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Santillo BT. Análise fenotípica e funcional de células dendríticas polarizadas 
para o tipo alfa-1 (α-DC1) derivadas de monócitos de indivíduos infectados pelo 
HIV-1 [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2020. 

Resumo: A imunoterapia baseada em células dendríticas derivadas de 
monócitos (MoDCs) constitui uma estratégia promissora para o manejo de 
indivíduos infectados pelo HIV podendo atuar como um tratamento 
complementar para pacientes que fazem uso de terapia antirretroviral. 
Protocolos para obtenção de MoDCs convencionais, aqui denominadas IL4-
DCs, utilizam como mediadores da diferenciação celular as citocinas IL-4 e 
GM-CSF que originam DCs imaturas com características mielóides. O estímulo 
das DCs imaturas com citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β e IL-6 ativa as 
MoDCs tornando-as aptas a apresentar antígenos e iniciar uma resposta imune 
específica. As IL4-DCs tem demonstrado capacidade de induzir resposta 
específica de linfócitos T, mas ainda demonstram baixo potencial de migrar 
para os linfonodos e produzir IL-12p70, essencial para estimular linfócitos Th1. 
Um protocolo alternativo tem proposto a utilização de interferons dos tipos I e II, 
além de agonistas de TLR para suplementar o estímulo para ativação de 
MoDCs. As MoDCs assim estimuladas são denominadas células dendríticas 
polarizantes para o tipo alfa-1 (α-DC1) e apresentam capacidade de produzir 
níveis elevados de IL-12p70 levando a uma potente resposta Th1. O potencial 
terapêutico de α-DC1 foi demonstrado inicialmente em protocolos de 
imunoterapia para pacientes de tumores e mais recentemente foi desenvolvido 
protocolo para indivíduos infectados pelo HIV. Há alguns anos nosso grupo de 
pesquisa está envolvido com protocolo clínico de imunoterapia baseada em 
IL4-DCs pulsadas com vírus quimicamente inativado. Neste contexto, com o 
objetivo de buscar alternativas para aperfeiçoar a imunoterapia, a nossa 
proposta foi avaliar in vitro aspectos fenotípicos e funcionais das α-DC1 
pulsadas com HIV quimicamente inativado com potencial de aplicação na 
imunoterapia. Para tanto, foram avaliadas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes e 
controle quanto à morfologia, expressão de moléculas de superfície, produção 
de IL-12p70, capacidade de estimular a produção de IFN-γ e expressão de 
CD107a em linfócitos T autólogos e capacidade de estimular a proliferação de 
linfócitos T alogênicos. Os resultados revelaram que as α-DC1 apresentam 
maior expressão de CD40, CCR7 e CCR5, quando comparadas às IL4-DCs. 
Os resultados dos ensaios funcionais demonstraram que as α-DC1 tendem a 
produzir maiores níveis de IL-12p70 e que ambas α-DC1 e IL4-DCs foram 
capazes de estimular linfócitos T autólogos de pacientes a produzirem IFN-γ. 
Ainda, ambas MoDCs foram capazes de induzir a proliferação de linfócitos T 
alogênicos de pacientes e HIV-. Embora as α-DC1 e IL4-DCs constituam 
populações distintas de MoDCs, demonstrando potencial de produção de IL-
12p70 distintos, observamos que a capacidade de reconhecer e apresentar 
antígenos virais e estimular resposta de linfócitos T foi semelhante entre estas 
duas populações. 

Descritores: HIV; Células dendríticas; Imunoterapia; Interferon tipo I; Interferon 

Gama. 



 

 

 

 

Santillo BT. Phenotypic and functional analysis of alpha-type1 polarized 

dendritic cells (α-DC1) derived from monocytes of HIV-1 infected subjects 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2020. 

Abstract: Immunotherapy based on monocyte-derived dendritic cells (MoDCs) 

has been shown to be a promising tool for treating HIV-infected individuals, and 

can act as a complementary treatment for HIV-infected individuals in use of 

antiretroviral therapy. Protocols for obtaining conventional MoDCs, here called 

IL4-DCs, use as mediators of cell differentiation the IL-4 and GM-CSF cytokines 

that originate immature DCs with myeloid characteristics. Stimulation with TNF-

α, IL-1β and IL-6 pro-inflammatory cytokines activates MoDCs making them 

able to present antigens and initiate a specific immune response. IL4-DCs have 

shown able to induce specific-T cell response, but still unable to migrate to 

lymph nodes and increase IL-12p70 production, essential to stimulate Th1 cells. 

An alternative protocol has proposed the use of type I and II interferons, in 

addition to TLR agonists to supplement the activation stimulus of MoDCs. 

These MoDCs are called alpha-type-1 polarized DCs (α-DC1), which have an 

exuberant capacity to produce high levels of IL-12p70 cytokine and to induce a 

potent Th1 response, consequently. The therapeutic potential of α-DC1 was first 

demonstrated in immunotherapy protocols for tumor patients and more recently 

a protocol has been developed for HIV-infected individuals. For some years, our 

research group has been involved in a clinical immunotherapy protocol based 

on IL4-DCs stimulated with chemically-inactivated virus. In this context, the aim 

of this study was to investigate alternatives to improve immunotherapy with 

proposing to evaluate in vitro phenotypic and functional aspects of α-DC1 

pulsed with chemically inactivated HIV prospecting as a potential application in 

HIV immunotherapy. For that, α-DC1 and IL4-DCs of HIV+ and HIV- subjects 

were evaluated for morphology, surface molecule expression, IL-12p70 

production, ability to stimulate IFN-γ production and CD107a expression in 

autologous T lymphocytes and ability to stimulate the proliferation of allogeneic 

T lymphocytes. The results revealed that α-DC1. The results of functional 

assays demonstrate that α-DC1 tends to produce higher levels of IL-12p70 and 

that both α-DC1 and IL4-DCs were able to stimulate IFN-γ-producing 

autologous T lymphocytes of HIV+ subjects. Also, both of MoDCs were able to 

induce allogeneic T lymphocytes proliferation of HIV+ and HIV- subjects. 

Although α-DC1 and IL4-DCs are distinct MoDCs populations that 

demonstrated different potential to release IL-12p70, we observed that the 

ability to recognize and present viral antigens and stimulate T lymphocyte 

response was similar between these two populations. 

Descriptors: HIV; Dendritic cells; Immunotherapy; Interferon type I; Interferon-

Gamma. 
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1.  INTRODUÇÃO



20 

Introdução 

 

A epidemia da síndrome da imunodeficiência humana adquirida (do inglês, 

acquired immunodeficiency syndrome - aids), causada pelo vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV), teve seu início em 1980 e continua sendo um 

grande causador de mortes, mesmo após o surgimento dos medicamentos 

antirretrovirais, como a Azidovudina, criada em 1987. Atualmente, existem 37,9 

milhões de pessoas vivendo com HIV/aids no mundo (WHO, 

https://www.who.int/hiv/data/en/). As principais vias de transmissão são sexual, 

compartilhamento de seringas para uso de drogas injetáveis, seguida da 

transmissão vertical. Nos últimos 12 anos, foram notificados cerca de 300 mil casos 

de infecção pelo HIV no Brasil. No ano de 2018 foram notificados quase 44 mil 

casos de infecção pelo HIV e registrados cerca de 40 mil casos de aids. Apesar 

disso, as taxas de detecção de novos casos de aids foram reduzidas em 17,6% nos 

últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, verificou-se redução de 24,1% na mortalidade 

(boletim epidemiológico, 2019) 

O HIV é um lentivírus pertencente à família Retroviridae, composto 

basicamente por um invólucro formado por uma bicamada lipídica e um capsídeo 

com forma cônica, que está associado ao genoma viral, cuja composição 

compreende duas simples fitas de RNA (1-3). Para que haja a infecção, o HIV liga a 

glicoproteína presente em seu envelope, a gp120, à molécula CD4 presente na 

superfície de linfócitos T (também presente, em menor quantidade, em macrófagos e 

células dendríticas (DCs)). Além da molécula CD4, a infecção pelo HIV requer sua 

interação com os receptores de quimiocinas CCR5 e CXCR4 (por este motivo, 

também são considerados coreceptores da infecção pelo HIV), que se apresentam 

adjacentes ao receptor CD4. Após o estabelecimento destas interações ocorre a 

fusão do envelope viral com a membrana da célula, seguida da liberação do 

capsídeo viral no meio intracelular. Deste, são liberados o genoma e as enzimas 

virais (transcriptase reversa, integrase e protease), que participam das etapas de 

integração ao genoma do hospedeiro e posteriormente, replicação viral, utilizando os 

processos celulares como maquinaria para a produção de novos vírus (revisto por 

(4)). 

A infecção pelo HIV promove a ativação crônica do sistema imune e a depleção 

maciça de linfócitos T CD4+ provocando um profundo comprometimento da resposta 

https://www.who.int/hiv/data/en/
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imune do hospedeiro, que culmina em um quadro de imunossupressão profunda, 

característico da aids (5). 

A resposta imune celular desempenha um papel fundamental na patogênese do 

HIV. Com o auxílio de linfócitos T CD4+, as células T CD8+ específicas ao HIV, que 

constituem a parte efetora da resposta celular são capazes de eliminar células 

infectadas pelo HIV, atuando diretamente na citólise de células infectadas e também 

na secreção de fatores que controlam a replicação viral (6, 7). Além disso, foi 

demonstrada uma correlação inversa entre a frequência da atividade de linfócitos T 

citotóxicos (CTLs) específicos ao HIV e a carga viral plasmática em todos os 

estágios da infecção (8). Soma-se a isto a observação que pacientes não 

progressores apresentam uma resposta CTL maior do que pacientes progressores 

(9). 

Atualmente a terapia antirretroviral constitui a principal estratégia para o 

controle da infecção pelo HIV, tanto em nível individual quanto social. De fato, seu 

uso tornou possível a redução dramática da carga viral dos indivíduos infectados, 

levando à queda nos índices de mortalidade relacionada à AIDS, além da redução 

nos níveis de transmissão do vírus (revisto por (10)). 

A despeito deste grande avanço, alguns problemas persistem como 

alterações clínicas e laboratoriais importantes relacionadas ao uso desta terapia, a 

parcela de pacientes que a despeito do tratamento apresenta um quadro de falência 

terapêutica, o alto custo da medicação, o risco de desenvolvimento de resistência 

viral e a necessidade de uso de terapia por toda a vida (revisto por (11)). Além disso, 

sabe-se que somente o tratamento não é capaz de proporcionar a erradicação 

definitiva dos vírus (cura esterilizante) devido à persistência dos reservatórios 

celulares de infecção. 

Além dos problemas mencionados, uma limitação chave das drogas 

antirretrovirais é a incapacidade de restaurar a resposta imune específica anti-HIV 

(12-14). Neste contexto, a imunoterapia pode representar uma oportunidade para 

expandir e melhorar a imunidade adaptativa anti-HIV de forma a controlar a infecção 

viral, o que poderia ser empregada como um complemento ao tratamento. Além 

disso, o incremento da imunidade adaptativa poderia potencialmente reduzir os 

reservatórios virais, que combinado a uma terapia altamente potente poderia 
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promover a cura funcional da infecção pelo HIV (15). Ainda, tem sido proposta a 

combinação entre estratégia de "shock and kill" que consiste em ativar reservatórios 

virais e eliminar os vírus com o uso de drogas altamente potentes, que associada à 

imunoterapia poderia levar à erradicação destes reservatórios, finalmente 

promovendo a cura esterilizante da infecção pelo HIV. 

Em particular, a imunoterapia com DCs tem sido explorada nos últimos anos 

pelo seu potencial em induzir imunidade protetora, inicialmente constatada em 

doenças crônicas, como no câncer. As DCs constituem as principais células 

apresentadoras de antígenos (APC) do sistema imune e são consideradas 

sentinelas naturais, por apresentarem alto potencial de acesso aos patógenos 

invasores uma vez que estão posicionadas em regiões estratégicas do organismo 

tais como pele, superfícies mucosas e sangue. Nestes locais as DCs, em geral, 

encontram-se no seu estágio imaturo, durante o qual possuem grande capacidade 

de reconhecimento, captura e processamento antigênico. O encontro com o 

patógeno leva à ativação das DCs tornando-as maduras e capazes de aumentar a 

expressão de moléculas do complexo de histocompatibilidade de classe I e II 

associadas com a apresentação de antígenos (MHC – do inglês: major 

histocompatibility complex), além de elevar os níveis de moléculas coestimuladoras 

CD80 e CD86, moléculas de ativação CD83 e CD40 e de receptores de quimiocinas, 

como o CCR7, que permite a sua migração para órgãos linfoides secundários. 

Assim, durante o processo de maturação as DCs migram para os órgãos linfóides 

drenantes e ao atingirem a zona de linfócitos T, encontram-se aptas a apresentarem 

os antígenos via moléculas de MHC classe I e classe II aos linfócitos T CD8+ e 

CD4+, respectivamente, sendo capazes de iniciar as respostas imunes mediadas 

por linfócitos T contra patógenos invasores (16-18). 

A população de DCs circulantes é relativamente rara, constituindo menos que 

1% do número total de células do sangue (19), por este motivo o emprego de DCs 

em protocolos terapêuticos só se tornou possível com o desenvolvimento de 

técnicas capazes de produzir estas células em escalas maiores, através da 

diferenciação a partir de populações precursoras mais abundantes, como os 

monócitos (20). 
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No contexto da infecção pelo HIV as DCs são as principais iniciadoras da 

resposta imune adaptativa, uma vez que a resposta de linfócitos T é dependente da 

apresentação de antígenos. Deste modo, DCs infectadas apresentando produção de 

proteínas virais no citosol podem induzir a ativação de linfócitos T CD8+, enquanto 

proteínas virais, debris de células apoptóticas e antígenos de HIV processados 

resultam na ativação de células T CD4+ (21). Além disso, as células dendríticas 

podem processar antígenos extracelulares de HIV por meio do processo de 

apresentação cruzada. Tal processo requer uma interação adequada do receptor de 

superfície para HIV e fusão do vírus com a membrana celular. Esta apresentação 

tem papel crucial na ativação de células T CD8+ (22).  

