
 

Fernanda de Mello Malta 

 

 

 

 

 

 

Perfil de células natural killer e dendríticas em 

casos de soroconversão espontânea e infecção 

crônica pelo vírus da Hepatite C 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo para obtenção do 
título de Doutor em Ciências 

 

Programa de: Ciências em Gastroenterologia 

Orientador: Dr. João Renato Rebello Pinho 

 

 

 

São Paulo 

2013 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

reprodução autorizada pelo autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

                     Malta, Fernanda de Mello 

      Perfil de células natural killer e dendríticas em casos de soroconversão espontânea e 

infecção crônica pelo vírus da Hepatite C  /  Fernanda de Mello Malta.  --  São Paulo, 

2013. 

 

 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Programa de Ciências em Gastroenterologia. 
 

 Orientador: João Renato Rebello Pinho.  

      

   

 Descritores:  1.Células dendríticas  2.Células natural killer  3.Hepatite C crônica  

4.Imunidade inata  5.Citometria de fluxo  6.Testes de liberação de interferon-gama  

7.Antígenos CD86  

 

 

  

USP/FM/DBD-254/13 
 

   
 

 



DEDICATÓRIA 

 

 
 

Aos meus pais, Cristina e José, por todo o apoio e amor 

incondicional.  

 

À Gabriela e Marcelo, e às minhas queridas sobrinhas, 

Maria Luiza e Ana Clara, pelos momentos de descontração. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



AGRADECIMENTOS 

 
 

Aos pacientes, por terem acreditado neste trabalho e consentido em 

participar com o objetivo de contribuir com as pesquisas em Hepatite C. 

Ao João Renato Rebello Pinho, meu orientador desde o mestrado, por 

acreditar no meu potencial e nas minhas ideias, e pelas oportunidades oferecidas. 

Ao Prof. Dr. Ésper Kallas, por ter aberto as portas de seu laboratório (LIM60) 

para que eu pudesse desenvolver este trabalho com qualidade. 

À Fernanda Romano Bruno, por quem tenho uma enorme gratidão, pois me 

ensinou tudo o que eu precisava saber para realizar este trabalho, afinal a 

citometria de fluxo não fazia parte da minha rotina no laboratório. 

À Dra. Karina Carvalho, pelo auxílio em diferentes etapas do 

desenvolvimento deste trabalho, principalmente na análise e discussão dos 

resultados, e pelas palavras de incentivo. 

À Dra. Ana Catharina, pela amizade, pelo incentivo e por ter me ajudado a 

recrutar os pacientes, sem a sua ajuda nada disso teria acontecido de maneira 

tranquila e rápida. 

À Michele, pela amizade, pelo incentivo e ajuda nos momentos em que eu 

mais precisei. 

À Ketti e Paola, pela ajuda no dia a dia do laboratório, pela paciência e pelo 

carinho. 

Aos colegas do IMT, Clarisse, Cristina, Ariana, Fátima, Kátia, Dona Joana, 

Fabiana, e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para o 

desenvolvimento deste trabalho, obrigada pela amizade e carinho. 

Aos colegas do LIM-60, Bianca, Angélica, Carla Alves, Thaís Rodrigues, 

Priscila, Juliana, Susan, Denise, Maira, Sérgio, Cândida, Isler, Carlos e Ruth, por 

terem me recebido com tanto carinho, e pela disponibilidade toda vez que eu 

precisava de alguma coisa, principalmente na sala de cultura. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fapesp, pelo 

suporte financeiro concedido (Processos: 2009/53.270-0 e 2009/53.306-4). 

À Fundação Faculdade de Medicina. 



EPÍGRAFE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nós não olhamos para trás por muito tempo, nós continuamos 

seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas.  

E sabe por quê? Porque somos curiosos... e a curiosidade continua 

nos conduzindo por novos caminhos.  

Siga em frente.” 

 

(Walt Disney). 

 



SUMÁRIO 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE TABELAS 

RESUMO 

SUMMARY 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 2 

1.1 A Hepatite C ........................................................................................................ 2 
1.2 Sistema imune inato na infecção pelo HCV ........................................................ 2 
1.3 Células Dendríticas (DCs) .................................................................................... 4 
1.4 Células Natural Killer (NKs) ................................................................................. 9 

2 OBJETIVOS ............................................................................................................... 19 

2.1 Objetivo geral .................................................................................................... 19 
2.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 19 

3 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................... 21 

3.1 Aspectos Éticos ................................................................................................. 21 
3.2 Casuística .......................................................................................................... 21 
3.3 Coleta de amostras ........................................................................................... 22 
3.4 Isolamento e congelamento de Células Mononucleares do Sangue 

Periférico (CMSP) .............................................................................................. 23 
3.5 Descongelamento das CMSP criopreservadas .................................................. 24 
3.6 Imunofenotipagem de Superfície das Células Dendríticas (DCs) ..................... 25 
3.7 Imunofenotipagem das Células Natural Killer (NKs) ......................................... 26 

3.7.1 Marcação de moléculas na superfície celular ........................................... 26 
3.7.2 Marcação de moléculas intracelulares (ensaio funcional) ....................... 27 

3.8 Leitura no Citômetro de Fluxo .......................................................................... 28 
3.9 Estratégia de Análise ......................................................................................... 29 

3.9.1 Células Dendríticas (DCs) .......................................................................... 29 
3.9.2 Células Natural Killer (NKs) ....................................................................... 31 

3.10 Análise estatística ............................................................................................. 33 
4 RESULTADOS ........................................................................................................... 35 

4.1 Exames laboratoriais ......................................................................................... 35 
4.2 Frequência de Células Dendríticas (DCs) .......................................................... 36 
4.3 Expressão da molécula CD86 pelas Células Dendríticas (DCs) ......................... 37 
4.4 Frequência de Células Natural Killer (NKs) ....................................................... 39 
4.5 Expressão das moléculas CD7, CD57, NKG2A e KIR3DL1/DS1 pelas NKs ......... 40 

