização de camundongos 
BALB/c com os mAbs (αDEC205-E inteira, αDEC205-EDI/II e αDEC205-EDIII) ou com as 
proteínas recombinantes do vírus da dengue (rec. E  e rec. EDIII). Os animais foram 

imunizados com três doses de 5 µg dos mAbs ou com 1 µg da proteína E e 0,22 µg da proteína 
EDIII mais 50 µg do adjuvante Poly I:C . O soro dos camundongos foi coletado 14 dias após 
cada dose. A sensibilização da placa foi feita com 1 µg/mL da proteína E, a fim de verificar a 
presença de anticorpos IgG total específicos. O gráfico exibe a representação individual do 
título de anticorpos em escala logarítmica e as barras horizontais representam a média de cada 
grupo. * p<0,05, *** p<0,001, ns= não significante. 

 

4.4.2   Ensaio de neutralização viral 
 

Após a realização do ELISA, o soro dos animais foram testados quanto à 

capacidade de neutralizar a infecção viral “in vitro”. Para isso, o vírus DENV2 

foi incubado com diferentes diluições de um “pool” de soros dos camundongos 

imunizados. Em seguida, o complexo vírus-anticorpo foi incubado com as 

células VERO por 24 horas. Após fixação e marcação com o mAb 4G2 (que 

reconhece a proteína E de Flavivirus) as amostras foram analisadas por 

citometria (figura 10). Observamos que os soros dos camundongos 

imunizados com os mAbs αDEC205-E, αDEC-205EDI/II, αDEC205-EDIII ou 

com a proteína E recombinante não foram capazes de inibir a infecção do vírus 

DENV2 em células VERO. O nosso controle negativo (soro de camundongo 

imunizado somente com o Poly I:C) também não apresentou nenhum efeito na 

inibição da infecção. Por outro lado, observamos que os soros provenientes da 

imunização com a proteína recombinante EDIII inibiram a infecção viral em 

quase 80% na menor diluição, enquanto que os obtidos de animais imunizados 
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com a proteína E inteira não. Consideramos este dado bastante interessante, 

pois mostra que a capacidade de neutralização está de fato restrita ao domínio 

EDIII, pelo menos em camundongos. Dados na literatura já tem demostrado 

que o domínio EDIII é responsável pela indução de anticorpos neutralizantes 

(85,86). 

 

 
Figure 10 - Inibição da infecção viral mediada por anticorpos anti-EDIII induzidos pela 
imunização com a proteína EDIII recombinante. Os soros dos camundongos foram 

coletados 14 dias após a 3ª dose de imunização com os mAbs ou com as proteínas 
recombinantes. O vírus foi incubado com diferentes diluições dos soros dos animais, em 
seguida, essa mistura foi incubada com as células VERO. O gráfico mostra a porcentagem da 
inibição da infecção viral mediada por anticorpos anti-E de camundongos, produzidos após a 
imunização com os anticorpos quiméricos ou com as proteínas recombinantes. Essa 
porcentagem foi calculada com base na infecção do DENV2 sem incubação com nenhum soro.  

 

4.4.3   Reconhecimento das diferentes porções da proteína do envelope e 
seus domínios pelo soro dos animais imunizados com os 
anticorpos quiméricos ou com as proteínas recombinantes. 

  
Os dados de neutralização nos levaram a questionar que tipo de 

resposta estava sendo induzida nos animais imunizados com a proteína E 

recombinante, pois, apesar de um título alto de anticorpos contra a proteína E, 

não observamos neutralização efetiva. Decidimos então testar os soros dos 

animais imunizados quanto à capacidade de reconhecer os diferentes domínios 
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da proteína E. Para isso, realizamos um ensaio de ELISA em que as placas 

foram sensibilizadas com quantidades equimolares (20pmol) de cada proteína. 