Tais evidências levaram ao desenvolvimento de protocolos de diferenciação de 

células dendríticas derivadas de monócitos, carreando antígenos de HIV, para o 

tratamento de indivíduos cronicamente infectados. Até o presente mais de 10 

ensaios clínicos de imunoterapia com DCs já foram publicados, totalizando mais de 

150 pacientes estudados (revisto por (15, 23)). Em todos os ensaios foi constatado 

tratar-se de um procedimento seguro, uma vez que efeitos colaterais mínimos foram 

observados durante a vacinação e seguimento vacinal. Além disso, os resultados 

clínicos em geral mostram que a imunoterapia é capaz de promover algum grau de 

imunogenicidade, mas que nem sempre se traduz em impacto sobre a carga viral 

plasmática durante o seguimento vacinal. 

Um ponto importante a ser considerado é que não existe um consenso sobre o 

protocolo ótimo para a diferenciação de células dendríticas, o melhor método para o 

carregamento das DCs com antígenos e nem sobre qual imunógeno seria capaz de 

induzir a melhor resposta imune, de modo que o estabelecimento de um protocolo 

padrão-ouro ainda constitui um desafio para o sucesso da vacina terapêutica 

baseada em DCs para indivíduos infectados pelo HIV. Neste sentido, o protocolo 

mais utilizado para a obtenção de DCs envolve a cultura de monócitos na presença 

de IL-4 e GM-CSF e posterior ativação das DCs imaturas com estímulo pró-

inflamatório, originando as IL4-DCs. 

Em um protocolo clínico recentemente desenvolvido por nosso grupo de 

pesquisa, em fase de publicação, utilizamos IL4-DCs para o tratamento de 

indivíduos cronicamente infectados. Neste estudo confirmamos a segurança e 
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tolerância do produto vacinal, entretanto, embora num pequeno grupo de pacientes 

tenhamos observado uma melhora nos níveis de células T CD4+ e carga viral 

plasmática, estatisticamente não observamos diferenças relevantes entre amostras 

pré e pós-vacina analisadas quanto à carga viral e níveis de células T CD4+. 

Este perfil de resposta não fori observado apenas nos ensaios realizados pelo 

nosso grupo, mas também por grupos empregando a PGE2 como um componente 

do coquetel pró-inflamatório (DC padrão). Uma das razões que pode explicar 

parcialmente os dados obtidos é a inabilidade das IL4-DCs (ou DCs padrão) em 

produzir IL-12, um fator crítico na indução de respostas do tipo Th1. 

Considerando que a alta plasticidade apresentada pelas DCs é dependente da 

origem precursora e das citocinas presentes no microambiente (24) e que existe a 

possibilidade da obtenção de DCs derivadas de monócitos (MoDCs), estudos têm 

mostrado que o cultivo de MoDCs em meio condicionante composto por fatores 

indutores de respostas do tipo Th1 ou do tipo Th2pode gerar MoDCs polarizadas 

direcionadas para gerar estes tipos de respostas. A presença de IFN-γ durante o 

processo de maturação das MoDCs leva ao desenvolvimento de DC polarizadas 

para o tipo 1, que é capaz de produzir altos níveis de IL-12 após contato com 

linfócitos T naive, os quais, por sua vez, são ativados e diferenciados em linfócitos 

Th1 (25-28). 

Neste sentido, trabalhos têm proposto cultivar DCs na presença de interferons 

dos tipos I e II e agonistas de TLR, originando DCs polarizadas para o tipo α1 (α-

DC1), com o objetivo de empregar estas células clinicamente e polarizá-las para a 

indução de uma resposta específica do tipo Th1 acompanhada de resposta CTL, 

desejável particularmente no caso de uma infecção viral. Neste contexto, algumas 

características críticas para a indução de uma resposta Th1 devem ser 

consideradas: (i) status de maturação plena, (ii) responsividade a quimiocinas de 

órgãos linfóides secundários e (iii) habilidade em produzir altos níveis da citocina IL-

12p70 (29). 

O potencial polarizante da α-DC1 foi demonstrado em ensaios in vitro 

utilizando amostras derivadas de indivíduos sadios e pacientes de melanoma (29). 

Posteriormente, resultados promissores foram observados em aplicações clínicas 

que utilizaram α-DC1 para o tratamento de tumor do tipo glioma (30, 31). Mais 
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recentemente α-DC1 foi avaliada em ensaio clínico para tratamento de indivíduos 

infectados pelo HIV, utilizando como antígeno células apoptóticas autólogas 

infectadas pelo HIV-1, mostrando proteção parcial, mas que não é sustentada após 

interrupção de HAART (32). 

A literatura ainda é escassa no estudo das α-DC1 derivadas de monócitos de 

indivíduos infectados pelo HIV com potencial de aplicação terapêutica. Neste 

contexto, resultados advindos do presente trabalho podem permitir a compreensão 

dos aspectos funcionais destas células e fornecer elementos para aperfeiçoar tanto 

aspectos relacionados à pesquisa básica em projetos in vitro para avaliação de DCs 

de pacientes infectados pelo HIV, quanto projetos de pesquisa clínica de vacinação 

terapêutica para tratamento de indivíduos infectados pelo HIV. 

Neste contexto, considerando que as α-DC1 potencializam uma resposta do 

tipo Th1, exibindo aumentada produção de IL-12 e intensificando a resposta CTL, 

nosso objetivo foi avaliar in vitro aspectos fenotípicos e funcionais das α-DC1 

geradas a partir de monócitos de pacientes infectados pelo HIV e comparar com as 

células dendríticas convencionalmente utilizadas, as IL4-DCs. 
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2.1. Objetivo geral 

Avaliar in vitro aspectos fenotípicos e funcionais das α-DC1 geradas a partir de 

monócitos de pacientes infectados pelo HIV e comparar com as células dendríticas 

convencionalmente utilizadas, obtidas por meio do protocolo IL4-DC. 

2.2. Objetivos espeíficos 

Comparar α-DC1 e IL4-DCs com relação à: 

- expressão das moléculas de superfície,  

- produção das citocinas IL-12p70,  

- capacidade de estimular a proliferação de linfócitos T alogênicos,  

- capacidade de estimular resposta específica ao HIV avaliando as populações de 

linfócitos T CD4+ e CD8+ quanto à produção de IFN-γ e à expressão de CD107a. 
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3.1. Casuística 

Foram incluídos no estudo 20 indivíduos cronicamente infectados pelo HIV, 

cujos dados clínicos e laboratoriais  estão descritos na Tabela 1. Todos os pacientes 

apresentavam-se sob o uso de terapia antirretroviral (esquema de tratamento está 

incluído na Tabela 1) e com contagem mínima de células T CD4+ de 500 

células/mm3.  

Como fatores de exclusão foram considerados contagem de células T CD4+ 

inferior a 500 células/mm3, idade inferior a 18 anos, gravidez, condições que 

pudessem promover alterações da resposta imune, como coinfecções, câncer, 

tratamento com antiinflamatórios e imunosupressores.  

Além do grupo de pacientes foi incluído um grupo controle, constituído por 10 

indivíduos não infectados pelo HIV. 

Os pacientes foram selecionados no Ambulatório ADEE - 3002 do 

Departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP. Os indivíduos 

controle, por sua vez, foram selecionados no Banco de Sangue do Hospital Osvaldo 

Cruz (doadores de repetição) e do LIM56. 

  Todos os participantes deste projeto participaram voluntariamente após 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, de acordo com a 

resolução nº. 466/12 do Ministério da Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres 

humanos.  

O projeto tem a aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do HCFMUSP (CAPPesq) sob nº de parecer 1.177.544 aprovado em 05 de 

agosto de 2015. 
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Tabela 3 - Características dos pacientes participantes do estudo. 

Paciente Gênero Idade Terapia 
Contagem de 

células TCD4+ 
(céls/μL)* 

PVL 

(cópias/mL)* 
(log10 

cópias/mL)* 

P1 M 49 
Tenofovir/Emtricitabina 

+ Efavirenz 
1126 ND ND 

P2 M 34 
Tenofovir/Emtricitabina 
+ Atazanavir/Ritonavir 

783 ND ND 

P3 M 41 
Tenofovir/Emtricitabina 

+ Efavirenz 
732 480 2,681 

P4 M 63 
Tenofovir/Emtricitabina 
+ Atazanavir/Ritonavir 

576 ND ND 

P5 M 52 
Tenofovir/Emtricitabina 

+ Efavirenz 
751 <40 - 

P6 M 54 
Tenofovir/Emtricitabina 

+ Efavirenz 
649 <40 - 

P7 M 44 
Tenofovir/Emtricitabina 

+ Efavirenz 
1460 ND ND 

P8 F 45 
Tenofovir + Efavirenz + 

Lamivudina 
908 ND ND 

P9 M 63 
Tenofovir/Emtricitabina 

+ Efavirenz 
500 ND ND 

P10 M 49 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Efavirenz 
728 <40 - 

P11 M 34 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Dolutegravir 
426 ND ND 

P12 F 43 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Efavirenz 
981 ND ND 

P13 F 50 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Efavirenz 
1201 ND ND 

P15 F 50 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Dolutegravir 
1626 ND ND 

P16 F 27 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Efavirenz 
1736 ND ND 

P17 M 57 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Efavirenz 
981 ND ND 

P19 M 63 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Efavirenz 
719 <40 <1,60 

P20 M 59 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Dolutegravir 
833 ND ND 

P21 M 41 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Efavirenz 
771 <40 <1,60 

P22 M 55 
Tenofovir + Lamivudina 

+ Dolutegravir 
1680 ND ND 

* Valores de testes realizados no período mais próximo da coleta da amostra para o estudo. 
Abreviações: ND = Não detectável. 
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3.2. Cultura de expansão viral 

O estímulo utilizado para o pulso das MoDCs foi constituído por um pool de 

isolados de HIV provenientes de 3 pacientes. Os vírus foram quimicamente 

inativados por meio do uso do aldrithiol-2 (AT-2; ou 2,2'-dipiridildissulfeto), um 

reagente oxidante capaz de manter a integridade conformacional das proteínas 

virais e, concomitantemente, neutralizar a infectividade do HIV, por meio de uma 

modificação covalente das estruturas de zinco do nucleocapsídeo viral (33). 

Inicialmente, pacientes HIV+ participantes de um projeto de pesquisa 

desenvolvido anteriormente por nosso grupo foram submetidos ao procedimento de 

leucoaférese. Deste material, foram obtidas as PBMCs, as quais foram mantidas em 

cultura na presença de PBMCs autólogas, juntamente com 1% de fitohemaglutinina 

(PHA; Gibco, Life Technologies) e 20 UI/mL de IL-2 (PeproTech) para o estímulo da 

proliferação celular e, consequentemente, da replicação viral. Destas culturas foram 

armazenados os sobrenadantes a -80 °C, cujas alíquotas remanescentes foram 

utilizadas para iniciar a cultura viral dos isolados que compuseram o pool de vírus 

utilizado para pulsar as MoDCs do presente projeto. É válido ressaltar que os 

pacientes foram comunicados e autorizaram o uso do material para o 

desenvolvimento deste trabalho, através de assinatura do TCLE. 

Sendo assim, os isolados virais de 3 indivíduos sabidamente infectados pelo HIV 

foram adicionados separadamente às culturas de  células mononucleares de sangue 

periférico (PBMCs) de doador sadio (cultura alogênica) previamente ativadas por 48 

a 72 horas com 1% de fitohemaglutinina (PHA) (Gibco, Life Technologies) e 

mantidos em meio RPMI1640 (Gibco, Life Technologies) contendo 10% de SFB 

(Gibco, Life Technologies) e 20 IU/mL de IL-2 (PeproTech) em estufa de CO2 a 37 

ºC. O meio foi trocado a cada 3 dias e, semanalmente, as culturas foram 

realimentadas com PBMCs de doador sadio previamente ativadas com PHA. 

Sobrenadantes sabidamente positivos para partículas virais de cada cultura foram 

armazenados a cada repique. As culturas foram monitoradas com relação ao 

aumento da carga viral, quantificada com relação ao número de partículas virais 

através da reação de cadeia de polimerase (PCR), utilizando kit Cobas Amplicor 

(Roche Diagnostics). 
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3.3. Inativação do HIV com aldrithiol-2 (HIV-AT2) 

A inativação dos vírus foi realizada de acordo com protocolo descrito por Rossio 

et al (1998). Em resumo, o volume armazenado de sobrenadante proveniente de 

cada indivíduo foi incubado com 250 M de AT-2 (Sigma-Aldrich) sob agitação 

constante por 1 hora a 37 oC para inativação. Em seguida, o material foi centrifugado 

a 3000 g por 20 minutos para remoção de debris celulares e concentrado em 

dispositivo de ultrafiltração Amicon (Millipore) com membrana de 100 kDa, por meio 

de centrifugação a 3200 g por 20 minutos em cada ciclo. 

 

3.4. Purificação dos vírus inativados 

O concentrado dos sobrenadantes contendo as partículas virais foi 

ultracentrifugado para o isolamento dos vírus em centrífuga L80 Beckman, utilizando 

rotor de ângulo móvel (SW41 Ti). Para tanto, o material foi acondicionado sobre 

solução de sacarose a 20% em TNE (20 mM de Tris/HCl, 20 mM de NaCl e 2,5 mM 

de EDTA), na proporção de 1 parte de sacarose para 2 partes de sobrenadante 

concentrado e, em seguida, centrifugado a 4 oC por 1 hora a 100.000 g. Após este 

período, todo o material acima da sacarose foi removido e o pellet ressuspendido em 

TNE. Foi realizada uma nova centrifugação por mais 1 hora a 100.000 g e em 

seguida o pellet foi ressuspendido em meio de cultura RPMI 1640 e quantificado 

com relação ao número de partículas virais através da reação de cadeia de 

polimerase (PCR), utilizando kit Cobas Amplicor (Roche Diagnostics). 