4.6 Citotoxicidade e produção de IFN pelas NKs .................................................. 44 
5 DISCUSSÃO .............................................................................................................. 48 

6 CONCLUSÕES ........................................................................................................... 58 

7 ANEXOS ................................................................................................................... 60 

7.1 ANEXO A – Parecer do comitê de ética e pesquisa .......................................... 60 
7.2 ANEXO B – Artigo aceito para publicação ......................................................... 61 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 69 

APÊNDICE 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ADCC citotoxicidade celular dependente de anticorpo 

ALT alanina Aminotransferase 

APC célula apresentadora de antígeno 

AST aspartato Aminotransferase  

BSA albumina sérica bovina 

CMSP células mononucleares do sangue periférico 

CMV citomegalovírus 

DC células dendríticas 

DMSO dimetilsulfóxido 

EDTA ácido etilenodiamino tetra-acético 

ELISA ensaio imunoenzimático 

GGT gama glutamiltranferase 

HBV vírus da Hepatite B 

HCV vírus da Hepatite C 

HIV vírus da imunodeficiência humana 

HLA antígeno leucocitário humano 

HPV herpes vírus humano 

IFN-α interferon-alfa 

IFN-β interferon-beta 

IFN-γ interferon-gama 

IFN-λ interferon-lambda 

IL-10 interleucina 10 

IL-12 interleucina 12 

IL-15 interleucina 15 

IRF-3 interferon-regulatory factor 3 

ISG genes estimulados pelo interferon 

KIR receptor de células NK semelhantes às imunoglobulinas 

mDC células dendríticas mielóides 

MHC-I complexo principal de histocompatibilidade de classe I 

MHC-II complexo principal de histocompatibilidade de classe II 

NK células natural killer 

NK T células natural killer T 

PAMPs padrões moleculares associados a patógenos 

PCR reação de polimerização em cadeia 

pDC células dendríticas plasmocitóides 

PFA paraformaldeído 

PMN leucócitos polimorfomuncleares 

PRR receptores para reconhecimento de padrões 

RIG-I retinoic acid-inducible gene I  

RNA ácido ribonucléico 

TGF-β fator transformador de crescimento β 

Th células T helper 

TLR receptor toll-like 

TNF-α fator de necrose tumoral α 

Treg células T reguladoras 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Modulação da imunidade inata durante a infecção pelo vírus da Hepatite C 

(HCV).. .......................................................................................................................... ..........3 

Figura 2: Células Dendríticas humanas (DC) mielóides (mDC) e plasmocitóides (pDC). . ......6 

Figura 3: Células Dendríticas humanas (DC) mielóides (mDC) e plasmocitóides (pDC). . ......8 

Figura 4: Propriedades fenotípicas e funcionais das células NK CD56bright, CD56dim 

e CD56neg. ........................................................................................................................... 11 

Figura 5: Regulação da resposta imune mediada por células NKs. ..................................... 12 

Figura 6: Estratégia de análise utilizada para determinação da população de DCs 

totais presentes no CMSP humano e a expressão da molécula CD86. ............................... 30 

Figura 7: Estratégia de análise utilizada para determinação das populações de NKs 

presentes no CMSP humano e a expressão das moléculas CD7, CD57, KIR3DL1/DS1 e 

NKG2A. ................................................................................................................................. 31 

Figura 8: Comparação da frequência de células dendríticas totais (DCs) e suas 

subpopulações entre os três grupos de indivíduos. ............................................................ 36 

Figura 9: Expressão da molécula CD86 pelas células dendríticas (DCs). ............................. 37 

Figura 10: Gráfico do teste de correlação da carga viral do HCV com a expressão da 

molécula CD86 pelas células dendríticas mielóides (mDCs) em indivíduos 

cronicamente infectados pelo HCV (p<0,005). .................................................................... 38 

Figura 11: Comparação da frequência das três populações de Células Natural Killer 

(NKs). .................................................................................................................................... 39 

Figura 12: Comparação da frequência de Células NKs que expressam o receptor CD7..... .... .40 

Figura 13: Comparação da frequência de Células NKs que expressam o receptor 

CD57. ........................ ...........................................................................................................41 

Figura 14: Comparação da frequência de células NKs que expressam o receptor 

NKG2A. ................................................................................................................................. 42 

Figura 15: Comparação da frequência de Células NKs que expressam o receptor 

KIR3DL1/DS1. ....................................................................................................................... 43 

Figura 16: Comparação da frequência de células NKs que expressam CD107a e 

produzem IFN sob estímulo de IL-12 e IL-18. ..................................................................... 44 

Figura 17: Comparação da frequência de células NKs que expressam CD107a e 

produzem IFN sob estímulo de K-562. ............................................................................... 45 

Figura 18: Comparação da frequência de células NKs que expressam CD7, CD57 e 

CD107a sob estímulo de K-562. ........................................................................................... 46 

 
 
 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 

 

 
Tabela 1-Dados demográficos dos 90 indivíduos participantes do estudo. ................... 22 

 
Tabela 2-Dados laboratoriais dos 90 indivíduos participantes do estudo. .................... 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMO 

 