Observamos na figura 11 que os soros dos animais imunizados com os mAbs 

quiméricos αDEC205-E e αDEC205-EDI/II reconheceram fracamente tanto a 

proteína E quanto o domínio EDI/II. No entanto, o domínio EDIII não foi 

reconhecido pelo soro dos animais imunizados com o mAb αDEC205-E. Este 

resultado indica que no caso da imunização com o mAb αDEC205-E, a 

resposta humoral é toda direcionada contra o domínio EDI/II. Já a imunização 

com o mAb αDEC205-EDIII não foi capaz de induzir anticorpos que 

reconhecessem nenhuma das três proteínas recombinantes (como já havíamos 

observado na figura 9). A imunização com a proteína recombinante E induziu 

anticorpos capazes de reconhecer com a mesma intensidade tanto a proteína 

E quanto o domínio EDI/II. Já a resposta contra o domínio EDIII foi pelo menos 

100x menor. Estes resultados sugerem que a imunização com a proteína E 

facilita a resposta imune contra o domínio EDI/II, que normalmente induz a 

produção de anticorpos não neutralizantes (figura 11). Já a imunização com 

proteína EDIII recombinante induziu anticorpos anti-E e anti-EDIII, não 

induzindo anticorpos anti-EDI/II, já que a proteína não contém essa região. Os 

títulos de anticorpos observados nos animais imunizados com a proteína 

recombinante EDIII foram semelhantes quando testados contra as proteínas 

recombinantes E e EDIII, mas inferiores quando comparados aos títulos anti-E 

e anti-EDI/II obtidos nos animais imunizados com a proteína E recombinante. 

Se compararmos os títulos anti-EDIII obtidos nos animais imunizados com as 

proteínas E e EDIII, notamos que não há uma grande diferença. Este dado 

sugere que os anticorpos anti-EDI/II podem atrapalhar a neutralização mediada 

pelos anticorpos anti-EDIII. Desta forma, na ausência do domínio EDI/II temos 

uma resposta até menor contra o EDIII, mas que é capaz de neutralizar a 

infecção viral. 
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Figure 11 - Reconhecimento dos diferentes domínios da proteína E por anticorpos 
presentes nos soros dos camundongos imunizados com os mAbs ou com as proteínas 
recombinantes. Os soros dos camundongos imunizados foram coletados 14 dias após a 3ª 
dose de imunização e testados pelo ensaio de ELISA. As placas foram sensibilizadas com 20 
pmol de cada uma das proteínas rec. E (1µg/mL), rec. EDI/II (0,8 µg/mL) e rec. EDIII (0,22 
µg/mL). O gráfico exibe a representação individual do título de anticorpos em escala logarítmica 
e as barras horizontais representam a média de cada grupo. * p<0,05, *** p<0,001, ns= não 
significante. 

 

4.4.4  Capacidade do aumento da infecção viral por anticorpos – ADE 
 

Diante dos resultados obtidos no ensaio de neutralização, os soros dos 

animais imunizados com os mAbs quiméricos αDEC205-E, αDEC205-EDI/II e 

αDEC205-EDIII ou com as proteínas recombinantes E e EDIII, foram testados 

quanto à capacidade de induzir o aumento da infecção viral em células 

portadoras de receptor Fc (figura 12). Para isso, utilizamos células K562 que 

expressam receptores Fc que reconhecem a porção Fc das imunoglobulinas G 

(IgGs), sendo, portanto, úteis no contexto verificação do efeito ADE. Foi 

observado, como mostra na figura 12, que os soros dos camundongos 

imunizados com os mAbs quiméricos αDEC205-E, αDEC205-EDI/II e 

αDEC205-EDIII, aumentaram a infecção em torno de 10-20% apenas na 

primeira diluição do soro. Já os soros dos animais imunizados com as 

proteínas recombinantes E e EDIII, que possuíam os maiores títulos de 

anticorpos anti-E não foram capazes de induzir ADE em nenhuma das diluições 

testadas. Em conjunto, os dados obtidos nesse experimento mostraram que 

nenhum soro testado foi capaz de aumentar significativamente a infecção viral 

em células K562.  
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Figure 12 - Avaliação do aumento da infecção viral mediada por anticorpos anti-E. Os 
soros dos animais foram coletados 14 dias após a 3ª dose de imunização e testados quanto à 
capacidade de aumentar a infecção do DENV-4 em células K562. O vírus foi incubado com 
diferentes diluições do soro e em seguida incubado com as células por 24 horas a 37 ºC.  As 
células foram fixadas e marcadas com o anticorpo monoclonal 4G2 (que reconhece a proteína 
E de Flavivirus). A infecção foi detectada com auxílio de um anticorpo anti-IgG de camundongo 
conjugado com o fluorocromo PE. O gráfico representa  a porcentagem de infecção medida por 
diferentes diluições dos soros. Essa porcentagem foi calculada com base na infecção do 
DENV4 sem incubação com nenhum soro.  
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4.5   Avaliação da Resposta Imune Celular 
 