 

3.5. Obtenção das amostras 

Foram coletados em tubos contendo heparina cerca de 70 mL de sangue 

periférico de indivíduos infectados pelo HIV. As amostras de controles foram 

provenientes de câmara de leucorredução cedidas pelo banco de sangue do 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

PBMCs de pacientes e controles foram separadas por meio de gradiente de 

densidade Ficoll/Hypaque (GE healthcare). Em seguida, realizamos a purificação de 

células CD14+ (monócitos) por meio de seleção positiva utilizando beads 
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magnéticas (Miltenyi Biotec). Após purificação, os monócitos foram quantificados e 

diferenciados em células dendríticas. As células CD14- (predominantemente 

linfócitos) foram ressuspendidas em soro fetal bovino (SFB; Gibco, Life 

Technologies) contendo 10% de dimetilsulfóxido (DMSO) e congeladas em 

nitrogênio líquido. 

 

3.6. Obtenção de células dendríticas derivadas de monócitos (MoDCs) 

3.6.1. Obtenção de células dendríticas polarizadas para o tipo α1 (α-DC1) 

Para o cultivo de α-DC1 utilizamos placa de baixa adesão (Corning), 

conforme preconizado pelo grupo de pesquisa que desenvolveu este 

protocolo. A placa de baixa adesão é caracterizada por possuir uma camada 

de hidrogel ligada covalentemente à superfície dos poços que impede a 

adesão celular, além de minimizar a absorção de proteínas, ativação de 

enzimas e ativação celular. 

Monócitos foram cultivados a uma concentração de 5x105 céls/mL em 

meio de cultura IMDM (Gibco, Lite Technologies) contendo 10% de SFB, 1000 

IU/mL de GM-CSF e 1000 IU/mL de IL-4 (PeproTech) durante 5 dias para a 

obtenção de α-DC1 imaturas. Parte dessas células foi estimulada com um 

coquetel pró-inflamatório contendo 50 ng/mL de TNF-α, 25 ng/mL de IL-1β 

(PeproTech), 20 ug/mL de Poly-I:C (Sigma), 1000 IU/mL de IFN-α e 1000 

IU/mL de IFN-γ (Miltenyi Biotec) por mais 48 horas para a obtenção de α-DC1 

maduras. As α-DC1 pulsadas foram obtidas pela incubação de α-DC1 

imaturas com HIV inativado por AT-2 (HIV-AT2) durante 2 horas, a um MOI de 

30 partículas virais, seguido do estímulo pró-inflamatório (descrito acima) por 

mais 48 horas. 

 

3.6.2. Obtenção de células dendríticas convencionais/ padrão (IL4-DCs) 

Monócitos foram cultivados em placa de cultura sem tratamento para 

adesão, a uma concentração de 5x105 céls/mL e em meio de cultura AIM-V 

(Gibco, Lite Technologies) contendo 500 IU/mL de GM-CSF e 250 IU/mL de 

IL-4 (PeproTech) durante 5 dias para a obtenção de IL4-DCs imaturas. No 5º 

dia de cultivo, as IL4-DCs receberam reforço de IL-4 e GM-CSF (mesma 

concentração adicionada no 1º dia de cultivo). Parte dessas células foi 
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estimulada com um coquetel pró-inflamatório contendo 50 ng/mL de TNF-α, 

10 ng/mL de IL-1β e 100 ng/mL de IL-6 (PeproTech) por mais 48 horas para a 

obtenção de IL4-DCs maduras. As IL4-DCs pulsadas foram obtidas pela 

incubação de IL4-DCs imaturas com HIV-AT2 durante 2 horas, a um MOI de 

30 partículas virais, seguido do estímulo pró-inflamatório (descrito acima) por 

mais 48 horas. 

 

3.7. Determinação do perfil fenotípico das MoDCs 

Para a avaliação do perfil fenotípico por citometria de fluxo, a população de 

células dendríticas foi determinada pelo  fenótipo CD14– (marcador de linhagem 

monocítica, ausente em células dendríticas) e CD11c+ (marcador de células 

dendríticas mielóides). A expressão de moléculas de superfície foi avaliada por meio 

de anticorpos monoclonais anti-HLA-DR, CD86, CD80, CD83, CD40, CCR7, CCR6, 

CCR5, CXCR4, DC-SIGN, PD-L1, CD123, CD56 e CD16 (Tabela 2). A viabilidade 

celular foi monitorada utilizando o Live&Dead Cell Viability Assay Kit (Invitrogen). 

Foram adquiridos no mínimo 30.000 eventos, utilizando o citômetro de fluxo LSR 

Fortessa (BD Bioscience). A análise do perfil fenotípico das MoDCs foi realizada por 

meio do software FlowJo V10, seguindo as estratégias de gate ilustradas na figura 1. 
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Figura 1 - Estratégia de análise utilizada na caracterização fenotípica de MoDCs. 

Representação gráfica da estratégia de análise utilizada na caracterização dos marcadores 
extracelulares das MoDCs. Primeiramente avaliamos se houve a presença de interferência no 
funcionamento dos lasers analisando Time x PE (A). Em seguida, a análise foi realizada de acordo 
com a seleção de populações celulares na seguinte ordem: população de MoDCs segundo 
tamanho e granulosidade caracteríticos desse tipo celular (B), população de células vivas (C), 
população de células CD14- (D), população de células CD11c+ (E) e, por fim, populações celulares 
expressando simultaneamente as moléculas CD11c e as demais moléculas estudadas (F). O 
posicionamento dos gates utilizados para delimitar as populações de interesse (azul) foi baseado 
nos gates delimitados com base nas células não marcadas (vermelho). As células foram adquiridas 
por meio do citômetro de fluxo BD LRS Fortessa e a análise dos dados foi realizada utilizando o 
software FlowJo. 

A B C 

D E F 
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Tabela 4 – Relação de anticorpos monoclonais utilizados para a caracterização 

fenotípica das MoDCs. 

Marcador/ Anticorpo 
monoclonal 

Fluorocromo Clone Fabricante 

Live/Dead® Fixable 
Green Cell Stain Kit 

FITC - Life Technologies 

Anti-CD14 Qdot TüK4 Life Technologies 

Anti-CD11c PE-Cy5 B-ly6 BD Bioscience 

Anti-HLA-DR V500 G46-6 BD Bioscience 

Anti-CD86 PE-Cy7 2331 (FUN-1) BD Bioscience 

Anti-CD80 PE L307.4 BD Bioscience 

Anti-CD83 APC HB15e BD Bioscience 

Anti-CD40 APC-H7 5C3 BD Bioscience 

Anti-CCR7 V450 1500503 BD Bioscience 

Anti-CCR6 APC 11A9 BD Bioscience 

Anti-CCR5 BV421 2D7/CCR5 BD Bioscience 

Anti-CXCR4 PE-CF594 12G5 BD Bioscience 

Anti-DC-SIGN PE-Cy7 eB-h209 BD Bioscience 

Anti-PD-L1 APC MIH-1 BD Bioscience 

Anti-CD123 BV421 7G3 BD Bioscience 

Anti-CD56 PE-Cy7 B159 BD Bioscience 

Anti-CD16 PE-CF594 3G8 BD Bioscience 

 

3.8. Ensaio para avaliação da produção de IL-12 p70  

MoDCs imaturas, maduras e pulsadas foram plaqueadas em duplicata a uma 

concentração de 1,25x105 céls/mL (2,5x104 céls/poço) em placa de 96 poços fundo 

chato e em seguida estimuladas com 0,25 µg/mL de CD40L recombinante (Enzo Life 

Sciences) durante 24 horas. Após incubação, a placa foi centrifugada por 5 min a 

2000 rpm e, em seguida, os sobrenadantes foram coletados e armazenados a -80 

°C. 

A dosagem das citocinas IL-12p70 foi realizada seguindo as orientações 

fornecidas pelo fabricante do kit Human IL-12p70 Uncoated ELISA (Invitrogen, 

Viena, Áustria). 
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3.9. Reação leucocitária mista (MLR) 

A capacidade das MoDCs em estimular a proliferação in vitro de linfócitos T 

CD4+ e CD8+ alogênicos foi avaliada através de ensaio de reação leucocitária 

mista. Para tanto foi realizada cocultivo de MoDCs de pacientes ou controles com 

linfócitos de indivíduo não infectado pelo HIV (diferente do indivíduo controle que faz 

parte do grupo controle), previamente marcados com 2,5 μM/mL de CFSE.  

O cocultivo foi realizado na proporção de 1 MoDC (4x105 céls/poço) para 5 

linfócitos alogênicos (20x105 céls/poço) em placa de 96 poços fundo chato por  144 

horas em meio de cultura IMDM contendo 10% SFB (cocultivos contendo  α-DC1) ou 

AIM-V suplementado com 10% de soro AB humano (cocultivos contendo IL4-DCs). 

O controle positivo foi composto por linfócitos estimulados por 72 horas com 

1% de PHA (Sigma-Aldrich). O controle basal foi composto por linfócitos mantidos 

em IMDM contendo 10% SFB e/ou AIM-V suplementado com 10% de soro AB 

humano por 144 horas. 

 

3.9.1. Marcação extracelular e análise por citometria de fluxo 

Ao final do cocultivo as células foram coletadas e incubadas por 30 minutos 

com Live/Dead Cell Viability (Life Technologies) em conjunto com os anticorpos 

monoclonais específicos para as moléculas CD3, CD4 e CD8 (tabela 3) sob 

refrigeração (4-8 °C) e protegido de luz. Em seguida, as células foram centrifugadas 

a 1500 rpm por 10 min e fixadas com a solução de Cytofix (BD Biosciences) por 20 

minutos. Por fim, as células foram centrifugadas e ressuspendidas em solução 

isotônica BD FACS Flow (BD Bioscience) e armazenadas a 4 °C até a aquisição no 

citômetro de fluxo.  

Foram adquiridos um mínimo de 60.000 eventos em citômetro de fluxo LSR 

Fortessa (BD Bioscience). A análise da proliferação de linfócitos T CD4+ e CD8+ foi 

realizada por meio do software FlowJo V10, seguindo a estratégia de gate ilustrada 

na figura 2. 
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Tabela 3 - Relação de anticorpos monoclonais utilizados para avaliar as populações 

de linfócitos T CD4+ e CD8+ no ensaio de proliferação. 

Marcador/ Anticorpo Fluorocromo Clone Fabricante 

Live/Dead® Fixable 
AquaDead Cell Stain Kit 

V500 - Life 
Technologies 

Anti-CD3 PE-Cy 5.5 UCHT1 BD Bioscience 

Anti-CD4 PE RPA-T4 BD Bioscience 

Anti-CD8 APC-H7 SK1 BD Bioscience 

 

Representação gráfica da estratégia de análise utilizada na caracterização da expressão dos 
marcadores extracelulares e da proliferação de linfócitos T. MoDCs imaturas (verde claro) e 
maduras (verde escuro) foram cocultivadas com linfócitos alogênicos (previamente marcados com 
CFSE) por 144 horas. O controle basal foi composto apenas de linfócitos (vermelho) e o controle  
positivo foi composto de linfócitos estimulados com PHA (azul). Primeiramente avaliamos se houve 
a presença de alguma interferência no funcionamento dos lasers analisando Time x PE (A). Em 
seguida, a análise foi realizada de acordo com a seleção de populações celulares na seguinte 
ordem: população de linfócitos segundo tamanho e granulosidade característicos desse tipo celular 
(B), população de células vivas (C), população de células CD3+ (D), populações expressando 
simultaneamente os marcadores CD3 e CD4 (E) ou CD8 (H). Por fim, a população de linfócitos T 
que proliferou foi considerada de acordo com a marcação simultânea de CD3, CD4 ou CD8 e 
baixa expressão de CFSE (CFSE

low
) (F, G, I e J). O posicionamento dos gates utilizados para 

delimitar as populações de células proliferativas (verde claro, verde escuro e azul) foi baseado nos 
gates delimitados na condição basal (vermelho) (G e J). As células foram adquiridas por meio do 
citômetro de fluxo BD LRS Fortessa e a análise dos dados foi realizada utilizando o software 
FlowJo. 

Figura 2 - Estratégia de análise utilizada na caracterização da expressão dos marcadores 

extracelulares e da proliferação de linfócitos T. 
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3.10. Ensaio de cocultivo 

Com o objetivo de avaliar a capacidade das MoDCs em estimular uma 

resposta específica através da produção de IFN-γ e em induzir atividade citotóxica, 

mensurada por meio da expressão do marcador de desgranulação CD107a, 

realizamos um cocultivo autólogo de MoDCs com linfócitos. Por se tratar de 

avaliação de resposta imune específica, este ensaio foi realizado somente com 

amostras de pacientes. 

Para tanto, células CD14- (predominantemente linfócitos) conservadas por 

congelamento foram descongeladas 24 horas antes do início do ensaio de cocultivo 

e mantidas em meio RPMI contendo 10% SFB. A viabilidade e a contagem das 

células foram avaliadas utilizando Trypan Blue (Gibco, Lite Technologies). 

Para a cocultivo, as células autólogas foram cultivadas na proporção de 1 

MoDC (4x105 céls/poço) para 5 linfócitos (20x105 céls/poço) em placas de fundo U 

por  96 e 120 horas (conforme cinética previamente estabelecida) em meio de 

cultura IMDM contendo 10% SFB (cocultivos contendo α-DC1) ou AIM-V 

suplementado com 10% de soro AB humano (cocultivos contendo IL4-DCs). 

Com o intuito de avaliar a capacidade das MoDCs em induzir linfócitos com 

atividade citotóxica foi adicionado o anticorpo monoclonal anti-CD107a nas últimas 6 

horas da cocultivo. 

O controle positivo foi composto por linfócitos estimulados com 10 ng/mL de 

phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) e 20 ng/mL de ionomicina (Sigma-Aldrich) 

durante 25 horas. Como controle positivo de resposta específica, utilizamos linfócitos 

cocultivados com MoDCs maduras expostos aos peptídeos da proteína gag do HIV 

por 24 horas. Foram utilizados 8 pools de peptídeos, cujo conjunto compreende a 

proteína gag completa do HIV. Foi utilizada a concentração de 2 µg/mL de cada 

pool. O bloqueador do complexo de Golgi utilizado foi a Brefeldina A (Sigma-Aldrich) 

adicionada 24 horas antes do término da cocultivo na concentração de 2 µg/mL. 