 
Malta FM. Perfil de células natural killer e dendríticas em casos de soroconversão 
espontânea e infecção crônica pelo vírus da Hepatite C [tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
INTRODUÇÃO: O fato do vírus da Hepatite C (HCV) estabelecer uma infecção crônica 
persistente, na maioria dos casos, mesmo sendo reconhecido e alvejado pelos 
sistemas imune inato e adaptativo sugere que o mesmo tenha desenvolvido 
estratégias eficazes para driblar a ação desses sistemas. O HCV interfere na fase 
inicial de ativação da resposta imune adaptativa alterando a função das células 
dendríticas (DCs), o que provavelmente leva a uma ativação deficiente das células 
natural killer (NKs) e de linfócitos T. Portanto, a realização de estudos sobre DCs e 
NKs na infecção pelo HCV se torna de fundamental importância para a 
compreensão da patogênese e persistência desta infecção. MÉTODOS: Foram 
selecionados indivíduos com resolução espontânea da infecção pelo HCV, indivíduos 
com infecção crônica e indivíduos saudáveis. A técnica de citometria de fluxo foi 
utilizada para a determinação da frequência e do fenótipo de células dendríticas e 
NKs nesses indivíduos. Além disso, foi avaliada a atividade citotóxica das células NKs 
sob estímulo de IL-12 e IL-18, e também da linhagem K-562. RESULTADOS: A 
frequência de DC mielóides (mDC) expressando CD86, nos indivíduos crônicos, foi 
elevada e uma correlação positiva com a carga viral foi observada. Na análise do 
ensaio funcional foi observado que as populações de células NKs CD7+ CD57+ 

apresentaram maior expressão da molécula CD107a e baixa produção de IFN nos 
indivíduos com infecção crônica. A constante exposição das células imunes ao IFN-
α, induzido durante a infecção pelo HCV, resulta na polarização do fenótipo 
citotóxico, caracterizado por células NK ativadas com elevado poder de 
degranulação, mas com deficiente produção de IFN-y. CONCLUSÕES: As frequências 
das células DCs e NKs eram semelhantes em todos os indivíduos. A expressão da 
molécula CD86 na superfície das mDCs pode ter sido induzida pela presença do 
HCV, uma vez que foi observada correlação positiva com a carga viral. Células NK 
citotóxicas, altamente diferenciadas e incapazes de produzir IFN-y foram as mais 
frequentes na infecção crônica pelo HCV. A baixa produção de IFN-y por parte 
dessas células é um dos fatores envolvidos na deficiente ativação de uma resposta 
imune adaptativa capaz de controlar a infecção pelo HCV. 
Descritores: Células dendríticas; células Natural Killer; Hepatite C crônica; 
imunidade inata; citometria de fluxo; Testes de Liberação de Interferon-gama; 
antígeno CD86. 

 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 

 
 
Malta FM. Profile of natural killer and dendritic cells in cases of spontaneous 
clearance and chronic infection with Hepatitis C virus. [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013. 
 
INTRODUCTION: Hepatitis C virus (HCV) develops a chronic persistent infection in 
most of the cases, even being recognized and targeted by the innate and adaptive 
immune systems, suggests that the virus have developed effective strategies to 
circumvent the action of these systems. HCV interferes in the initial activation of the 
adaptive immune response by altering the function of dendritic cells (DCs), which 
probably leads to a deficient activation of natural killer cells (NK) and T 
lymphocytes. Therefore, studies of DCs and NK in HCV infection are very important 
for understanding the pathogenesis and the persistence of this infection. 
METHODS: We selected subjects with spontaneous resolution of HCV infection, with 
chronic infection and healthy subjects.  Flow Cytometry was used to determine the 
frequency and phenotype of dendritic cells and NK cells of these individuals. In 
addition, we evaluated the NK cell cytotoxic activity in response to stimulation of IL-
12 and IL-18 and in co-cultivation with the cell line K-562. RESULTS: In individuals 
with chronic infection, the frequency of myeloid (m) DC cells expressing CD86 was 
elevated and a positive correlation between these cells and viral load was observed. 
It was observed in chronic infected individuals that NK cells co-expressing CD7 and 
CD57 showed higher expression of CD107a and low production of IFN gamma. The 
constant exposure of immune cells to IFN-α induced during HCV infection results in 
the polarization of cytotoxic phenotype characterized by activated NK cells with 
high power degranulation, but with impaired production of IFN-y. CONCLUSIONS: 
The frequency of DCs and NK cells were similar in all individuals. The expression of 
CD86 molecule on the surface of mDCs may have been induced by the presence of 
HCV, since a positive correlation was observed with viral load. Cytotoxic NK cells, 
highly differentiated and unable to produce IFN-y, were the most frequent in 
chronic HCV infection. The low production of IFN-y by these cells is one of the 
factors involved in the poor activation of an adaptive immune response able to 
control HCV infection. 
Keywords: Dendritic cells; Natural Killer cells; chronic Hepatitis C; innate immunity; 
flow cytometry; Interferon-gamma release tests; antigen CD86. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1  A Hepatite C 

A infecção pelo vírus da Hepatite C (HCV) é a maior causa de 

Hepatite Crônica, Cirrose Hepática e Carcinoma Hepatocelular em todo 

o mundo. O HCV é um vírus envelopado com genoma RNA de fita 

simples positiva, pertence ao gênero Hepacivirus da família Flaviviridae. 

Foram descritos, principalmente, seis genótipos (1-6) e seus diversos 

subtipos (a, b, c...). 1, 2 Estima-se que 3% da população mundial, ou seja, 

130-170 milhões de indivíduos estejam infectados pelo HCV, o que 

demonstra o impacto global dessa infecção. 3  

Após a infecção aguda, existem basicamente duas trajetórias 

possíveis: resolução da infecção (clareamento viral) ou persistência da 

infecção, ambas determinadas por um conjunto complexo de 

interações vírus-hospedeiro. A maioria dos indivíduos expostos ao HCV 

(50-85%) desenvolve infecção crônica. 4 

Os resultados dos protocolos terapêuticos baseados na 

associação do Interferon Peguilado com a Ribavirina são insatisfatórios, 

particularmente para os indivíduos infectados pelo HCV genótipo 1, 

uma vez que a resposta virológica sustentada é obtida somente por 

aproximadamente 50% dos indivíduos infectados. 5, 6 Sendo assim, uma 

grande parte desses indivíduos persistirá com a infecção.  

1.2 Sistema imune inato na infecção pelo HCV 

O fato do HCV estabelecer uma infecção crônica persistente 

mesmo sendo reconhecido e alvejado pelos sistemas imune inato e 
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adaptativo sugere que o mesmo tenha desenvolvido estratégias 

eficazes para driblar a ação desses sistemas (Figura 1). 7-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modulação da imunidade inata durante a infecção pelo vírus da Hepatite C 
(HCV). O HCV altera a resposta imune inata em diferentes pontos. Em resposta à infecção pelo HCV. 