4.5.1  Proliferação de células T específicas  

 
         Após o término do protocolo de imunização, avaliamos também a 

proliferação de linfócitos T CD4+ (figura 13) através da diluição do corante 

CFSE. Os esplenócitos dos camundongos imunizados foram reestimulados 

com uma biblioteca de peptídeos correspondentes à sequência completa da 

proteína E dividida em 5 “pools” contendo 9-10 peptídeos (tabela 2). 

Observamos que o direcionamento do domínio EDIII, tanto por meio do mAb 

αDEC205-EDIII quanto pelo αDEC205-E, induziu uma proliferação celular 

específica (~0,2%) quando os esplenócitos dos animais imunizados foram 

reestimulados principalmente com os pools 4 e 5. Por outro lado, não 

detectamos nenhuma proliferação quando a imunização foi feita com o mAb 

αDEC205-EDI/II. Os esplenócitos dos animais imunizados apenas com o 

adjuvante Poly I:C não foram capazes de proliferar frente aos estímulos 

especificos da proteina E. Resultado também interessante foi obtido nos 

animais imunizados com a proteína E ou com o domínio EDIII. Neste caso, a 

resposta celular foi bem menor do que o direcionamento. Esse dado corrobora 

a alta eficiência das DCs DEC205+ em apresentar antígenos para linfócitos T 

CD4+. Uma série de trabalhos mostram que a resposta imune celular é muito 

mais eficiente quando o antígeno é direcionado para o subtipo de DCs 

CD8+DEC205+(29–31). 
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Figure 13 - A imunização com os mAbs αDEC205-E e αDEC205-EDIII foi capaz de induzir 
uma resposta imunológica de células T CD4

+
 específicas para a região do domínio III.  Os 

animais foram imunizados com 5 µg dos mAbs (αDEC205-E, αDEC205-EDI/II ou αDEC205-
EDIII) ou com 20 pmol das proteínas recombinantes (rec. E e rec. EDIII) na presença do 
adjuvante (Poly I:C). O baço dos animais foi retirado para a obtenção dos esplenócitos e 
avaliação da resposta celular específica foi realizada por meio do ensaio de proliferação com o 
corante CFSE. As células foram reestimuladas com os “pools” de peptídeos referentes à 
sequência da protéina E (tabela 2), e mantidas 5 dias em cultura a 37 ºC. As células foram 
marcadas com os anticorpos αCD4-PerCP-Cy5.5, αCD8-PE-Cy7 e αCD3-APC-Cy7 para 
análise por citometria de fluxo. O gráfico mostra a porcentagem de células CD3

+ 
CD4

+
 que 

proliferam quando reestimuladas. As barras representam a médiadesvio padrão das triplicatas 
de cada grupo.  

 

 
 

  

4.5.2    Células produtoras de IFN-γ específicas 

 

Também avaliamos o número de células produtoras de IFN-γ nos 

animais imunizados com os mAbs quiméricos ou com as proteínas 

recombinantes por meio de ELISPOT contra os 5 “pools” de peptídeos 

mencionados no item 4.5.1. Observamos que os esplenócitos dos 

camundongos imunizados com o mAb quimérico αDEC205-EDIII induziu um 

maior número de células produtoras de IFN-γ específicas para os “pools” 4 e 5 

(figura 14). O direcionamento da protéina E também foi capaz de induzir um 
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número considerável de células produtoras de IFN-γ, porém significativamente 

menor do que o direcionamento do EDIII. Trabalhos têm demonstrado que a 

região do domínio III é responsável pela maior  parte das respostas imunes 

celulares induzidas contra a proteína do envelope viral (87,88). A partir desse 

experimento foi possível observar também que o direcionamento da proteína E 

ou do EDIII para a população de células dendríticas DEC205+ é mais eficiente 

do que a administração direta das proteínas recombinantes.  