 

3.10.1. Marcação extracelular  

Ao término do cocultivo, os linfócitos foram coletados para a marcação 

extracelular utilizando anticorpos monoclonais específicos para as moléculas CD3, 

CD4 e CD8 (Tabela 4). Como marcador de viabilidade celular utilizamos o 
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Live&Dead Cell Viability Assay Kit (Invitrogen). As células em processo de marcação 

foram mantidas sob refrigeração (4-8 °C) e protegidas de luz por 20 minutos. Após 

centrifugação a 1500 rpm por 5 minutos com tampão de marcação (PBS 1X 

contendo 5% de BSA) foi adicionada a solução de fixação Cytofix/Cytoperm (BD 

Cytofix/Cytoperm® Fixation/Permeabilization Kit), seguida de incubação por 20 

minutos sob refrigeração (4-8 °C) e protegida de luz. Após a centrifugação (1500 

rpm/ 5 minutos) em tampão de marcação, as células foram ressuspendidas, 

novamente, em tampão de marcação e armazenadas à 4-8 °C e protegidas de luz 

até a realização da marcação intracelular. 

 

3.10.2. Marcação intracelular 

Linfócitos previamente submetidos à marcação extracelular foram submetidos 

a duas centrifugações (1500 rpm/ 5 minutos) com a solução BD Perm/Wash 1X (BD 

Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization Kit) e, em seguida, foram incubados com 

o mesmo reagente juntamente com o anticorpo monoclonal anti-IFN-γ (Tabela 4) e 

incubados a 4-8°C e protegidos de luz durante 30 minutos. Posteriormente, as 

células centrifugadas duas vezes com a solução BD Perm/Wash 1X (BD 

Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization Kit). Por fim, as células foram 

ressuspendidas em solução isotônica BD FACS Flow (BD Bioscience) e adquiridas 

em citômetro de fluxo em até 24 horas. 
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Marcador/ Anticorpo Fluorocromo Clone Fabricante 

Live/Dead® Fixable 
AquaDead Cell Stain 

Kit 

V500 - Life Technologies 

Anti-CD3 V450 UCHT1 BD Bioscience 

Anti-CD4 Qdot S3.5 Life Technologies 

Anti-CD8 APC-H7 SK1 BD Bioscience 

Anti-IFN-γ PerCP Cy 5.5 B27 BD Bioscience 

Anti-CD107a APC H4A3 BD Bioscience 

Tabela 4 – Relação de anticorpos monoclonais utilizados para avaliação da 

produção de IFN-γ e expressão de CD107a por linfócitos T. 
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Figura 3 – Estratégia de análise para a seleção das populações de linfócitos T 

CD4+ e CD8+ produtores de IFN-γ e que expressam CD107a (citotóxicos). 

Representação gráfica da estratégia de análise utilizada na avaliação da produção de IFN-γ ou da 
expressão de CD107a pelas populações de linfócitos T CD4+ e CD8+. MoDCs maduras e/ou 
pulsadas (verde claro) foram cocultivadas com linfócitos autólogos por 96 e 120 horas. O controle 
basal foi composto apenas por linfócitos (vermelho) e o controle positivo foi composto por linfócitos 
estimulados com PMA/ionomicina (azul). Primeiramente avaliamos se houve a presença de  
interferência no funcionamento do laser analisando Time x PE (A). Em seguida, a análise foi realizada 
de acordo com a seleção de populações celulares na seguinte ordem: população de linfócitos 
segundo tamanho e granulosidade característicos desse tipo celular (B), população de células vivas 
(C), população de células CD3+ (D), populações expressando simultaneamente os marcadores CD3 
e CD4 (E) ou CD8 (G). Por fim, foram selecionadas as populações CD3+CD4+IFNγ+ ou 
CD3+CD4+CD107a+ (F) e CD3+CD8+IFNγ+ ou CD3+CD8+CD107a+ (H). O posicionamento dos 
gates utilizados para delimitar as populações de células positivas para IFN-γ ou CD107a (verde) foi 
baseado nos gates delimitados na condição basal (vermelho). As células foram adquiridas por meio 
do citômetro de fluxo BD LRS Fortessa e a análise dos dados foi realizada utilizando o software 
FlowJo. 
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3.11. Congelamento e descongelamento de células  

Para o congelamento, as células CD14- foram centrifugadas e o pellet 

ressuspendido em SFB e em seguida igual volume de solução de congelamento 

(SFB contendo 20% de dimetilsulfóxido – DMSO) foi lentamente gotejado à 

suspensão celular. Em seguida o material foi transferido para tubos de 

criopreservação e acondicionados em container para criopreservação com redução 

gradual de temperatura à taxa de -1ºC/minuto. Em seguida o container foi transferido 

para freezer -80ºC. Após 24 horas, as células foram transferidas para o container de 

nitrogênio líquido (-196 °C). 

Para o descongelamento, o tubo criogênico contendo as células foi 

parcialmente descongelado em banho-maria a 37º C e em seguida seu conteúdo foi 

transferido para um tubo contendo meio de cultura. As células foram centrifugadas 2 

vezes a 1500 rpm por 10 min para remoção completa do DMSO. 

 

3.12. Análise de resultados 

A geração dos gráficos e a análise estatística foram realizadas por meio do 

software Prism 5.01 (GraphPad Software, Inc). Foi utilizado o teste One-way ANOVA 

para comparar os diferentes grupos com pós-teste Kruskal-Wallis para dados não-

paramétricos.
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4 RESULTADOS  
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4.1. Avaliação do aspecto morfológico das α-DC1 

Monócitos de 20 indivíduos infectados pelo HIV-1 e de 10 doadores sadios 

foram diferenciados em α-DC1 ou IL4-DCs. Conforme preconizado por protocolos já 

estabelecidos, e com o objetivo de comparar rigorosamente o protocolo 

convencional utilizado até o presente com o protocolo desenvolvido pelo grupo do 

Dr. Robbie Mailliard (Universidade de Pittsburg), pesquisador responsável por 

descrever as α-DC1 e colaborador no presente trabalho, as α-DC1 foram cultivadas 

em placas de baixa adesão, enquanto IL4-DCs foram cultivadas em placas sem 

tratamento.  

No 7º dia de cultura, capturamos imagens de ambas α-DC1 e IL4-DCs, nos 

diferentes estágios de maturação, de pacientes e controles, respectivamente 

ilustradas nas figuras 4 e 5. 

Em ambos os grupos de indivíduos estudados, as α-DC1 formaram 

agregados celulares, os quais apresentaram aumento tanto em tamanho, quanto em 

quantidade conforme adição de estímulo pró-inflamatório e, para o grupo de 

pacientes, pulso viral. Tal característica pode ser claramente visualizada na Figura 

4B. Isso provavelmente se deve ao cultivo dessas células em placa de baixa 

adesão. Por esse motivo, o aspecto morfológico das α-DC1 demonstrou-se, de 

modo geral, predominantemente arredondado e com prolongamentos 

citoplasmáticos curtos e/ou retraídos. Tais características apresentaram-se 

homogêneas entre as α-DC1 imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas 

[mDC(+HIV)]. 

As IL4-DCs, por sua vez, apresentaram–se ligeiramente mais arredondadas 

quando imaturas, tornando-se mais delgadas e fusiformes após adição do estímulo 

para maturação e, no grupo de pacientes, na presença do pulso viral (figura 5), 

sendo características típicas e esperadas para ambos os grupos de indivíduos 

estudados, conforme nossa experiência prévia. 

É válido comentar que durante os ensaios de padronização, também 

realizamos o cultivo de α-DC1 de controles (n=5) em placa de cultura sem 
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tratamento e o cultivo de IL4-DCs de indivíduo controle em placa de baixa adesão 

para buscar compreender se as α-DC1 e IL4-DCs apresentariam diferenças nas 

características morfológicas devido ao cultivo em placas de cultura distintas. As 

imagens obtidas podem ser visualizadas no Apêndice. Observamos que as α-DC1 

apresentaram-se menos aderentes e ligeiramente mais arredondadas, mas ainda 

exibiram morfologia muito próxima àquela mostrada pelas IL4-DCs cultivadas na 

placa sem tratamento. As IL4-DCs, por sua vez, também demonstraram morfologia 

semelhante às α-DC1 quando cultivadas na placa de baixa adesão, apresentando 

formação de agregados celulares após adição do estímulo pró-inflamatório e/ou 

viral. Deste modo, podemos observar que os aspectos morfológicos distintos, 

observados para IL4-DC e α-DC1 se devem, de modo geral, à natureza da placa em 

que cada DC foi cultivada. 

Em conjunto, os resultados de morfologia apresentada pelas α-DC1 e IL4-

DCs maduras e pulsadas de ambos os grupos de indivíduos estudados mostraram-

se semelhantes, sugerindo que a presença do vírus inativado não promoveu 

alterações proeminentes, passíveis de serem detectadas por meio da metodologia 

utilizada (microscopia óptica, aumento máximo de 400x). 

Figura 4 – Aspecto morfológico de α-DC1 e IL4-DCs de pacientes. 
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No 7º dia de cultivo imagens de α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas 

[mDC(+HIV)] derivadas de monócitos de pacientes foram capturadas e analisadas por meio de 

microscopia óptica, com aumento de 400x (A). Em (B) é possível visualizar a formação de 

agregados celulares na cultura das α-DC1 (aumento de 40x).  

 

Figura 5 - Aspecto morfológico de α-DC1 e IL4-DCs de controles. 

α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC) e maduras [mDC(-HIV)] derivadas de 

monócitos de controles foram obtidas no 7º dia de cultivo e imagens 

foram capturadas. A análise foi realizada por meio de microscopia 

óptica, com aumento de 400x. 
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4.2. Avaliação do rendimento e da viabilidade das α-DC1 

Monócitos de ambos os grupos de indivíduos estudados (paciente e controle) 

foram isolados por meio de seleção positiva de células CD14+ e quantificados após 

isolamento. Após o processo de diferenciação dos monócitos em α-DC1 e IL4-DCs, 

as DCs foram coletadas e quantificadas, permitindo avaliar o rendimento das células 

com base na quantidade inicial de monócitos (figura 6).  

 

 

 

 

  

Figura 6 – Rendimento das α-DC1 e IL4-DCs de pacientes e controles.  

 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  

[mDC(+HIV)] de pacientes (A) e controles (B) foram obtidas e quantificadas, permitindo-nos avaliar 

o percentual do rendimento das MoDCs com base no número inicial de monócitos. Os resultados 

estão expressos na forma de média do percentual ± erro padrão.  
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A viabilidade das α-DC1 e IL4-DCs, por sua vez, foi avaliada por meio de 

citometria de fluxo com base na expressão negativa do marcador de viabilidade 

Live&Dead (Life Technologies), cujos resultados obtidos estão representados na 

figura 7. Observamos que, embora na ausência de diferença estatisticamente 

significante, as α-DC1 do grupo de pacientes apresentaram-se ligeiramente mais 

viáveis, quando comparadas às IL4-DCs. No grupo controle, por sua vez, esta 

tendência não foi observada, mostrando semelhança entre as α-DC1 e IL4-DCs. 

 

4.3. Avaliação do perfil fenotípico das α-DC1 

α-DC1 e IL4-DCs imaturas, maduras e pulsadas de pacientes e controles 

foram caracterizadas quanto ao padrão de expressão de algumas moléculas de 

superfície por meio da técnica de citometria de fluxo. Para tanto, foram utilizados 

anticorpos para a identificação das moléculas HLA-DR, CD86, CD80, CD83, CD40, 

CCR7, CXCR4, CCR5, CCR6, PD-L1, DC-SIGN, CD16, CD56 e CD123, avaliadas 

nas populações de células viáveis, que apresentavam expressão negativa da 

molécula CD14 e expressão positiva da molécula CD11c (CD14-CD11c+). 

Figura 7 – Viabilidade das α-DC1 e IL4-DCs de pacientes e controles. 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  

[mDC(+HIV)] de pacientes e controles foram obtidas e marcadas com marcador de viabilidade 

Live&Dead, permitindo-nos avaliar o percentual de células viáveis. Os resultados estão expressos 

na forma de média do percentual ± erro padrão.  
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Os resultados obtidos, representados pelo percentual de células positivas e 

mediana da intensidade de fluorescência (MFI), estão ilustrados nas figuras 8-21. 

A expressão de HLA-DR (molécula do complexo principal de 

histocompatibilidade humana classe II) (figura 8) observada em amostras de 

pacientes não mostrou diferenças significativas entre as α-DC1 e IL4-DCs, assim 

como entre os estágios de maturação. Apesar disso, notamos que após a adição do 

estímulo pró-inflamatório e/ou viral ambas as MoDCs apresentaram um ligeiro 

aumento na expressão de HLA-DR. Quando observamos os gráficos da mediana de 

intensidade fluorescência (MFI), nota-se uma tendência das α-DC1 a apresentar 

maior capacidade de elevar esta expressão, quando comparadas às IL4-DCs. As α-

DC1 e IL4-DCs de controles demonstraram um padrão semelhante na expressão de 

HLA-DR (figura 8C e 8D). 