(1) as células natural killer (NKs) produzem Interferon - (IFN-) para mediar os efeitos antivirais. No 
entanto, (2) a proteína E2 do HCV liga-se ao receptor CD81 da NK, resultando na redução da 

liberação de IFN- e grânulos citotóxicos. (3) A proteína core do HCV induz o aumento da expressão 
da molécula MHC I na superfície do hepatócito infectados, impedindo assim a ação da NK contra 
essa célula. (4) Proteção e clareamento viral tem sido associado com a expressão de KIR2L3 e seu 
ligante HLA-C1 (em homozigose). (5) As células Dendríticas (DCs) produzem citocinas IL-12 e IL-15 
que contribuem no aumento da função das NK e a sobrevida da mesma. No entanto, o HCV inibe a 
função das DCs e reduz o número dessas células. (6) O HCV aumenta o número de células T 

reguladoras (Tregs) no fígado. As células Treg secretam TGF- e IL-10 para inibir a ação das NKs. (7) 
Proteínas não-estruturais do HCV (NS3/4a) interrompem as vias de sinalização na célula infectada 
por interagirem com moléculas adaptadoras da cascata de ativação do interferon tipo I, bloqueando 
assim sua produção e seus efeitos antivirais. +=ativação, -=inibição. 

 

Na fase inicial, o sistema imune inato detecta e controla a 

replicação viral bem como induz uma resposta imune adaptativa que 

atinge um pico máximo em algumas semanas após a infecção. O esforço 

coordenado entre a resposta imune inata e adaptativa é necessário 

para eliminar o HCV. O RNA-HCV é reconhecido por duas principais vias: 

uma envolve o receptor Toll-like 3 (TLR3), expresso na superfície dos 

Anoma Nellore and Jay A. Fishman, Clin Infect Dis. 2011; 52: 369-377 
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hepatócitos; a outra via envolve o retinoic acid-inducible gene I (RIG-I) 

presente no citoplasma dos hepatócitos. O envolvimento de qualquer 

um desses receptores ativa uma cascata de sinais, incluindo o fator 

interferon-regulatory factor 3 (IRF-3), que resulta na indução da 

expressão de Interferon tipo I (IFN I) que uma vez liberado para o meio 

extracelular liga-se a receptores de superfície ativando a via Jak/STAT, 

via esta que ativa uma centena de genes estimulados pelo IFN (ISG) 

resultando no estado antiviral para controle da infecção e da replicação 

viral. 11, 12 

Entre as células efetoras da resposta imune inata estão os 

monócitos, os macrófagos, as células dendríticas (DCs), os leucócitos 

polimorfonucleares (PMNs), as células natural killer (NKs) e natural 

killer T (NKTs).  

As DCs são células apresentadoras de antígenos (APCs) 

necessárias para a indução de uma forte resposta de linfócitos T vírus-

específicos, através da produção de citocinas e expressão de moléculas 

co-estimuladoras. Já as NKs interagem com as células infectadas, com 

os linfócitos T e com as DCs, liberando grânulos contendo perforina e 

granzimas que promovem a destruição da membrana das células-alvo e 

posterior morte por apoptose. 13, 14 

1.3 Células Dendríticas (DCs) 

As DCs são células apresentadoras de antígenos que 

compreendem menos de 1% do número total de células do sangue 

periférico humano e têm importância crucial na interação entre a 

resposta imune inata e adaptativa. Após o reconhecimento e 

processamento dos antígenos, as DCs os apresentam aos linfócitos T e 
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assim a resposta imune começa a ser direcionada para imunidade, 

memória ou tolerância. 14, 15 As DCs constituem uma população celular 

heterogênea localizada em diferentes órgãos e tecidos. No sangue 

periférico humano estão caracterizadas como duas distintas 

subpopulações: as mielóides (mDCs) e as plasmocitóides (pDCs). Essas 

duas subpopulações celulares são definidas de acordo com seu 

fenótipo, morfologia e características funcionais. 16 

As mDCs são APCs, que apresentam aos linfócitos T CD4+ e CD8+ 

produtos antigênicos degradados e ao mesmo tempo secretam 

citocinas, como exemplo a interleucina-12 (IL-12), essenciais para o 

desenvolvimento de uma resposta imune celular eficaz. São 

amplamente caracterizadas fenotipicamente por não apresentarem 

proteínas de superfície expressas em linfócitos T, monócitos e células 

NKs (Lineage Cocktail 1 - Lin 1 negativas), por expressarem moléculas 

do MHC classe II (HLA-DR positivas) e CD11c. 17-19  

As pDCs têm a capacidade de produzir enormes quantidades de 

IFN I, principalmente IFN-α, sendo consideradas "células produtoras 

naturais de IFN". Essas células são caracterizadas por serem Lin 1 

negativas, HLA-DR positivas e CD123 positivas. 19, 20 

As DCs detectam a presença de patógenos via receptores de 

reconhecimento padrão (Pattern Recognition Receptors - PRR) 

localizados tanto na superfície celular como em compartimentos 

intracelulares de células da imunidade inata do hospedeiro, por 

exemplo, o receptor do tipo Toll-like (TLR) 21  

Estes receptores ligam-se a motivos conservados conhecidos 

como padrões moleculares associados à patógenos (Pathogen 

Associated Molecular Patterns - PAMPs), que estão presentes nos 
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patógenos e não são expressos pelos mamíferos, permitindo assim a 

detecção de uma variedade de micróbios. 22 Já foram identificados 

aproximadamente 10 TLRs humanos funcionais com especificidades 

para padrões moleculares presentes em bactérias, fungos, vírus e 

parasitas. 23 

Em humanos, as distintas subpopulações de DCs expressam 

diferentes TLRs, as mDCs expressam TLR-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, ao passo 