 

 

Figure 14 - O direcionamento das proteínas E e EDIII do vírus da dengue foi capaz de 
induzir uma resposta celular robusta. Os esplenócitos dos animias imunizados com os mAbs 
ou com as proteínas recombinantes foram reestimulados com os “pools” de peptídeos referente 
à sequência da proteína E e deixadas em cultura por 24 horas a 37 ºC. A resposta celular 
específica foi analisada pelo ensaio de ELISpot para verificar as células produtoras de IFNγ. O 
gráfico mostra a porcentagem de células específicas que produziram IFNγ frente ao estímulo. 
O ensaio foi realizado em triplicatas e as barras indicam a média ± desvio padrão.  

 

Após a obtenção desses resultados, foi realizada uma análise mais 

específica para essa região do EDIII. Assim, camundongos BALB/c foram 

imunizados com 5µg do mAb quimérico αDEC205-EDIII na presença de 50µg 

do adjunvante Poly I:C. As células foram reestimuladas com os peptídeos 

individuais contidos na sequência do EDIII (peptídeos 36 – 49) (figura 15).  
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Foi observado maior número de células produtoras de IFN-γ que 

reagiram com os peptídeos MDKLQLKGMSYSMCTGKFKI (pool 4) e 

RHVLGRLITVNPIVTEKDSP (pool 5). Esses dados mostram que foi possível 

mapear dois epítopos imunodominantes reconhecidos pelo haplótipo de 

camundongos BALB/c.  

 

Figure 15 - Mapeamento dos peptídeos imunogênicos presentes na sequência do 
domínio EDIII. Os esplenócitos dos animais imunizados com o mAb αDEC-EDIII foram 
reestimulados com 1 µg/mL dos peptídeos referentes à sequência do EDIII e mantidos em 
cultura por 5 dias a 37 ºC.  A determinação da resposta celular específica foi analisada por 
ELISpot. O gráfico mostra número de células totais produtoras de IFN-γ específicas para cada 
peptídeo do domínio III.  O ensaio foi realizado em triplicatas e as barras indicam a média ± 
desvio padrão.  
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5 DISCUSSÃO 
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O objetivo central do nosso trabalho foi avaliar as respostas 

imunológicas tanto humoral quanto celular induzidas após o direcionamento da 

proteína E e dos domínios EDI/II e EDIII do vírus DENV2 para o subtipo 

CD8α+DEC205+ de DCs. A estratégia de direcionamento que utilizamos se 

baseia na inserção do antígeno de interesse (nesse caso, a proteína E, EDI/II e 

EDIII) à cadeia pesada do mAb que reconhece o receptor endocítico DEC205 

presente na superfície dessas DCs. De fato, na literatura existem diversos 

trabalhos demonstrando a eficiência do direcionamento utilizando mAbs 

quiméricos para as DCs CD8α+DEC205+ em induzir respostas imunes, 

especialmente, estimulando linfócitos T CD8+ e T CD4+ (27,33,89,90). 

A eficiência de entrega dos antígenos in vivo, via mAb quimérico, requer 

a presença de moléculas que possam ativar as células dendríticas e 

consequentemente, desencadear os processos de indução das respostas 

imunológicas. No nosso caso, optamos por utilizar o Poly I:C, RNA dupla fita 

sintético capaz de ligar-se ao receptor do tipo Toll 3 (TLR 3) e ao receptor 

citoplasmático MDA-5 (do inglês “Melanoma Differentiation-Associated protein 

5”). A utilização do Poly I:C como indutor da ativação de DCs CD8α+DEC205+, 

em modelo murino, já foi comprovada anteriormente (30,90). 

Para iniciar esse trabalho foi necessário construir os mAbs quiméricos 

fusionados à proteína E, EDI/II e EDIII do DENV2, individualmente. Em nossos 

resultados demonstramos que foi possível produzir os mAbs quiméricos 

αDEC205-E, αDEC205-EDI/II e αDEC205-EDIII por meio de transfecção 

transiente utilizando células HEK293T. Comprovamos também que os mAbs 

quiméricos produzidos mantiveram a sua integridade, bem como a capacidade 

de reconhecer e se ligar, especificamente, ao receptor DEC205 de 

camundongo expresso constitutivamente em células CHO.. É importante 

mencionar que como esses mAbs quiméricos não existem naturalmente, eles 

podem assumir diferentes conformações, dependendo do antígeno que foi 

fusionado nas cadeias pesadas. Tais mudanças na estrutura do mAb quimérico 

podem favorecer ou não o desenvolvimento da resposta imunológica induzida 

após o direcionamento, especialmente da resposta imune humoral.  