Figura 8 - Expressão da molécula HLA-DR pelas α-DC1 e IL4-DCs de 
pacientes e controles.  
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Com relação à expressão de CD86 (molécula de coestimulação), 

representada na figura 9, observamos um perfil similar ao observado para expressão 

de HLA-DR, mostrando α-DC1 e IL4-DCs de pacientes com frequência semelhante 

na expressão desta molécula (figura 9A). Enquanto que para os níveis de MFI (figura 

9B), as α-DC1 maduras apresentaram aumento significativo na expressão de CD86 

em relação às α-DC1 imaturas, indicando aumento na densidade da molécula CD86 

expressa na superfície das α-DC1 após serem expostas ao estímulo pró-

inflamatório. Tal significância não foi observada nas IL4-DCs. α-DC1 e IL4-DCs de 

controles demonstraram um padrão semelhante na expressão da molécula CD86 

(figura 9C e 9D). 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície HLA-DR. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 

Figura 9 - Expressão da molécula CD86 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes e 
controles.  
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Com relação à expressão de CD80 (molécula de coestimulação), ilustrada na 

figura 10, observamos que tanto as α-DC1, quanto as IL4-DCs de pacientes foram 

capazes de elevar a expressão desse marcador após estímulo pró-inflamatório e/ou 

viral. Ainda, as IL4-DCs pulsadas apresentaram aumento significativo no percentual 

de expressão da molécula CD80 em relação às IL4-DCs imaturas (figura 10A). Tal 

significância não foi observada nas α-DC1, pois as α-DC1 imaturas parecem 

expressar níveis mais elevados de CD80 (comparadas às IL4-DCs imaturas), 

gerando uma mediana de expressão mais próxima das α-DC1 estimuladas [mDC(-

HIV) e mDC(+HIV)]. α-DC1 e IL4-DCs de controles demonstraram um padrão 

semelhante na expressão da molécula CD80 (figura 10C e 10D). 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CD86. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 

Figura 10 - Expressão da molécula CD80 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes 
e controles.  
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A molécula CD83 (expressão característica de DCs ativadas) também foi 

avaliada (figura 13) e, assim como observado na expressão de CD80, tanto as α-

DC1, quanto as IL4-DCs de ambos os grupos de indivíduos estudados foram 

capazes de elevar a expressão desse marcador após estímulo pró-inflamatório e/ou 

viral. Ainda, este aumento apresentou-se estatisticamente significativo quando 

observamos a diferença entre as IL4-DCs imaturas e maduras do grupo controle. 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CD83. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CD80. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 

Figura 11 - Expressão da molécula CD83 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes 
e controles.  
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Outro marcador avaliado foi a molécula CD40, cuja expressão é característica 

de DCs ativadas (figura 12). Observamos que, assim como verificado na expressão 

das moléculas CD80 e CD83, as α-DC1 e as IL4-DCs de pacientes foram capazes 

de elevar a expressão desse marcador após estímulo pró-inflamatório e/ou pulso 

viral, porém as α-DC1 maduras apresentaram um percentual de expressão 

significativamente maior que as IL4-DCs maduras. Ainda, IL4-DCs maduras foram 

capazes de elevar significativamente a frequência de CD40 após estímulo de 

ativação (figura 12A).  

Figura 12 - Expressão da molécula CD40 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes 
e controles.  

 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CD40. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 
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Com o objetivo de avaliar o potencial migratório das células dendríticas, 

incluímos a análise dos receptores de quimiocinas CCR7, CCR6, CCR5 e CXCR4.  

Com relação à expressão de CCR7 (marcador associado à migração para os 

linfonodos drenantes) (figura 13), observamos que no grupo de pacientes (figura 13 

A e 13B) as α-DC1 imaturas, maduras e pulsadas expressaram níveis 

significativamente maiores da molécula CCR7 em relação às IL4-DCs nos seus 

respectivos estágios de maturação. Os níveis de MFI, por sua vez, demonstraram-se 

semelhantes entre as α-DC1 e as IL4-DCs. Os dados gerados de amostras de 

controles (figura 13C e 13D), embora sem diferenças significativas, demonstraram 

um percentual similar aos apresentados pelas α-DC1 e as IL4-DC do grupo de 

pacientes, que indicam maior tendência das α-DC1 expressarem maiores níveis de 

CCR7. 

Figura 13 - Expressão da molécula CCR7 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes 
e controles.  

 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CCR7. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 
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Em seguida, avaliamos a expressão de CCR6 (marcador associado à 

migração celular para regiões de mucosa), cujos resultados estão representados na 

figura 14. No grupo de pacientes (figura 14A e 14B), observamos que ambas MoDCs 

elevaram os níveis de CCR6 após estímulo de ativação, porém seguido de ligeira 

redução após pulso viral. No grupo controle (figura 14C e 14D), ambas MoDCs 

apresentaram expressão semelhante de CCR6. 

 

Figura 14 - Expressão da molécula CCR6 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes 
e controles.  

 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CCR6. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 



57 

Resultados 

 

A análise da expressão de CCR5 e CXCR4 também se mostra de grande 

importância para este trabalho, uma vez que, além de serem receptores de 

quimiocinas e fornecerem dados relacionados à migração aos sítios inflamatórios, 

também apresentam papel de coreceptores na infecção pelo HIV. Os resultados 

obtidos estão representados nas figuras 15 e 16. Inicialmente, com relação à 

expressão de CCR5 (figura 15), α-DC1 e IL4-DCs de pacientes (figura 15A e 15B) 

foram capazes de expressar CCR5, ainda que em níveis reduzidos. Além disso, 

observamos que as α-DC1 pulsadas foram capazes de expressar níveis percentuais 

significativamente maiores de CCR5, quando comparadas às IL4-DCs pulsadas 

(figura 15A). Os níveis de MFI tendem a ser maiores nas α-DC1.  No grupo controle 

(figura 15C e 15D) as α-DC1maduras expressaram elevado percentual de CCR5, 

quando comparadas às demais condições, embora sem diferenças significativas. 

  

Figura 15 - Expressão da molécula CCR5 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes 
e controles.  
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Com relação à expressão de CXCR4 (figura 16), no grupo de pacientes 

notamos um padrão inverso entre as α-DC1 e as IL4-DCs, ou seja, enquanto as α-

DC1 tendem a reduzir os níveis de CXCR4 após estímulo pró-inflamatório e/ou viral, 

as IL4-DCs aumentam a expressão dessa molécula após serem estimuladas. Este 

aumento demonstrou-se estatisticamente significativo quando comparamos o 

percentual de expressão de CXCR4 obtido pelas IL4-DC imaturas em relação às 

IL4-DCs maduras e pulsadas no grupo de pacientes (figura 16A). No grupo de 

controles (figura 16C e 16D), observamos elevados percentual e MFI de CXCR4 

apresentados, principalmente, pelas  α-DC1. 

  

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CCR5. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 

Figura 16 - Expressão da molécula CXCR4 pelas α-DC1 e IL4-DCs de 
pacientes e controles.  
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Além das moléculas CCR5 e CXCR4, o HIV também é capaz de utilizar outras 

moléculas presentes na superfície das DCs de modo a favorecer sua persistência. 

Uma dessas moléculas é o DC-SIGN, uma lectina do tipo-C capaz de reconhecer o 

HIV. Os resultados, que estão representados na figura 17, mostram que as α-DC1 e 

IL4-DCs imaturas, de ambos os grupos de indivíduos estudados, tendem a 

expressar níveis elevados de DC-SIGN e que são reduzidos conforme as MoDCs 

são expostas o estímulo pró-inflamatório e/ou viral. Esta redução na expressão de 

DC-SIGN demonstrou-se significativa entre as IL4-DCs imaturas e maduras de 

pacientes (figura 17A e 17B), o que não foi observado nas α-DC1. 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CXCR4. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 

Figura 17 - Expressão da molécula DC-SIGN pelas α-DC1 e IL4-DCs de 
pacientes e controles.  
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Seguindo para a análise da expressão de PD-L1 (molécula associada à 

regulação da resposta imune), que está representada na figura 18, verificamos que 

no grupo de pacientes (figura 18A e 18B) ambas MoDCs foram capazes de 

expressar PD-L1, apresentando aumento na frequência desse marcador quando 

maduras e pulsadas. Os níveis de MFI (figura 18B) das α-DC1 demonstram-se 

semelhantes aos exibidos no gráfico de percentual (figura 18A), enquanto que as 

IL4-DCs maduras e pulsadas mantiveram seus níveis reduzidos (figura 18C). No 

grupo de controles (figura 18B e 18D), ambas MoDCs também foram capazes de 

expressar PD-L1, apresentando padrão semelhante ao exibido pelas MoDCs de 

pacientes. 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície DC-SIGN. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 

Figura 18 - Expressão da molécula PD-L1 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes 
e controles.  
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Por fim, avaliamos a expressão de algumas moléculas características de DCs 

plasmocitóides ou células NK, que incluem CD123, CD16 e CD56.  

Os dados de expressão de CD123 estão representados na figura 19, na qual 

podemos observar que nas amostras de pacientes as α-DC1 maduras e pulsadas 

tendem a aumentar a frequência na expressão dessa molécula em relação às α-DC1 

imaturas e tendem a expressar níveis superiores de CD123, quando comparadas às 

IL4-DCs (figura 19A). Com relação aos níveis de MFI (figura 19B), verificamos que 

as α-DC1 imaturas apresentaram níveis significativamente superiores às IL4-DCs 

imaturas. Além disso, diferente ao observado no gráfico de percentual, no gráfico de 

MFI as α-DC1 imaturas apresentam níveis semelhantes às α-DC1 maduras e 

pulsadas. No grupo de controles (figura 19C e 19D), as MoDCs exibiram percentual 

semelhante aos apresentados pelo grupo de pacientes. Contudo, no gráfico de MFI, 

observamos expressão inversa, na qual as IL4-DCs maduras tendem a expressar 

maiores níveis de CD123, comparas às demais condições testadas (figura 19D). 

 

 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície PD-L1. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 
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Com relação à expressão de CD56 (figura 20), observamos que tanto as α-

DC1 quanto as IL4-DCs de ambos os grupos de indivíduos estudados foram 

capazes de expressar esse marcador. O percentual e o MFI apresentaram padrão 

heterogêneo, não sendo identificadas diferenças significativas. 

  

Figura 19 - Expressão da molécula CD123 pelas α-DC1 e IL4-DCs de 
pacientes e controles.  

 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CD123. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 
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Por fim, com relação à expressão da molécula CD16 (figura 21), verificamos 

que nas amostras de pacientes (figuras 21A e 21B) ambas MoDCs foram capazes 

de expressar esta molécula, ainda que em algumas variáveis essa expressão tenha 

sido muito reduzida. Os dados de MFI revelaram grande variabilidade na expressão 

desse marcador exibido por ambas MoDCs. No grupo de controles (figura 21C e 

21D), observamos um percentual reduzido em ambas MoDCs, além de não serem 

observadas diferenças significativas. 

 

 

Figura 20 - Expressão da molécula CD56 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes 
e controles.  

 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CD56. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 
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Figura 21 - Expressão da molécula CD16 pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes 
e controles.  

 

No 7º dia de cultivo, α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC(-HIV)] e pulsadas  
[mDC(+HIV)] de pacientes (A, B) e controles (C, D) foram marcadas com anticorpos específicos 
para a molécula de superfície CD16. A expressão foi avaliada por citometria de fluxo. Os 
resultados estão expressos na forma de mediana da frequência e do MFI com valores mínimo e 
máximo de detecção. 
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4.4. Produção de IL-12p70 

Umas das principais características da α-DC1 é sua exuberante capacidade 

de produzir IL12p70, polarizando a resposta para o tipo Th1 (Mailliard et al, 2004). 

Assim, com a finalidade de avaliar a capacidade das α-DC1 em produzir  IL-12p70, 

em comparação com as IL4-DCs realizamos a quantificação desta citocina por 

ELISA.  

Devido a dificuldades técnicas com a estabilidade do CD40L recombinante, a 

análise das amostras dos indivíduos controle e de parte dos pacientes foi 

prejudicada, tendo sido possível realizar os ensaios com amostras de apenas um 

indivíduo sadio e 5 pacientes. 

Primeiramente avaliamos a produção da IL-12 p70 no sobrenadante do 7º dia 

de cultura de α-DC1 e IL4-DCs de pacientes (n=5). Os resultados obtidos (figura 

22A) mostraram que, embora não tenhamos observado diferença estatisticamente 

significativa, as α-DC1 tendem a elevar a produção de IL-12p70 após estímulo pró-

inflamatório e/ou viral. As IL4-DCs, por sua vez, apresentaram níveis reduzidos de 

IL-12p70. Amostras do sobrenadante do 7º dia de cultivo de pacientes foram 

testadas, mas devido a falhas técnicas não foi possível obter os respectivos dados.   

Em seguida, buscamos avaliar o potencial de produção de IL-12p70 após 

interação com CD40L recombinante, mimetizando a interação DC:linfócito. Para 

tanto, dosamos a secreção desta citocina no sobrenadante de cultura de α-DC1 e 

IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC (HIV-)] e pulsadas [mDC (HIV+)]  de 

pacientes (n=5) e controle (n=1), após estímulo de CD40L recombinante durante 24 

horas (Figura 22B). No grupo de pacientes, observamos que as α-DC1 elevaram 

significativamente a produção de IL-12p70 quando maduras [mDC (HIV-)] e 

pulsadas [mDC (HIV+)], diferente do observado nas IL4-DCs (Figura 22A). Estas, 

por sua vez, apresentaram quantidade reduzida na secreção de IL-12p70, cujos 

níveis foram semelhantes aos apresentados pelas α-DC1 imaturas.  

Embora tenhamos um número amostral de individuo controle meramente 

ilustrativo, observamos um perfil de resposta semelhante ao obtido para os 
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pacientes, no qual as α-DC1 tendem a apresentar potencial superior às IL4-DCs, 

sugerindo que esta não seja uma característica exclusiva das amostras provenientes 

dos pacientes.  

 

4.5. Avaliação do potencial das α-DC1 em estimular a proliferação de 

linfócitos T alogênicos 

A capacidade das α-DC1 em estimular a proliferação de linfócitos T 

alogênicos foi avaliada por meio do cocultivo de MoDCs com linfócitos provenientes 

de doador sadio (1 MoDC:5 linfócitos) durante 144 horas (6 dias) e  monitoramento  

da divisão celular utilizando CFSE. 

Primeiramente avaliamos a viabilidade apresentada pelos linfócitos T após o 

cocultivo com α-DC1.  Para fins comparativos, foram realizados ensaios em paralelo 

utilizando IL4-DCs. Os resultados (Figura 23) revelam que na maioria das amostras, 

tanto de pacientes (Figura 23A), quanto de controles (Figura 23B), cerca de 80 a 

95% dos linfócitos apresentaram-se viáveis. 

 

Figura 22 – Produção de IL-12p70 quantificada em sobrenadantes de cultura de 
MoDCs. 

Após 7 dias de cultivo (A) e após estímulo de 24h com CD40L (B,C), os sobrenadantes de cultura de 
α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), maduras [mDC (HIV-)] e pulsadas [mDC (HIV+)] de pacientes (n=5) 
(A,B) e controle (n=1) (C) foram coletados para dosagem de IL-12p70 por meio de ELISA. Os 
resultados estão expressos na forma de média da concentração (pg/mL)±erro padrão.  **p<0,01. 
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Em seguida, os percentuais de proliferação de linfócitos T CD4+ e CD8+ 

foram comparados após estímulo promovido pelas DCs imaturas e maduras. Os 

resultados apresentados referem-se à diferença entre o percentual da proliferação 

basal e o percentual da proliferação de linfócitos induzida pelas DCs após 144 horas 

de cocultivo. 