que as pDCs expressam TLR-1, 6, 7, 9 e 10. 24, 25 A interação com 

diferentes ligantes de TLRs induz a maturação das DCs pelo aumento da 

expressão de moléculas co-estimuladoras (CD40 e CD86), além de 

induzir a secreção de diferentes citocinas modulando o balanço 

Th1/Th2 de acordo com as interações microbianas (Figura 2). 26, 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Células Dendríticas humanas (DC) mielóides (mDC) e plasmocitóides (pDC). As 
DCs expressam diferentes TLR e, consequentemente, respondem a estímulos distintos. A 
produção de IL-12 pelas mDCs pode ser estimulada por uma grande variedade de 

patógenos e pode ser aumentada via ligação com CD40 ou por ação do IFN-, resultando na 
ativação da resposta celular Th1. Citocinas como a IL-10 podem regular negativamente a 

produção de IL-12. Uma vez ativadas, as pDCs produzem grandes quantidades de IFN-, um 
potente antiviral. 

 

Liu B et al., J Leukoc Biol. 2009 Feb;85(2):205-14 
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As populações de DCs desempenham importante papel no 

controle das infecções virais. Estudos demonstram que pacientes com 

infecção persistente pelo HCV apresentam redução no número de 

mDCs e pDCs circulantes, além do aumento da produção de 

interleucina-10 (IL-10) e produção reduzida de IL-12 e IFN-α por essas 

células, mostrando um comprometimento funcional dessas duas 

subpopulações celulares. 28-30  

O aumento da produção de IL-10 durante a infecção pelo HCV 

pode contribuir para a evolução de uma infecção persistente associada 

à fraca ativação da resposta de linfócitos T vírus-específicos. 28 Já foi 

demonstrada uma relação inversa entre o curso clínico da Hepatite C 

aguda e os níveis de IL-10 no plasma, sendo que elevados níveis de IL-10 

foram associados ao desenvolvimento de infecção crônica pelo HCV. 31 

A IL-12, importante citocina reguladora, é capaz de promover a 

resposta imunológica mediada por células (resposta do tipo Th1) que é 

fundamental para a detecção e eliminação de células infectadas por 

vírus, bem como, está diretamente correlacionada com a proliferação 

de linfócitos T CD4+ HCV específicos. Estudos prévios relataram 

produção reduzida de IL-12 em diferentes modelos experimentais. 28 

Outro estudo sugere potencial importância da interleucina-6 (IL-

6) na resposta ao tratamento com IFN em pacientes com Hepatite C. A 

IL-6 é uma citocina de ação pleiotrópica fundamental na resposta 

imunológica às infecções. Essa citocina desempenha um importante 

papel na infecção pelo HCV, bem como na resposta à terapia, pois 

interage com componentes da via de sinalização do IFN. 32, 33 

O HCV interfere na fase inicial de ativação da resposta imune 

adaptativa alterando a função das DCs, o que provavelmente leva a 
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uma ativação deficiente de linfócitos T. Essa disfunção foi observada em 

DCs isoladas do sangue periférico de pacientes cronicamente infectados 

pelo HCV (Figura 3). 28, 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Células Dendríticas humanas (DC) mielóides (mDC) e plasmocitóides (pDC). (A) 
DC imatura (iDC) pode ser ativada via receptor Toll-like (TLR) pelo reconhecimento do vírus 
e/ou ligação da proteína de envelope 2 (E2), vários receptores são expressos na membrana 
da DC: SRBI (receptor scavenger da classe B tipo I), DC-SIGN (molécula de adesão específica 
das DCs, não-integrina), e CD81. (B) HCV RNA e/ou proteínas virais, em especial, core e não-
estrutural 3 (NS3), a interação dessas moléculas com DCs pode inibir a diferenciação e 
desenvolvimento das DCs “maduras” (mDC). (C) Na infecção crônica pelo HCV, a frequência 
das DCs em circulação é reduzida e estudos in vitro demonstraram modulação de diversas 
funções das DCs, facilitando assim a persistência da infecção. IL-2, IL-10, IL-12 = ou 
interleucina 2, 10 e 12, respectivamente; células NKs = células natural killer. 

 

Além disso, durante a infecção viral, DCs infectadas 

desempenham um papel importante na ativação de células NKs. A 

estreita associação entre a resolução da infecção pelo HCV e atividade 

das células NKs já foi demonstrada. 35 Por outro lado, DCs geradas por 

Pachiadakis, I / Lancet Infect Dis 2005; 5: 296–304 
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indivíduos infectados do HCV são deficientes na indução da expressão 

de ligantes ativadores de NKs (MIC A e B) em resposta ao IFN-α. O 

resultado é a reduzida ativação das NKs e consequentemente 

persistência da infecção e insuficiente resposta ao tratamento com IFN-

α. 36  

Assim, de modo geral, os resultados observados parecem apoiar a 

hipótese de que a disfunção das DCs desempenha um importante papel 

no estabelecimento da infecção persistente pelo HCV. 

Portanto, a realização de estudos sobre as subpopulações de DCs 

nas infecções por vírus se torna de fundamental importância para a 

compreensão da patogênese e do estabelecimento de várias infecções 

humanas. 