A construção dos nossos mAbs quiméricos αDEC205-E, αDEC205-

EDI/II e αDEC205-EDIII foi feita pela clonagem da proteína E, ou de seus 

domínios EDI/II ou EDIII, na região C-terminal das cadeias pesadas. Sabe-se 
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que para a formação de um anticorpo completo é necessário que as duas 

cadeias pesadas que o compõe estejam pareadas. Sendo assim, na 

construção dos nossos anticorpos temos duas moléculas da proteína E, ou dos 

domínios EDI/II e EDIII, para a formação dos mAbs quiméricos αDEC205-E, 

αDEC205-EDI/II e αDEC205-EDIII, respectivamente. Portanto, as duas 

moléculas de cada uma das proteínas (mencionadas acima) estariam dispostas 

no mesmo sentido. Dessa forma as proteínas não apresentariam a sua 

conformação nativa. Sabe-se que proteína E do DENV, ou até mesmo de 

outros Flavivirus, é constituída por um homodímero disposto de forma anti-

paralela na superfície da partícula viral (60).  

O fato dos nossos mAbs quiméricos produzidos apresentarem duas 

cadeias pesadas fusionadas com a proteína E ou com domínios EDI/II ou EDIII,  

parece não ter favorecido a conformação anti-paralela dimérica nativa da 

proteína ou de suas porções. Com isso, a resposta imunológica humoral contra 

essas regiões foi prejudicada após o direcionamento para DCs 

CD8α+DEC205+, utilizando esses mAbs quiméricos. De fato, observamos a 

indução de baixos títulos de anticorpos anti-E nos camundongos BALB/c 

imunizados com os mAbs αDEC205-E e αDEC205-EDI/II, e 

surpreendentemente, a ausência de anticorpos anti-E no caso dos animais 

imunizados com o mAb αDEC205-EDIII, especialmente após a terceira dose.  A 

conformação das proteínas adquiridas após a clonagem nas cadeias pesadas 

pode ter levado a uma alteração na estrutura do mAb, que poderia estar 

“escondendo” a proteína e, portanto, prejudicando a exposição de epítopos 

relevantes para a indução de anticorpos específicos. O mesmo padrão de 

resposta humoral, ausência de anticorpos anti-E após o direcionamento, 

também foi observado quando utilizamos o mAb αDEC205-EDIII na presença 

do adjuvante Poly I:C para imunizar camundongos de uma linhagem distinta, 

no caso, C57BL/6 (dados não mostrados). 

Alguns dados na literatura comprovam a eficiência do subtipo de DCs 

CD8α+DEC205+ em induzir resposta humoral contra determinadas proteínas 

quando os mAbs quiméricos são administrados na presença de um estímulo de 

maturação. O estudo pioneiro nesta área foi realizado por Boscardin et al. 

(2006) e demonstrou que era possível induzir uma resposta humoral robusta 

contra as proteínas ovalbumina e circunsporozoíta (CSP) de Plasmodium yoelii 
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(27). Henriques et al. (2013) observaram resposta robusta de anticorpos contra 

a proteína NS1 do DENV2 após utilizarem o mAb quimérico αDEC205-NS1 em 

ensaios de imunização (30). Já Amorim et al. (2016) utilizaram o mAb 

quimérico αDEC205 fusionado à proteína MSP142 (fragmento de 42 kDa da 

proteína 1 de superfície do merozoíta do Plasmodium) na presença do 

adjuvante Poly I:C para imunizar camundongos de diferentes linhagens e 

observaram que o direcionamento para o subtipo CD8α+DEC205+ foi capaz de 

induzir uma forte resposta humoral contra a proteína MSP119 (fragmento menor 

resultante da clivagem da MSP142). Além disso, foi demonstrado também que 

essa resposta de anticorpos específica era dependente de linfócitos T CD4+. 