Os resultados obtidos das amostras do grupo de pacientes estão 

representados na figura 24. Observamos que ambas α-DC1 e IL4-DCs foram 

capazes de estimular linfócitos T CD4+ e CD8+ alogênicos e em níveis similares, 

inclusive quando comparamos MoDCs imaturas com suas respectivas MoDCs 

maduras. Um padrão de resposta semelhante foi demonstrado nos resultados 

Figura 23 - Viabilidade de linfócitos alogênicos TCD4+ e CD8+ após 
144 horas de cocultivo alogênico (MLR). 

Após 144 horas de cocultivo de linfócitos T com α-DC1 e IL4-DCs imaturas (iDC), 
maduras [mDC (HIV-)] de pacientes (n=9) e controles (n=10), as células foram 
coletadas e marcadas com o marcador de viabilidade Live&Dead para avaliação 
da frequência de linfócitos viáveis. Os resultados estão expressos na forma de 
média da concentração (pg/mL)±erro padrão.  **p<0,01. 
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provenientes das amostras de controle, porém com níveis ligeiramente mais 

elevados e com maior variabilidade entre os indivíduos. Embora não tenhamos 

encontrado diferenças estatisticamente significativas, as IL4-DCs maduras de 

controles tendem a promover maior proliferação de linfócitos T CD4+ e CD8+. 

 

4.6. Avaliação do potencial das α-DC1 em estimular linfócitos TCD4+ e 

CD8+ autólogos a produzirem IFN-γ 

A capacidade funcional das α-DC1 de pacientes em processar e apresentar 

antígenos de HIV aos linfócitos T e estimular uma resposta específica foi avaliada 

Figura 24 – Proliferação dos linfócitos T CD4+ e CD8+ estimulados pelas α-DC1 e 

IL4-DCs de pacientes e controles. 

 

Linfócitos isolados de PBMCs de indivíduo não infectado pelo HIV foram marcados com CFSE e 

cocultivados durante 144 horas com α-DC1 (branco) e IL4-DCs (preto) imaturas (iDC), maduras [mDC 

(HIV-)] derivadas de pacientes (n=9; A,C) e controles (n=10; B,D). Ao término do cocultivo, as células 

foram coletadas e marcadas com anticorpos monoclonais específicos para as moléculas CD3, CD4 e 

CD8 e analisadas por citometria de fluxo.  Os dados demonstrados referem-se à diferença (Δ) entre o 

percentual da proliferação estimulada pelas MoDCs e o percentual de proliferação basal (sem 

estímulo). Os resultados estão expressos na forma de média ± erro padrão. 
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por meio do cocultivo de α-DC1 maduras e pulsadas com linfócitos autólogos 

durante 96 e 120 horas (4 e 5 dias). A resposta específica foi mensurada com base 

na produção da citocina IFN-γ pelas populações de linfócitos T CD4+ e CD8+. 

Primeiramente avaliamos a viabilidade apresentada pelos os linfócitos T após 

serem estimulados por α-DC1 ou IL4-DCs. Os resultados (figura 25) revelam que, na 

maioria das amostras avaliadas foram obtidos cerca de 60 a 95% de linfócitos 

viáveis. 

 

 

 

Figura 25 - Viabilidade de linfócitos alogênicos TCD4+ e CD8+ após 144 horas 
de cocultivo alogênico (MLR). 

Após 96 e 120 horas de cocultivo de linfócitos T autólogos com α-DC1 e IL4-DCs maduras [mDC 
(HIV-)], pulsadas [mDC (HIV+)] e na presença de MoDCs maduras juntamente com peptídeos virais 
([mDC (HIV-)]) de pacientes (n=13), as células foram coletadas e marcadas com o marcador de 
viabilidade Live&Dead para avaliação da frequência de linfócitos viáveis. Os resultados estão 
expressos na forma de média da concentração (pg/mL)±erro padrão.  **p<0,01. 
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Em seguida, foi avaliado o potencial das α-DC1 de induzir a ativação de 

linfócitos Th1. Para fins comparativos, foram realizados ensaios em paralelo 

utilizando IL4-DCs. Os resultados apresentados na figura 25 se referem à diferença 

entre o percentual de linfócitos T produtores de IFN-γ na ausência das MoDCs 

(cultura contendo apenas linfócitos) e o percentual de linfócitos T produtores de IFN-

γ na presença das α-DC1 e IL4-DCs após 96 ou 120 horas de cocultivo. 

Diferente do esperado, os resultados, representados na Figura 26, mostraram 

que tanto as α-DC1 quanto as IL4-DCs pulsadas exibiram potencial semelhante em 

relação às α-DC1 e IL4-DCs maduras (não pulsadas pelo HIV-AT2). Além disso, o 

percentual médio da produção de IFN-γ apresentou-se semelhante entre as culturas 

estimuladas com  α-DC1 ou IL4-DCs, não tendo sido observadas diferenças 

significativas.  

Utilizamos como controle positivo da resposta específica ao HIV peptídeos 

que compões a proteína gag do vírus. Nesta condição, notamos tendência no 

aumento na produção de IFN-γ por linfócitos TCD4+ cocultivados em conjunto às α-

DC1 e IL4-DCs maduras após 96 e 120 h, respectivamente. Novamente, diferente 

do esperado, não observamos aumento na resposta de linfócitos TCD8+ induzida 

pelas α-DC1, conforme descrito na literatura.  

Figura 26 – Produção de IFN-γ pelos linfócitos T CD4+ e CD8+ estimulados 

pelas α-DC1 e IL4-DCs de pacientes.  
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4.7. Avaliação do potencial das α-DC1 em estimular linfócitos T CD4+ e 

CD8+ citotóxicos 

A capacidade funcional das α-DC1 de pacientes em processar e apresentar 

antígenos de HIV aos linfócitos T e estimular linfócitos T citotóxicos foi avaliada por 

meio do cocultivo de α-DC1 maduras e pulsadas com linfócitos autólogos durante 96 

e 120 horas. 

A identificação de linfócitos T CD4+ e CD8+ citotóxicos foi avaliada por meio 

da expressão de CD107a, uma vez que este marcador está associado à presença 

de vesículas responsáveis pela liberação de perforina (proteína liberada pelo 

linfócito citotóxico, que induz a formação de poros na célula alvo).  

Os resultados obtidos (figura 26) revelam que as ambas α-DC1 e IL4-DCs 

foram capazes de estimular linfócitos T CD4+ e CD8+ citotóxicos. O padrão de 

expressão apresentou-se, de modo geral, variável entre os indivíduos quando 

analisamos a população de linfócitos T CD4+ em ambos os tempos de cocultivo (96 

e 120 horas). Apesar desta variabilidade, a média na frequência da expressão de 

CD107a parece ser elevada quando os linfócitos T CD4+ estão na presença das α-

DC1 e IL4-DCs maduras e, principalmente, pulsadas.  

A população de linfócitos T CD8+, por sua vez, demonstrou níveis de 

expressão mais homogêneos que a população de linfócitos T CD4+, mas com 

tendência semelhante no aumento de células citotóxicas quando na presença das 

MoDCs pulsadas, especialmente as α-DC1 pulsadas após 4 dias de cocutlivo.  

Isso pôde ser verificado em ambas as populações de linfócitos T estudadas e 

em ambos os tempos de cocultivo. 

  

Linfócitos TCD4+ (A,B)  e CD8+ (C,D) de foram cocultivados durante 96 (A,C) e 120 horas (B,D) com 
α-DC1 (branco) e IL4-DCs (preto) maduras [mDC (HIV-)], pulsadas [mDC (HIV+)] e na presença de 
MoDCs maduras juntamente com peptídeos virais ([mDC (HIV-)]) de pacientes (n=13). Ao término do 
cocultivo as células foram coletadas e marcadas com anticorpos específicos para as moléculas CD3, 
CD4 e CD8 e para a citocina IFN-γ e analisadas por citometria de fluxo. Os dados demonstrados 
referem-se à diferença (Δ) entre a porcentagem de células produtoras de citocina estimuladas pelas 
MoDCs e a porcentagem basal de células produtoras de citocina (sem estímulo). Os resultados estão 
expressos na forma de média ± erro padrão. * p<0,05. 
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Figura 26 - Linfócitos T CD4+ e CD8+ citotóxicos estimulados pelas α-DC1 e 
IL4-DCs de pacientes. 

Linfócitos TCD4+ (A,B)  e CD8+ (C,D) de foram cocultivados durante 96 (A,C) e 120 horas (B,D) com 

α-DC1 (branco) e IL4-DCs (preto) maduras [mDC (HIV-)], pulsadas [mDC (HIV+)] e na presença de 

MoDCs maduras juntamente com peptídeos virais ([mDC (HIV-)]) de pacientes (n=9). Nas últimas 6 

horas de cocultivo o anticorpo monoclonal anti-CD107a foi adicionado à cultura. Ao término das 96 e 

120 horas, as células foram coletadas e marcadas com anticorpos monoclonais específicos para as 

moléculas CD3, CD4 e CD8. O percentual de linfócitos expressando CD107a foi analisado por 

citometria de fluxo. Os dados demonstrados referem-se à diferença (Δ) entre a porcentagem de 

células citotóxicas estimuladas pelas MoDCs e a porcentagem basal de células citotóxicas (sem 

estímulo). Os resultados estão expressos na forma de média ± erro padrão.  
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A habilidade das DCs em induzir e coordenar uma resposta imune antígeno-

específica faz dessas células ferramentas potenciais em estratégias de 

imunoterapia. Considerando que nossa linha de pesquisa consiste no 

desenvolvimento de imunoterapia baseada em MoDCs para o tratamento de 

indivíduos infectados pelo HIV e o interesse e a necessidade de aperfeiçoar o 

produto vacinal, o objetivo deste estudo foi analisar as  α-DC1 derivadas de 

monócitos de pacientes e indivíduos controles com relação ao perfil fenotípico e 

funcional e comparar com MoDCs convencionais, denominadas IL4-DCs. 

Por se tratar de uma comparação entre o produto vacinal obtido através de 

protocolo convencional atualmente em uso e que inclusive já foi testado pelo nosso 

grupo em um ensaio clínico, e um produto desenvolvido através de protocolo 

distinto, desenvolvido por nossos colaboradores da Universidade de Pittsburgh, a 

comparação entre os dois produtos foi realizada pareadamente , sendo cada produto 

rigorosamente preparado conforme preconizado em cada protocolo, o que inclui 

concentrações e composições diferentes de citocinas de diferenciação e ativação, 

placas especialmente tratadas para adesão celular e meio de cultura distinto. Deste 

modo, algumas diferenças encontradas entre α-DC1 e IL4 DCs podem não estar 

relacionadas com a natureza de cada tipo celular, mas a detalhes inerentes a cada 

protocolo, por exemplo o uso de placa de baixa adesão para o protocolo α-DC1. 

Vale ressaltar que teria sido importante comparar as MoDCs estudadas em cada 

condição, entretanto, devido à limitação no volume de amostras, estes ensaios-

controle não puderam ser realizados. 

Com o propósito de estudar a morfologia apresentada pelas MoDCs, avaliamos 

as células nos diferentes estágios de maturação. As IL4-DCs exibiram 

características típicas, que incluem aspecto irregular com longos e delgados 

prolongamentos citoplasmáticos, quando estimuladas, e aspecto mais regular e 

arredondado com poucos e pequenos prolongamentos, quando não estimuladas (16, 

17).  As α-DC1, por sua vez, pelo fato do seu cultivo ter sido realizado em meio 

IMDM contendo soro fetal bovino e, ainda, em placa de baixa adesão, 

apresentaram-se em suspensão no meio de cultura e com formação de agregados 

celulares, especialmente após serem estimuladas. Após a maturação, normalmente 

as DCs elevam a expressão de moléculas de adesão conhecidas por auxiliar na 
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interação DC-linfócito T (16), porém essas moléculas também podem estar 

associadas à formação de agregados de DCs, uma vez que estas células deixam de 

se agregar quando ICAM-1 (CD54), por exemplo, é bloqueada (45). Ainda, parece 

que a quantidade e/ou o tamanho dos agregados de DCs está estritamente 

relacionada com o seu grau de ativação (quanto mais ativada, maior o número e/ou 

a quantidade de agregados) (45). Portanto, a formação de clusters não parece 

depender do protocolo de obtenção de DCs, uma vez que investigamos o cultivo das 

α-DC1 em placa sem tratamento e o cultivo das IL4-DCs em placa de baixa adesão. 

Deste modo, a formação dos agregados pode estar associada ao nível de ativação 

da célula. 

Por sua vez, os valores de rendimento e viabilidade das MoDCs,  podem  ter 

sido influenciados pelo uso da placa de baixa adesão no protocolo de obtenção das 

α-DC1, pois a principal função do tratamento em sua superfície é reduzir a aderência 

das células, o que facilita a coleta  após a diferenciação ou ativação. Tal fato diminui 

o tempo de manipulação para recuperação das células e elimina a etapa de  

descolamento mecânico (procedimento necessário para a coleta das IL4-DCs), o 

que, ao final do processo, diminui a perda celular em número ou em viabilidade, 

aumentando o rendimento final.  