1.4 Células Natural Killer (NKs) 

As células NKs constituem uma população de linfócitos derivados 

da Medula Óssea, possuem grânulos citoplasmáticos e compõem de 5 a 

20% das células mononucleares do sangue periférico e de 30 a 50% dos 

linfócitos no fígado. 37, 38  

Em humanos, as NKs são definidas fenotipicamente pela presença 

do marcador de superfície CD56 e ausência de CD3. Dependendo do 

nível de expressão de CD56 na superfície, as NKs podem ser divididas 

em duas principais populações: CD56bright e CD56dim, cada uma com suas 

propriedades. A maioria das NKs CD56+ também expressam o receptor 

CD16, que confere a capacidade de mediar a citotoxicidade celular 

dependente de anticorpo. 39 
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As células CD56dim CD16+ compõem aproximadamente 90% das 

NK circulantes, enquanto as CD56bright e CD56neg CD16+ constituem 

aproximadamente 10%.40  

Em indivíduos adultos saudáveis de 30% a 60% das células NK 

CD56dimCD16+ expressam a molécula CD57, essa expressão aumenta 

com a idade. A expressão de CD57 está relacionada à maturidade 

celular em células T CD8+ e em células NK. Lopez-Vergès e 

colaboradores especulam que as NKs CD57+ representam uma 

população de células com “memória” 41  

As NK CD56bright proliferam e produzem interferon (IFN) em 

resposta à estimulação com a interleucina-12 (IL-12), enquanto as 

CD56dim são mais citolíticas e produzem quantidades significativas de 

citocinas via seus receptores de ativação. 42 As células NK diferenciam-

se em CD56dim a partir das células NK CD56bright (Figura 4). 43-45 

Além das duas populações de NKs descritas, existe outra 

população de células NKs, as CD56neg CD16+. Embora as células CD56neg 

existam em indivíduos saudáveis, elas são raras. Em um estudo 

publicado em 1995 foi relatado o aumento do número de células NKs 

CD56neg em pacientes com infecção crônica pelo HIV-1 46 Desde então, 

esse achado têm sido confirmado. 47-51 Recentemente, a expansão de 

células NKs CD56neg também foi descrita em pacientes com Hepatite C 

crônica.52, 53 Esta expansão parece ocorrer durante a fase crônica da 

infecção, por exemplo, na infecção pelo por HIV-1, durante a fase aguda 

apresentam o número de células CD56neg no sangue periférico é normal 

ou discretamente aumentado.54 
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Figura 4: Propriedades fenotípicas e funcionais das células NK CD56bright, CD56dim e 
CD56neg. (a) Representação esquemática da expressão de CD56 e CD16 nas células CD3-

CD4-CD14-CD19-, em azul são as CD56bright, em vermelho as CD56dim e em verde as CD56neg. 
(b) Níveis de expressão relativa de receptores inibidores e ativadores na superfície das 
CD56bright (azuis), CD56dim (vermelhas) e CD56neg (verdes). (c) Representação esquemática 
das funções das NKs do sangue periférico.  

 

As NKs têm papel central na resposta imune inata contra a 

infecção viral. Dentre as suas funções primárias, está a lise direta de 

células alvo, a secreção de Interferon gama (IFN-γ), de Fator de Necrose 

Tumoral alfa (TNF-α), de Fator Estimulador de Colônia de Monócitos e 

Granulócitos (GM-CSF), além da interação com as DCs. Também ativam 

os macrófagos para destruírem os microrganismos fagocitados e 

produzirem citocinas que estimulam a resposta do tipo Th1 gerando 

condições que levam a uma resposta imune adaptativa antiviral 

satisfatória. Suas respostas são moduladas e coordenadas pelas 

citocinas IFN-α, IFN-β, interleucinas 2, 12, 15 e 18.  

A função das NKs é regulada por um equilíbrio entre os sinais 

gerados por seus receptores celulares de ativação e inibição. A 

integração dos sinais destes receptores determina o estado de ativação 

Bjökström, N.K. / Trends in Immunol, 2010; 31:401-6 (modificado) 
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da NK. Quando uma célula NK encontra uma célula saudável, sob 

circunstâncias normais, sinais inibitórios predominam sobre os sinais 

ativadores e a NK não é ativada. Por outro lado, quando uma célula 

infectada é encontrada, sinais ativadores devem predominar para ativar 

a célula NK a produzir citocinas ou realizar a lise da célula-alvo (Figura 

5). 55-57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Regulação da resposta imune mediada por células NKs. Após estímulo por 
diversos fatores (por exemplo, IL-15, IFN tipo I, IL-12, IL-18), as células NKs induzem (setas 
vermelhas) a maturação e ativação das DCs, macrófagos e linfócitos T, através de uma 
combinação de citocinas e receptores na superfície celular. Contrariamente, as células NKs 
também podem eliminar (setas azuis) DC imaturas, linfócitos T CD4 + ativados e macrófagos 
superativados. Estas funções reguladoras são mantidas sob controle pelo reconhecimento 
de moléculas expressas (por exemplo, moléculas MHC classe I) e por meio de receptores 
inibitórios (por exemplo, em humanos, KIRs; em ratos, Ly49; e, para ambos, CD94-NKG2A). 
55 

 

A identificação dos receptores das células NKs tem contribuído 

para o entendimento de sua reatividade e especificidade. O 

reconhecimento das células estranhas ou células próprias alteradas 

acontece via moléculas do Complexo Principal de Histocompatibilidade 

Vivier, E / NATURE IMMUNOLOGY 2008: 9 (5): 503-510  
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de classe I (MHC I) e seus receptores de ativação. Deste modo, as 

células alteradas ou com ausência de expressão de moléculas de MHC I 

ficam susceptíveis ao ataque mediado pelas células NKs ao ligarem-se 

aos seus receptores de ativação. 58 

A atividade citotóxica destas células é regulada por seus 

receptores inibitórios, os quais reconhecem as moléculas do MHC I, e 

com isto, previnem a atividade lítica contra as células normais. 56, 58 

A célula NK é ativada pela perda dos antígenos MHC I nas células-

alvo, a partir dessa característica foi formulada a hipótese da “perda do 

próprio”, que estabelece que a perda da molécula de MHC I remove os 

ligantes dos receptores inibitórios das células NKs levando ao 

desencadeamento da função efetora da mesma. De acordo com esta 

hipótese, os sinais inibitórios e seus ligantes respectivos controlam a 

função da célula NK. Contudo, ainda não está totalmente esclarecido 

como os sinais ativadores e inibitórios interagem para regular a função 

da célula NK. 56, 59 

Receptores de ativação têm sido identificados, entre eles: os 

receptores citotóxicos naturais humanos (NKp30, NKp44, NKp46) e os 

receptores NKG2. Por causa de possíveis consequências da ativação das 

células NKs, as células normais apresentadoras de antígeno devem ser 

capazes de rapidamente inibir a ativação das células NKs. 60, 61 Vários 

receptores inibitórios são expressos por subtipos de células NKs, 

incluindo os receptores de imunoglobulinas das células NKs, 

denominados KIR, que se ligam a HLA-A, B, C e os heterodímeros de 

lectin-like (CD94/NKG2A) que se ligam ao HLA-E. Entre os receptores 

inibitórios da família NKG2, o NKG2A é o principal. 62 
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A inibição das células NK é fundamental para a manutenção da 