Entretanto, quando estes mesmos autores utilizaram o mAb quimérico 

αDEC205 fusionado à proteína MSP119, a indução de anticorpos anti-MSP119 

caiu pelo menos 100 vezes. Esta queda pode ter sido devido à ausência de 

epítopos “helper” para linfócitos B (como discutem os autores) mas também a 

algum problema de conformação envolvendo somente o mAb αDEC205-

MSP119
 (29). Há ainda outros estudos em que a resposta humoral foi também 

avaliada quando mAbs quiméricos contendo antígenos diferentes (Gag e p24 

do HIV, e LcrV de Yersinia pestis, por exemplo) foram direcionados para o 

subtipo CD8α+DEC205+ (34,90–92). Nesses estudos, a conformação do 

antígeno de interesse adquirida após a fusão com mAb quimérico parece ter 

favorecido a indução de uma resposta humoral robusta, diferentemente do que 

foi observado em  nossas construções. Para confirmar se a estrutura da 

proteína E e de seus diferentes domínios realmente adquiriu uma conformação 

prejudicial para indução de anticorpos específicos seria necessário realizar um 

ensaio de cristalografia dos mAbs quiméricos produzidos. Por outro lado, a 

administração das proteínas recombinantes (E e EDIII), controles de ausência 

de direcionamento, foi capaz de induzir títulos de anticorpos consideráveis, 

especialmente após a terceira dose. É importante lembrar que as proteínas 

recombinantes utilizadas nesse trabalho passaram por um processo de 

“refolding”, que visa garantir que as proteínas possam adquirir sua 

conformação nativa. Portanto, como já discutimos acima, nossos resultados da 

análise de resposta humoral sugerem que a ausência de anticorpos anti-E 

observada após a imunização com os mAbs quiméricos pode estar relacionada 

com a estrutura conformacional da proteína E fusionada ao mAb. Porém, 
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apesar de todas as considerações relatadas acima, é necessário lembrar que 

os mAbs quiméricos produzidos mantiveram a sua capacidade de se ligar ao 

receptor DEC205.  

Sabe-se que a proteína E é o principal constituinte da partícula viral, 

desempenhando papel fundamental durante a montagem e internalização do 

vírus (93), sendo o principal alvo antigênico para a indução de anticorpos 

neutralizantes (76). Por esse motivo, resolvemos testar os anticorpos presentes 

nos soros dos animais imunizados com o mAbs quiméricos ou com as 

proteínas recombinantes quanto à capacidade de reconhecer e neutralizar o 

DENV2, impedindo assim, a entrada no vírus na célula. Em nossos resultados, 

observamos que os soros dos camundongos imunizados com os mAbs 

αDEC205-E, αDEC-205EDI/II, αDEC205-EDIII ou com a proteína E 

recombinante não foram capazes de inibir a infecção do vírus DENV2 em 

células VERO, ou seja, nos soros desses animais não havia, aparentemente,  

nenhum anticorpo que pudesse neutralizar a entrada do vírus nas células. 

Contudo, observamos que os soros provenientes  dos animais imunizados com 

a proteína recombinante EDIII inibiram a infecção viral em quase 80% na 

menor diluição, o que não foi visto ao testar os soros obtidos de animais 

imunizados com a proteína E inteira. Consideramos este dado bastante 

interessante, pois mostra que a capacidade de neutralização está de fato 

restrita ao domínio EDIII, pelo menos em camundongos. Dados na literatura já 

têm demonstrado que o domínio EDIII é responsável pela indução de 

anticorpos neutralizantes (85,86,94,95).  

A imunidade contra a dengue é principalmente mediada pela produção 

de anticorpos neutralizantes e o papel desses anticorpos na proteção contra o 

DENV tem sido bem caracterizado (96,97). Izquierdo et al. (2014) produziram 

proteínas recombinantes contendo a região do domínio EDIII fusionada a 

proteína do capsídeo (EDIIIC) do vírus DENV2 e utilizaram em ensaios de 

imunização em camundongos BALB/c. Como resultado, observaram que a 

administração dessa proteína foi imunogênica e levou à produção de 

anticorpos neutralizantes e, além disso, que a imunização também foi capaz de 

conferir proteção nos camundongos contra um desafio letal (96).  
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Nossos resultados de imunização com os controles do não 

direcionamento, no caso as proteínas recombinantes (E e EDIII), corroboram 

com diversos achados presentes na literatura, nos quais a região do domínio 

EDIII é caracterizada por ser responsável pela indução de anticorpos 

neutralizantes durante o desenvolvimento de resposta imunológica protetora 

(80,85,95). No entanto, o direcionamento dessas mesmas regiões para DCs foi 

prejudicado provavelmente pela conformação estrutural dos mAbs, e portanto, 

não conseguimos observar o mesmo efeito de indução de anticorpos 

neutralizantes com é descrito na literatura. Dessa forma, no nosso trabalho, o 

direcionamento da proteína E e das suas porções não foi eficiente em induzir a 

produção de anticorpos anti-E.  