As MoDCs são células potencialmente plásticas,  que apresentam 

características fenotípicas e funcionais distintas dependendo do microambiente a 

que são expostas. Basicamente, as MoDCs podem apresentar-se nos estados 

imaturo (ou não estimulado) e maduro (ou estimulado), cuja transição de um estado 

ao outro, respectivamente, caracteriza o processo de maturação. Neste processo, as 

MoDCs sofrem alterações na expressão de moléculas de superfície, que auxiliam na 

caracterização dos estados de diferenciação e ativação, perfil migratório, entre 

outras características. Neste contexto, quando expostas a agentes infecciosos e/ou 

estímulos pró-inflamatórios, as DCs passam pelos processos de maturação para se 

tornarem capazes de migrar aos órgãos linfóides secundários e desencadear uma 

resposta imune, passando a elevar a expressão de moléculas necessárias para esse 

processo, tais como: HLA-DR (MHC de classe II) e CD80 e CD86, que são 

moléculas envolvidas na apresentação antigênica e na coestimulação de linfócitos, 

respectivamente (17). Sabendo disso, avaliamos a expressão dessas moléculas nas 
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MoDCs estudadas, as quais demonstraram um perfil condizente com o processo de 

maturação, tendo sido observado um aumento na expressão das moléculas HLA-

DR, CD80 e CD86 após estímulo de ativação, resultando em α-DC1 e IL4-DCs 

maduras, capazes de gerar os 2 primeiros sinais de ativação necessários para 

estimular linfócitos T CD4+, quando em contato com os mesmos (46). 

A expressão de CD80, em especial, mostrou-se significativamente maior nas 

IL4-DCs pulsadas com HIV-AT2 em relação às IL4-DCs imaturas, o que não foi 

observado nas α-DC1. Nota-se que as α-DC1 imaturas tenderam a apresentar 

expressão basal um pouco mais elevada quando comparadas às IL4-DCs imaturas. 

Essa tendência também pode ser vista na expressão dos marcadores CD86, CD83 e 

CD40. As citocinas utilizadas para a diferenciação de monócitos em DCs, em ambos 

os protocolos foi GM-CSF e IL-4, porém em concentrações diferentes, de acordo 

com cada protocolo. Para a diferenciação de monócitos em α-DC1 imaturas foram 

utilizadas cerca de 2 e 4 vezes mais GM-CSF e IL-4, respectivamente, com relação 

às concentrações utilizadas para a diferenciação em IL4-DCs imaturas. O fato das α-

DC1 terem seus níveis basais, aparentemente, mais elevados pode ser explicado 

pela maior concentração de GM-CSF utilizada, pois esta citocina que foi inicialmente 

identificada como um fator de crescimento hematopoiético tem demonstrado funções 

importantes associadas à ativação da população celular mieloide, inclusive de 

MoDCs (revisado por (47)). Considerando que o GM-CSF pode ser produzido 

durante a inflamação ou infecção por uma variedade de células, como as células T, 

desse modo promovendo a ativação das DCs (revisado por (47)), ensaios avaliando 

GM-CSF produzido por células T CD8+ estimuladas com anti-CD3/CD28 e 

cocultivadas com DCs, exibiu capacidade de estimular as DCs, induzindo o aumento 

de moléculas coestimuladoras (48). 

As MoDCs ativadas geralmente apresentam alta expressão de CD83, uma 

molécula membro da superfamília das imunoglobulinas que pode apresentar-se na 

forma solúvel e na forma ligada à membrana celular. Quando solúvel apresenta 

função imunossupressora e quando ligada à superfície celular, exibe função oposta, 

pois tem sua expressão associada às células ativadas, incluindo as DCs. A partir 

daí, as DCs ativadas passaram a ser definidas pela alta expressão de CD83 (49-51). 

Essa molécula também está positivamente relacionada com a expressão de MHC de 
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classe II e CD86, com a proliferação e produção de IFN-γ pelos linfócitos T 

alogênicos e autólogos, respectivamente (52, 53). α-DC1 e IL4-DCs de pacientes e 

controles foram capazes de elevar a expressão de CD83 após estímulo de ativação 

e/ou pulso viral, indicando que os estímulos de ativação utilizados (coquetel pró-

inflamatório e HIV-AT2) promoveram a ativação das MoDCs e em níveis similares 

quando comparadas tanto com relação ao percentual de expressão, quanto o MFI.  

As α-DC1 tem como principal característica a produção estável de IL-12 após 

estímulo pró-inflamatório, sendo a interação entre as moléculas CD40-CD40 ligante 

(CD40L) o estímulo primordial para a produção desta citocina (55). Diversos estudos 

avaliaram a produção de IL-12p70 após reestímulo das α-DC1 maduras com CD40L 

recombinante ou com células expressando CD40L (linfócitos T ou células de 

linhagem) por meio de cocultivo, obtendo-se elevada produção de IL-12 como 

resultado unânime (29, 56-58). Ainda, quando comparadas com outras MoDCs 

obtidas através de protocolos diversos, demonstraram maior potencial de secreção 

(59).  

Além disso, as α-DC1 são capazes de formar uma rede reticulada de 

nanotúbulos entre elas, que constitui basicamente na formação de projeções 

citoplasmáticas longas e ultrafinas capazes de comunicar uma célula à outra. Essa 

rede de comunicação entre as α-DC1 permite o transporte de organelas, íons, 

citocinas, entre outros componentes celulares, como moléculas de MHC acopladas 

aos antígenos, podendo transferir informações para DCs foliculares, por exemplo, 

favorecendo a amplificação da resposta imune (60).  

Com base nisso, tornou-se fundamental a investigação da expressão de CD40 

pelas α-DC1, assim como o seu potencial de produção de IL-12p70. Os resultados 

obtidos mostraram que α-DC1 apresentaram elevado percentual na expressão de 

CD40 já no seu estado não estimulado, com aumento dos níveis após estímulo pró-

inflamatório e/ou viral e significativamente maiores em relação às IL4-DCs (α-DC1 

madura VS IL4-DC madura). Em concordância com esses dados, ensaios avaliando 

a produção de IL-12p70 mostraram claramente o potencial superior das α-DC1 em 

produzir essa citocina, principalmente após interação com CD40L recombinante. 
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Para que ocorra a interação DC-linfócito T e consequente produção de IL-12 é 

necessária a migração das DCs para os órgãos linfóides secundários. O receptor de 

quimiocinas CCR7 e seus ligantes CCL19 e CCL21 são cruciais para que ocorra 

esta migração, uma vez que estão envolvidos no homing de células T e de DCs para 

as áreas dos linfonodos onde ocorre a interação DC-linfócito T e o início da resposta 

imune adaptativa (revisto por (61)). Comparadas às IL4-DCs, as α-DC1 exibiram 

maior expressão da molécula CCR7, sugerindo maior potencial destas células para 

migração aos órgãos linfoides secundários. 

Além da molécula CCR7, também avaliamos a expressão de outros receptores 

de quimiocinas envolvidos na migração das DCs, são eles: CXCR4, CCR5 e CCR6. 

Primeiramente, com relação à molécula CXCR4, as α-DC1 de pacientes 

apresentaram leve redução na expressão desse marcador após serem estimuladas, 

enquanto que as IL4-DCs exibiram perfil inverso, apresentando diferença 

significativa entre as IL4-DCs não estimuladas e estimuladas. Sabe-se que durante a 

resposta imune in vivo ocorre uma regulação positiva na expressão de CXCR4 

durante a maturação das DCs, que migram para sítios inflamatórios (p. ex. 

linfonodos drenantes) em resposta à quimiocina CXCL12 (62). Além disso, foi 

demonstrado que a CXCL12 controla simultaneamente a quimiotaxia e a 

sobrevivência das DCs (62). Deste modo, a expressão da molécula CXCR4 poderia 

fornecer sinais importantes para a proteção contra apoptose das DCs quando 

maduras (63).  

Um padrão inverso exibido pelas α-DC1 pode ser explicado pelo fato das DCs 

maduras responderem mais fortemente aos ligantes de CCR7 do que aos ligantes 

de CXCR4 (62, 64), o que provavelmente está relacionado a níveis mais elevados 

de expressão do receptor de CCR7. Ensaio utilizando camundongos knockout para 

CCR7 mostrou que quando esta molécula não está presente, a resposta através do 

CXCR4 é aumentada. Como ambos os receptores sinalizam através de proteínas G, 

a falta de CCR7 pode aumentar o suprimento de proteínas G disponíveis para 

CXCR4 para gerar sinal. Da mesma forma, embora a expressão de CXCR4 seja 

regulada positivamente durante a maturação, esta molécula ainda pode apresentar 

maior redução nos níveis de expressão em relação aos outros receptores como 



79 

Discussão 

 

resultado da alta expressão de CCR7, levando à diminuição da resposta quimiotática 

aos ligantes de CXCR4 (64). 

A molécula CCR5, por sua vez, é normalmente expressa em células de 

Langerhans e DCs do sangue periférico (65) e direciona a migração das DCs para 

sítios inflamatórios (66). Foi mostrado que em resposta aos sinais inflamatórios, 

como TNF-α, IL-1β e LPS, as DCs maduras perdem a expressão de CCR5 e, 

consequentemente, a capacidade de responder aos seus ligantes MIP-1α, MIP-1β e 

RANTES (revisto por (67)). Observamos que ambas MoDCs de controles 

expressaram níveis reduzidos de CCR5, especialmente as IL4-DCs. As α-DC1 

mostraram níveis ligeiramente mais elevados, principalmente as α-DC1 pulsadas, 

gerando uma diferença significativa em relação às IL4-DCs pulsadas. Sendo assim, 

podemos especular que embora as α-DC1 tenham menor expressão de CXCR4 que 

poderia levar a uma menor capacidade de migrar para sítios inflamatórios, a 

expressão de CCR5 poderia compensar essa falta. 

No contexto da infecção pelo HIV, os receptores de quimiocinas CXCR4 e/ou 

CCR5 são utilizados pelo HIV como coreceptores nas etapas iniciais da infecção 

favorecendo a ligação do envelope viral à membrana da célula hospedeira. 

Dependendo da variante viral, o HIV pode ter tropismo apenas para o coreceptor 

CXCR4 (vírus X4) ou CCR5 (vírus R5) ou ambos (vírus R5X4) (revisto por (68)). 

Estudos demonstraram que vírus R5 infectam DCs mielóides de forma mais eficiente 

devido a sua maior expressão de CCR5 (revisto por (69)). Considerando a 

possibilidade de aplicar as α-DC1 como imunoterapia para pacientes infectados pelo 

HIV e que a principal variante viral encontrada em indivíduos cronicamente 

infectados pelo HIV são vírus R5, a maior expressão de CCR5 apresentada pelas α-

DC1 poderia, ao mesmo tempo, funcionar como sítios de ligação ao HIV, o que 

poderia favorecer a endocitose pelas α-DC1. Ainda, mesmo que haja a entrada do 

HIV, as α-DC1 maduras (utilizadas como produto vacinal) apresentam fatores de 

restrição que impediriam a replicação viral. 

Seguindo para o receptor de quimiocina CCR6, as α-DC1 tendem a expressar 

maiores níveis desta molécula, quando comparadas às IL4-DCs. O CCR6 é um 

importante receptor que está envolvido na regulação da imunidade de mucosa, 

incluindo a capacidade de mediar o recrutamento de células apresentadoras de 
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antígenos (APCs) aos locais de inflamação epitelial em resposta ao seu ligante 

CCL20. Além disso, o CCR6 medeia o homing de células T CD4+ e DCs para o 

tecido linfoide da mucosa intestinal (revisto por (70)). Neste contexto, as α-DC1 

poderiam contribuir com a imunidade de mucosa de indivíduos infectados pelo HIV, 

podendo atingir uma das principais regiões de entrada do HIV, a mucosa intestinal. 

Com relação à molécula DC-SIGN, que tem como função reconhecer e 

internalizar glicanos presentes na superfície de patógenos (p. ex. envelopes virais) 

(71), observamos redução na expressão desta molécula após adição do estímulo 

pró-inflamatório e/ou viral em ambas MoDCs, sendo observada diferença 

significativa entre IL4-DCs imaturas e maduras. Os resultados obtidos corroboram os 

dados da literatura, uma vez que após processo de maturação a capacidade de 

internalização via DC-SIGN apresenta-se reduzida para dar lugar ao processo de 

apresentação antigênica via MHC-I ou MHC-II (72). No contexto da infecção pelo 

HIV pode ocorrer interação de alta afinidade de DC-SIGN com a gp120 (componente 

do envelope do HIV) com subsequente internalização do HIV em compartimentos 

não-lisossomais, onde permanecem até que as DCs iniciem o processo de interação 

com os linfócitos T. Durante a sinapse imunológica pode ocorrer a transferência dos 

vírus para linfócitos T, um processo denominado transinfecção (revisto por (18)). 

Considerando que utilizamos IFN-α como fator de ativação para a obtenção 

das α-DC1 e que as IFN-DCs constituem MoDCs diferenciadas na presença de GM-

CSF e IFN-α, exibindo fenótipo misto de DCs mieloides, DCs plasmocitóides e 

células NK, sendo capazes de reconhecer PAMPs, expressar DC-SIGN, TLR 1-8, 

LOX-1, além de CD56, granzimas e TRAIL (76-78), investigamos a expressão de 

marcadores associados às DCs plasmocitóides e células NK, sendo eles CD123, 

CD16 e CD56. 

As α-DC1 de pacientes demonstraram percentual e MFI de CD123 superiores 

em relação às IL4-DCs, cuja diferença foi significativa entre as MoDCs imaturas. 

Considerando que as DCs plasmocitóides são caracterizadas pela expressão de 

CD123 (IL-3R), CD303 (BDCA-2), e CD304 (BDCA-4 or Neuropilin-1) (79, 80), os 

dados obtidos sugerem que as α-DC1 exibem característica de DCs plasmocitóides, 

cujas atividades são essenciais durante infecções virais. 
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O CD56 é considerado um marcador de células natural killer (NK), mas apesar 

dessa estrita relação CD56-NK, a expressão desse marcador também está presente 

em outras células da linhagem linfocítica, incluindo células NKT e linfócitos T 

ativados. Estas populações celulares possuem em comum a função citotóxica, 

sugerindo a íntima relação entre a expressão de CD56 e células efetoras citotóxicas 

(81-83). Além disso, monócitos cultivados na presença de IFN-α geraram MoDCs 

com capacidade citotóxica, capazes de expressar TRAIL (78). Os dados obtidos 

sugerem que α-DC1 e IL4-DCs exibem características citotóxicas, mas que não foi 

possível identificar uma causa em comum, devido à alta variabilidade encontrada. 

Podemos dizer que tanto as α-DC1, quanto as IL4-DCs foram capazes de expressar 

CD56. 