tolerância aos constituintes próprios. Assim, os genes KIRs que 

codificam receptores inibidores estão presentes em virtualmente todos 

os indivíduos. Por outro lado, são conhecidos vários haplótipos que não 

possuem genes KIRs ativadores. 63  

Dentre os genes que codificam receptores KIR inibidores, o gene 

KIR3DL1 possui grande importância na modulação da ativação das 

células NK e sua frequência é elevada em todas as populações. 64 O 

receptor ativador KIR3DS1 também possui frequências elevadas e sua 

importância na ativação das células NK no combate a infecções já foi 

verificada em estudos anteriores. 65, 66 

A investigação do KIR e seus ligantes HLA classe I se tornou mais 

evidente na infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), 

Citomegalovírus (CMV) e Vírus do Papiloma Humano (HPV) devido ao 

papel chave que as células NKs desempenham nas infecções virais. 

Entretanto, até o momento poucos estudos têm associado à 

infecção pelo Vírus da Hepatite C aos receptores KIRs. Khakoo e 

colaboradores (2004) relataram que a homozigose para ambos HLA-C e 

KIR2DL3 estão associadas com a resolução da infecção aguda. A 

hipótese proposta para explicar este achado é que KIR2DL3 liga-se ao 

HLA-C com menor afinidade do que os receptores KIR2DL1 e KIR2DL2, e 

desta forma reduz a inibição da NK favorecendo a resolução da 

infecção. 35 

Contudo, outro estudo relatou que a frequência do receptor do 

HLA-C grupo C 1 (KIR2DL3) foi maior e estatisticamente significante 

entre os pacientes com infecção crônica pelo HCV. Para explicar os 

resultados discordantes, os autores deste estudo relataram vários 
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fatores, entre eles consideraram o tamanho da amostragem, a 

diversidade populacional e a rota de infecção. 67 Consequentemente 

será necessária a realização de mais estudos para tentar esclarecer o 

papel das células NKs e do par KIR/ligante no curso e na evolução da 

Hepatite C. 

Tem sido relatada a redução da frequência de células NKs no 

sangue periférico de pacientes com infecção crônica pelo HCV 68 e foi 

associada com baixa expressão de receptores de ativação nas células 

NKs. Nattermann e colaboradores (2006) relataram uma significante 

redução na proporção de células NKs, expressando NKp30 e NKp46, em 

pacientes com Hepatite C Crônica em comparação com indivíduos 

saudáveis e indivíduos infectados pelo Vírus da Hepatite B. Também 

descrevem que pacientes que clarearam o HCV sob terapia antiviral 

apresentaram expressão normal de NKp30, NKp44 e NKp46. 69 Em 

contraste, De Maria e colaboradores (2007) relataram que as células 

NKs de pacientes infectados com HCV tinham expressão aumentada de 

NKp30 e NKp46. Portanto, a associação entre a expressão desses 

receptores nas células NKs e o curso clínico da infecção pelo HCV 

permanece indefinida. 29 

Jinushi e colaboradores (2004) relataram que a expressão do 

receptor inibitório CD94/NKG2A nas células NKs estava aumentada, 

pacientes com infecção crônica pelo HCV, levando à diminuição da 

resposta de células NKs contra células hepáticas expressando HLA-E. 70 

Além disso, também mostraram que a regulação negativa de células 

NKs (por CD94/NKG2A) levou a alteração da modulação das funções de 

células dendríticas induzida pelas células NKs. Estes resultados sugerem 

que a expressão aberrante de CD94/NKG2A tem impacto negativo 
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sobre a imunidade inata e subsequente sobre a imunidade adaptativa 

em pacientes infectados cronicamente pelo HCV. 71  

A interação das células NKs e DCs sugere um papel relevante na 

iniciação e regulação da resposta imune inata e consequentemente da 

resposta adaptativa em diversas infecções virais. 

Desta forma, o conhecimento sobre a base molecular destas 

“comunicações” celulares poderá oferecer oportunidades para novas 

intervenções clínicas. 72 Assim a compreensão da interação do Vírus da 

Hepatite C e a defesa imune do hospedeiro, principalmente da resposta 

imune inata, se faz necessária para melhorar as estratégias terapêuticas 

já existentes visando assim modular a imunidade para melhor combater 

esta infecção. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Estudar aspectos fenotípicos das subpopulações de células 

dendríticas e de células natural killer de pacientes infectados pelo vírus 

da Hepatite C com diferentes evoluções clínicas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Células Dendríticas 

 Analisar no contexto ex vivo a frequência, no sangue periférico, 

das células dendríticas totais e das suas subpopulações mielóides 

e plasmocitóides; 

 Avaliar a expressão da molécula CD86 nas duas subpopulações de 

DCs. 

2.2.2 Células Natural Killer 

 Analisar no contexto ex vivo a frequência das diferentes 

populações de NKs (CD56bright, CD56dim e CD56neg) no sangue 

periférico; 

 Avaliar a expressão das moléculas CD7, CD57 e dos receptores de 

superfície KIR3DL1/DS1 e NKG2A nas três subpopulações de NKs; 

 Avaliar a produção de IFN-γ e expressão de CD107a, mediante a 

presença do estímulo das interleucinas 12 e 18 ou da linhagem 

celular K562. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Aspectos Éticos 

Os participantes voluntários inclusos neste estudo foram 

indivíduos com antecedentes de infecção pelo HCV encaminhados ao 

ambulatório de Hepatologia Clínica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) que 

concordaram em participar estando cientes dos riscos e benefícios 

implícitos relacionados à participação na pesquisa por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O 

protocolo de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (Cappesq HCFMUSP projeto nº 

1163/09). 