Durante a infecção pelo DENV, a resposta imunológica celular é tão 

importante quanto a resposta humoral no contexto de desenvolvimento de 

proteção contra o vírus. A resposta imune celular desenvolvida após a infecção 

pelo DENV é provavelmente dependente do reconhecimento por diferentes 

populações de células T. Diversos trabalhos têm demonstrado a importância 

dessas células no desenvolvimento da proteção contra o vírus (87,98–101). 

Porém, a contribuição das células T para a resposta imune desenvolvida contra 

o DENV não é totalmente compreendida. 

 Pensando no aspecto da participação dos linfócitos T durante o 

desenvolvimento da proteção contra o DENV, resolvemos também avaliar a 

resposta celular induzida após o direcionamento da proteína E e de suas 

porções (EDI/II e EDIII) para o subtipo de DCs CD8α+DEC205+. A estratégia de 

direcionamento de antígenos para esse tipo celular, via mAb quimérico, tem se 

mostrado bastante eficiente em induzir a ativação de células T. Trumpfheller et 

al. (2006) demostraram que o direcionamento da proteína gag p24  ou p41 do 

HIV para o subtipo CD8α
+
DEC205

+
  de DCs induziu uma forte resposta imune 

de células T, sendo mais eficiente do que a administração de altas doses da 

proteína gag recombinante. No mesmo estudo, observaram também um 

número relativamente elevado de células T CD4+ produtoras de IFN-γ 

específicas ao antígeno direcionado (33). Resultados similares foram também 

obtidos por Boscardin et al. (2006) utilizando a ovalbumina e a CSP (27). 
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Em nosso estudo, após o término do protocolo de imunização, os baços 

dos animais foram removidos e utilizados para análise da resposta celular que 

foi avaliada tanto pela proliferação dos linfócitos T CD4+ quanto pela produção 

de IFN- por ELISPOT. Observamos uma proliferação celular específica 

(~0,2%) para peptídeos contidos na região do EDIII através do direcionamento 

tanto pelo mAb αDEC205-EDIII quanto pelo αDEC205-E, mas não detectamos 

nenhuma proliferação quando utilizamos o αDEC205-EDI/II. Estes resultados 

sugerem fortemente que os epítopos imunodominantes da proteína E, pelo 

menos para a linhagem de camundongos BALB/c, estão contidos no final do 

domínio EDI/II e no domínio EDIII. Para confirmar esta hipótese, precisaremos 

repetir este experimento utilizando peptídeos individuais. A eficiência das DCs 

DEC205+ em apresentar antígenos para linfócitos T CD4+ já tem sido bem 

esclarecida po r diversos trabalhos mostrando que a resposta imune celular é 

muito mais eficiente quando o antígeno é direcionado para esse subtipo (29–

31). 

Henriques et al. (2013) demonstraram o papel das células T CD4+ 

induzidas após o direcionamento da proteína NS1 do DENV2 para as DCs 

CD8α+DEC205+ na proteção contra a infecção por DENV. Eles observaram 

que, quando os linfócitos T CD4+ são depletados, há um aumento na 

mortalidade e morbidade dos animais, demonstrando que ao direcionar 

antígenos para as DCs DEC205+ as células T CD4+, e também as células T 

CD8+, são ativadas, tendo um papel fundamental para a proteção contra o vírus 

no modelo descrito (30).  