Por fim, avaliamos a expressão de CD16 com o objetivo de agregar 

informações referentes à presença de características de células NK nas MoDCs 

estudadas. As células NK do sangue periférico consistem em duas populações 

distintas, CD56Dim CD16+ (> 90% das células) e CD56Bright CD16-, cujos receptores 

de ativação incluem NKG2D, NKp46, NKp44, NKp80, DNAM1, 2B4 e CD16 e que 

são capazes de reconhecer ligantes derivados de patógenos, moléculas induzidas 

pelo estresse, antígenos tumorais, entre outros. Para desencadear a atividade de 

células NK é necessária a ligação de dois ou mais receptores de ativação, exceto o 

CD16 (FCIIIγRA), em que a ligação apenas desse receptor é suficiente para causar 

a degranulação das células NK (revisto por (84)). Os resultados obtidos sugerem 

que as MoDCs são capazes de expressar CD16, embora em níveis reduzidos, 

sugerindo a presença de característica de célula NK, mas baixo potencial citotóxico 

relacionado à molécula CD16. 

Com relação à expressão de PD-L1 (programmed death-1 ligand), ambas as 

MoDCs exibiram aumento semelhante no percentual desta molécula após adição do 

estímulo pró-inflamatório e/ou viral, porém com relação aos níveis de MFI, as α-DC1 

mostraram-se superiores. PD-L1 é expresso por APCs e constitui o ligante da 

molécula PD-1, expresso dentre outras células em linfócitos T. PD-L1 apresenta-se 

altamente expresso em DCs não estimuladas, seguido de aumento após adição de 

estímulo pró-inflamatório. A adição de IFN-γ ao coquetel pró-inflamatório (MoDC 

padrão: TNF-α, IL-1β, IL-6 e PGE2) auxilia na formação de MoDCs com elevada 
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expressão de PD-L1 (74). Embora promova inibição da resposta de linfócitos T, a 

interação PD-1/PD-L1 é importante na formação de linfócitos T de memória efetora. 

O bloqueio desta interação constitui uma estratégia de tratamento para pacientes 

que possuem câncer, pois favorecem a geração de CTL específicos aos antígenos 

tumorais. Contudo, o bloqueio desta interação durante a infecção pelo HIV pode 

gerar efeitos distintos nas populações de linfócitos T, isto é, quando bloqueada 

durante cocultivos de α-DC1 e linfócitos T CD8+ de memória é capaz de promover a 

ativação destas células. Em contrapartida, prejudica a indução de resposta 

específica ao HIV durante cocultivos de α-DC1 e linfócitos T naive.  

Neste contexto, α-DC1 expostas ao CD40L elevam a produção de IL-12p70, 

cuja citocina tem papel importante na formação de CTLs. Logo, podemos especular 

que estas α-DC1 ativadas têm a expressão de PD-L1 elevado. Logo, a interação 

CD40/CD40L entre α-DC1 e linfócitos T CD4+ contribui para o priming de linfócitos T 

naive, embora também possa prejudicar na ativação da memória efetora. 

A aloreatividade é definida como uma forte resposta primária de células T 

frente a variantes de moléculas de MHC não próprias (revisto por (85)), estando 

relacionada à capacidade da célula estimuladora de exibir moléculas de MHC, o que 

leva a uma grande ativação acompanhada pela proliferação dessas células. Neste 

sentido, avaliamos a capacidade das α-DC1 e IL4-DCs de promover a proliferação 

de linfócitos T alogênicos. Os resultados obtidos sugerem que ambas MoDCs 

apresentam-se aptas ao reconhecimento de antígenos, uma vez que exibiram 

capacidade de estimular a proliferação de linfócitos T CD4+ e CD8+. 

A estratégia de instruir e/ou polarizar as DCs rumo a um perfil com habilidade 

de estimular resposta imune do tipo Th1 tem se tornado um método interessante nos 

últimos anos sendo aplicado em imunoterapia para pacientes com câncer (30). Mais 

recentemente, α-DC1 foi avaliada em ensaio clínico para tratamento de indivíduos 

infectados pelo HIV-1, utilizando como antígeno células apoptóticas autólogas 

infectadas, demonstrando uma proteção parcial, mas que não é sustentada após 

interrupção de HAART (32). 

Considerando que um dos principais objetivos da estratégia de instruir e/ou 

polarizar as DCs no contexto da infecção pelo HIV é de gerar uma resposta imune 

do tipo Th1 acompanhada de potente atividade CTL, cocultivamos as α-DC1 e IL4-



83 

Discussão 

 

DCs carregadas com antígenos de HIV com linfócitos autólogos para a avaliação da 

capacidade das MoDCs de estimular a produção de IFN-γ e a indução de células T 

citotóxicas. Observamos que ambas foram capazes de estimular linfócitos T CD4+ e 

CD8+ ao induzirem, de forma semelhante, a produção de IFN-γ e a expressão de 

CD107a. Repostas semelhantes também foram observadas quando comparamos as 

MoDCs maduras e pulsadas com HIV-AT2. Também utilizamos como controle de 

resposta específica peptídeos da proteína Gag do HIV, que se mostrou capaz de 

promover ligeiro aumento na produção de IFN-γ e na expressão de CD107a de 

linfócitos T CD4+ e CD8+. Considerando a semelhança nas respostas de linfócitos T 

induzidas pelas diferentes condições de cocultivo e que a interação PD-1/PD-L1 

pode gerar linfócitos T de memória, pode ser que a cinética do cocultivo adotada nos 

ensaios de resposta específica ainda não seja a mais adequada. Trabalhos como de 

Hansen et al (ref) e Nuria Climente et al (ref) reportam  uso de ensaios de cocultivo 

que requerem maior tempo de cultivo (por exemplo: 21 dias) e adição de estímulos 

inespecíficos (como IL-2 e IL-7) para induzirem a proliferação de linfócitos T naive e 

de memória após contato com MoDCs autólogas. Ainda, são aplicados reestímulos 

de MoDCs para reforçar o estímulo de linfócitos T naive e induzir a linfócitos T de 

memória. Protocolos mais longos permitiriam expandir clusters de linfócitos T 

específicos (principalmente CTLs específicos ao HIV), identificar a presença de 

linfócitos T memória, além de gerar maior quantidade de células e favorecer a 

identificação de eventos raros, como células produtoras de IFN-γ (e outras 

citocinas).  

O conjunto dos dados obtidos sugere que as α-DC1 apresentam os requisitos 

básicos para estimular uma resposta imune do tipo Th1: (i) status de maturação 

plena e (ii) responsividade a quimiocinas que as direcionem aos órgãos linfóides 

secundários, corroborando os dados de Mailliard et al (2004) (29). Além disso, 

apresentam características de DCs plasmocitóides e células NK, podendo exibir 

importante atividade antiviral e função citotóxica. Estes requisitos foram 

acompanhados pelo potencial de estimular linfócitos T alogênicos e autólogos. 

Apesar de exibirem características positivas como potenciais ferramentas para 

compor uma imunoterapia anti-HIV, ensaios funcionais adicionais devem ser 

considerados para fornecer dados complementares aos obtidos. 
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Considerando os dados obtidos, concluímos que as α-DC1 apresentam 

características fenotípicas e funcionais positivas, que favorecem sua aplicação na 

imunoterapia anti-HIV. Ainda, embora as α-DC1 e as IL4-DCs constituam 

populações distintas de MoDCs, ambas promoveram respostas semelhantes de 

linfócitos T CD4+ e CD8+. 
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APÊNDICE A – Imagens referentes às culturas de α-DC1 cultivada em placa de 

cultura sem tratamento e de IL4-DCs cultivadas em placa de baixa adesão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto morfológico das α-DC1 cultivada em placa de 

cultura sem tratamento. 

Monócitos de indivíduo sadio foram cultivados e diferenciados em α-DC1 

maduras (α-DC1) e pulsadas (α-DC1-HIV) em placa de cultura sem 

tratamento. No 7º dia de cultivo, capturamos imagens no  aumento de 

200x por meio de câmera acoplada ao microscópio óptico. 
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Aspecto morfológico das IL4-DCs cultivadas em placa de baixa adesão. 

Monócitos de indivíduo sadio foram cultivados e diferenciados em IL4-DCs imaturas (iDC), 

maduras (IL4-DC) e pulsadas (IL4-DC-HIV) em placa de baixa adesão. No 7º dia de cultivo, 

capturamos imagens em três diferentes aumentos, sendo 40x, 100x e 400x, por meio de câmera 

acoplada ao microscópio óptico. 
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ANEXO I – Publicação de artigos científicos   
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ANEXO II – Ficha do Aluno 
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ANEXO III – Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO IV – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

SUJEITO DA PESQUISA 

NOME:______________________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: _____________________ SEXO : M (   )  F (   ) 

DATA NASCIMENTO: _____/_____/_____  

ENDEREÇO: ____________________________________ Nº______ APTO: ____ 

BAIRRO:_____________________________________CIDADE: _______________ 

CEP: ______________ TELEFONE: DDD (   ) ______________________________ 

 

RESPONSÁVEL LEGAL 

NOME: _____________________________________________________________ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): ________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ____________________ SEXO: M (   )  F (   ) 

DATA NASCIMENTO: _____/_____/_____  

ENDEREÇO: _________________________________ Nº______ APTO: _______ 

BAIRRO:_____________________________________CIDADE: _______________ 

CEP: _________________ TELEFONE: DDD (    ) ___________________________ 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Análise fenotípica e funcional de alfα-
DC1 derivada de indivíduos infectados pelo HIV-1 

2. PESQUISADOR: Telma Miyuki Oshiro 

3. CARGO/FUNÇÃO: Pesquisadora Científica 

4. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRBio 39439/01-D 

5. UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Investigação Médica em Dermatologia e 
Imunodeficiências – LIM 56 

6. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

1. RISCO MÍNIMO ( X ) 

2. RISCO BAIXO (    ) 
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3. RISCO MÉDIO (    ) 

4. RISCO MAIOR (    ) 

7. Duração da pesquisa: 36 meses 

8. Desenho do estudo e objetivo(s): Atualmente está sendo testada uma forma de 

tratamento da infecção pelo HIV, conhecida como vacina terapêutica. Para fazer 

essa vacina são necessárias células de defesa presentes no sangue do paciente. 

Depois, essas células são tratadas em laboratório e então injetadas novamente no 

próprio paciente. Esperamos que essa vacina aumente a defesa do organismo 

contra o HIV. 

Apesar da produção da vacina ser um procedimento conhecido, existe um 

novo modo para o preparo desta vacina, que usa um medicamento já utilizado para o 

tratamento de outras infecções causadas por vírus chamado interferon-alfa (IFN-

alfa). O IFN-alfa é conhecido por ajudar na defesa do nosso organismo contra os 

vírus. Considerando que esta nova maneira de preparar a vacina pode trazer alguns 

benefícios com relação ao processo utilizado até o presente (protocolo 

convencional), o objetivo deste estudo é analisar, em laboratório, as características 

da célula tratada com IFN-alfa (protocolo alfα-DC1) e comparar com a célula utilizada 

no protocolo convencional. É importante deixar claro que nenhum paciente será 

vacinado neste projeto. Os resultados obtidos poderão contribuir imensamente para 

o desenvolvimento de novos protocolos de vacina para o tratamento anti-HIV. 

 

9. Descrição dos procedimentos que serão realizados, o porquê e a determinação 

dos procedimentos experimentais e dos não rotineiros: Neste trabalho, após 

avaliação clínica feita pelo médico, será coletado um volume de 70 mL de sangue 

(corresponde a cerca de 7 colheres de sopa). Este sangue será levado a um 

laboratório, onde as células serão separadas e a vacina será preparada utilizando o 

protocolo convencional e o novo protocolo com IFN-alfa (protocolo alfα-DC1). Estas 

vacinas serão então testadas em laboratório para comparar a capacidade dessas 

células de aumentar a defesa do organismo contra o vírus. 

 

10. Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados: coleta de sangue 

por punção periférica da veia do antebraço (coleta de sangue comum realizada na 

veia presente na dobra do braço. Para a coleta utilizamos agulha e seringa para 

“tirar” o sangue); 
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11. Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 9 

e 10: o maior desconforto será dor local no momento da coleta do sangue (“picada” 

da agulha), porém este procedimento não deverá trazer nenhum risco à saúde do 

paciente. Todos os materiais utilizados serão descartáveis. 

12. Benefícios para o participante: o voluntário não terá nenhum benefício adicional 

por participar deste trabalho, mas estará contribuindo enormemente para o 

desenvolvimento de uma nova estratégia de tratamento que poderá trazer muitos 

benefícios futuramente. 

13. Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 

quais o paciente pode optar: não se aplica. 

14. Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, o participante terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

O principal investigador é a Dra. Telma Miyuki Oshiro que pode ser encontrada: 

Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470 - prédio IMT 2 - 3º andar – 

Cerqueira César – São Paulo/ SP. Telefone(s): 3061-7499 ou 3061-7457 

Se o participante tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): 

Endereço: Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – Cerqueira César – São 

Paulo/ SP. Telefone: (11) 2661-6442 (ramais 16, 17, 18) ou (11) 2661-7585. 

E-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 

15. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição; 

16. Direito de confidencialidade: os resultados obtidos neste trabalho serão analisados 

em conjunto com outros pacientes. Não será divulgada a identificação de nenhum 

paciente; 

17. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores: os indivíduos participantes terão pleno acesso aos seus dados na 

pesquisa, bem como esclarecimento por parte dos investigadores, em qualquer 

momento que acharem necessário; 

18. Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 
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compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

19. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa: os dados coletados serão utilizados exclusivamente 

para este estudo e não serão utilizados para nenhuma outra finalidade. 

 

DECLARAÇÃO: 

Sujeito da pesquisa 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Análise fenotípica e funcional de alfα-DC1 

derivada de indivíduos infectados pelo HIV-1”. 

Eu discuti com a Dra. Telma Miyuki Oshiro sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

_______________________________________________  

Assinatura do paciente/ representante legal  Data: ____/_____/____ 

 

_______________________________________________  

Assinatura da testemunha*    Data: ____/_____/____ 

*Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 

Responsável do projeto 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

_______________________________________________  

Assinatura do responsável pelo estudo   Data: ____/_____/____ 