Embora muitos estudos tenham investigado o papel da resposta celular  

no contexto da patogênse da dengue (73–75), poucos examinaram a 

contribuição das células T para proteção da doença. As células T CD4+ podem 

contribuir para a resposta do hospedeiro contra diferentes patógenos, como por 

exemplo, na produção de citocinas e no auxílio ao desenvolvimento de células 

T CD8+. As células T CD4+ também podem auxiliar na resposta de células B 

para a produção de anticorpos e indução de mudança de classe (102). Yauch 

et al. (2010) investigaram a contribuição das células T CD4+ no 

desenvolvimento da resposta em camundongos susceptíveis à infecção 

primária pelo DENV2, a qual resultou em uma expansão e ativação de células 

T CD4+ produtoras de IFN-γ. Nesse estudo, foi possível identificar epítopos de 
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células T CD4+ presentes nas proteínas não estruturais NS2B, NS3 e NS4B 

(98). 

Nossos resultados também demonstraram que através da estratégia de 

direcionamento via mAbs quiméricos foi possível observar células produtoras 

de IFN-γ específicas quando reestimuladas com os “pools” 4 e 5 referentes à 

região do EDIII. Trabalhos têm demonstrado que a região do domínio EDIII é 

responsável pela maior parte das respostas imunes celulares induzidas contra 

a proteína do envelope viral (87,88). Além disso, observamos um número 

relativamente alto de células produtoras de IFN-γ após o direcionamento da 

proteína E ou do EDIII, quando comparado com a imunização com as proteínas 

recombinantes. A partir desse experimento foi possível observar também que o 

direcionamento da proteína E ou do EDIII para a população de células 

dendríticas DEC205+ é mais eficiente do que a administração direta das 

proteínas recombinantes. Essas características do direcionamento também 

foram observadas pelo nosso grupo com a utilização de mAbs quiméricos 

contendo outras proteínas (29,31). Além disso, através do direcionamento foi 

possível mapear dois epítopos imunodominantes reconhecidos pelo haplótipo 

de camundongos BALB/c (MDKLQLKGMSYSMCTGKFKI e 

RHVLGRLITVNPIVTEKDSP).  

O mapeamento de regiões imunodominantes através da estratégia de 

direcionamento, via mAb quimérico αDEC205, também foi observado 

anteriormente. Rampazo et al. (2015) verificaram que o direcionamento da 

proteína 2 da superfície do amastigota do Trypanosoma cruzi (ASP-2) para as 

DCs CD8α+DEC205+ foi capaz de induzir forte ativação de linfócitos T CD4+. 

Além disso, também foi possível identificar epítopos de células T CD4+ 

específicos presentes na ASP-2, reconhecidos pelo haplótipo de camundongos 

da linhagem BALB/c (31).  

  Tendo em vista todos os resultados obtidos e apresentados 

anteriormente, esse estudo demonstrou a importância de preservar as 

características nativas estruturais das proteínas que são fusionadas aos mAbs 

quiméricos para serem direcionadas a determinadas populações de DCs, 

especialmente para a avaliação da resposta humoral. Os nossos dados 

também corroboram a eficiência do direcionamento para as DCs 

CD8α+DEC205+, via mAb αDEC205, em induzir resposta celular robusta. Além 
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disso, o presente trabalho contribui para os estudos relacionados à 

investigação do papel das células T CD4+ no desenvolvimento de resposta 

celular contra DENV. Portanto, podemos considerar que o presente trabalho 

pode servir como base para novos estudos que visam o desenvolvimento de 

estratégias vacinais e terapêuticas para a infecção com DENV, uma vez que foi 

demonstrado aqui o mapeamento de dois epítopos importantes na indução de 

resposta imune celular presentes na região do EDIII do DENV2.  
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6 CONCLUSÃO 
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 Baseados nos dados obtidos até o momento, podemos concluir que: 

 

1. Os mAbs quiméricos contendo a proteína E ou seus diferentes domínios 

foram produzidos com sucesso e ligaram-se ao receptor DEC205 

murino; 

2. Os títulos de anticorpos anti-E, anti-EDI/II e anti-EDIII foram muito baixos 

ou inexistentes quando os animais foram imunizados com os mAbs 

quiméricos; 

3. Imunização com o domínio EDIII recombinante induziu altos títulos de 

anticorpos anti-EDIII com capacidade neutralizante; 

4. O direcionamento da proteína E inteira ou do EDIII induziu forte resposta 

celular provavelmente mediada por linfócitos T CD4+ contra peptídeos 

localizados na região do EDIII. 
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