 

3.2 Casuística 

Foram constituídos três grupos, de acordo com os seguintes 

critérios: 

Grupo 1 (n= 30)- Indivíduos com resolução espontânea da 

infecção pelo HCV (clareamento viral espontâneo) caracterizados por 

ausência de RNA viral detectável pela técnica de Reação de 

Polimerização em Cadeia (PCR), simultaneamente à detecção de 

anticorpos anti-HCV por ensaio imunoenzimático Enzyme-Linked 

Immunosorbant Assay (ELISA de 3a geração), em ao menos dois 

momentos distintos. Os resultados positivos obtidos no teste ELISA 
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foram confirmados pelo teste de Imunoblot em tiras (CHIRON® RIBA® 

HCV 3.0 SAI, CHIRON, Emeryville, CA, USA). 

Grupo 2 (n= 30)- Indivíduos com infecção crônica pelo HCV 

genótipo 1 caracterizados por resultado positivo do ELISA e pela 

detecção de RNA viral por técnica de PCR. 

Grupo 3 (n= 30)- Grupo controle formado por indivíduos 

saudáveis da população geral sem infecção prévia pelo HCV, confirmado 

por resultado negativo do ELISA.  

Os indivíduos com sorologia positiva para HIV e HBV foram 

excluídos do estudo. A tabela 1 caracteriza os indivíduos selecionados 

para o presente estudo. 

 

 

Tabela 1-Dados demográficos dos 90 indivíduos participantes do estudo. 

 

 

3.3 Coleta de amostras 

Amostras de sangue periférico foram coletadas em tubos 

tratados com Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (K3 EDTA) e também 

em tubos com gel e sem aditivos (BD Vacutainer™). Foram realizados 

exames laboratoriais e também foram isoladas as células 

 

Grupo 1 

(clareamento viral espontâneo) 

Grupo 2 

(infecção crônica) 

Grupo 3 

(indivíduos controles) 

Número de indivíduos 30 30 30 

Idade (anos)* 49 (41-58.25) 47.5 (34.5-53.25) 46 (35.5-52.25) 

Feminino (%) 70 63,3 70 

Genótipo do HCV NA 1 NA 

     *Os dados estão apresentados em mediana e interquartil (25th-75th).  

      NA, não se aplica; 
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mononucleares do sangue periférico (CMSP) para as análises das 

populações de DCs e NKs através da técnica de Citometria de Fluxo.  

 

3.4 Isolamento e congelamento de Células Mononucleares do 

Sangue Periférico (CMSP) 

As amostras de sangue total colhidas em tubos contendo K3 EDTA 

foram diluídas 1:2 em Solução Salina Balanceada Hank’s-HBSS (Gibco® 

Life Technologies, Carlsbad, CA), aplicadas cuidadosamente sobre 

gradiente de Ficoll-Paque™ PLUS (d<0.12 EU/ml, Amersham 

Biosciences), e centrifugadas a 300 x g por 40 minutos a temperatura 

ambiente (TA) para obtenção da camada de células mononucleares. As 

células presentes na interface plasma-Ficoll foram cuidadosamente 

coletadas e lavadas duas vezes com a solução HBSS para a remoção de 

resíduos de Ficoll. 

As hemácias ainda presentes foram lisadas utilizando-se a solução 

Tampão de Lise ACK (Gibco® Life Technologies, Carlsbad, CA) seguida de 

uma neutralização com meio de cultura R-10, composto por meio RPMI 

1640 acrescido de Soro Fetal Bovino, Tampão Hepes 1M, L-Glutamina 

200mM, Solução Piruvato 100mM, Penicilina-Estreptomicina, 2-

Mercaptoethanol (Gibco® Life Technologies, Carlsbad, CA) e novamente 

centrifugadas por 10 minutos a 330 x g a TA. 

A contagem celular foi realizada em câmara de Neubauer (Boeco 

Germany) utilizando o corante Azul de Tripan 0,4% (Gibco® Life 

Technologies, Carlsbad, CA), na diluição 1:10. As células foram 

ressuspendidas em solução de congelamento, constituída 90% de Soro 

Fetal Bovino + 10% de Dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma-Aldrich, 
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Steinhein, Alemanha). Em seguida foram distribuídas 1x107 células/ml 

em criotubos, armazenadas no freezer -80 °C por aproximadamente 24 

horas e posteriormente transferidas para o reservatório de nitrogênio 

líquido, onde permaneceram estocadas até a realização dos 

experimentos. 

 

3.5 Descongelamento das CMSP criopreservadas 

Os criotubos foram transferidos para o banho-maria a 37°C para 

descongelamento parcial. Foi adicionado ao criotubo 1mL de meio de 

cultura R-10 acrescido de Dnase I na concentração final de 10g/mL 

(Sigma-Aldrich, Steinhein, Alemanha), em seguida o conteúdo todo foi 

transferido para um tubo cônico contendo meio de cultura R-10 

acrescido de Dnase I para a realização da etapa de lavagem por 

centrifugação a 330 x g por 10 minutos a TA. Após mais duas etapas de 

lavagem, as células foram ressuspendidas em 3mL de meio R-10 + 

Dnase I e colocadas na incubadora a 37°C em atmosfera de 5% de CO2 

onde permaneceram por 15 horas. 

Após o período de incubação, as células foram contadas em 

câmara de Neubauer e resuspendidas em meio R-10 + Dnase I para 

obtenção de 1x106 células em 100µL. Após o ajuste da concentração, a 

suspensão de células foi transferida para uma placa de cultura celular 

contendo 96 poços para a realização de diferentes ensaios. 
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3.6 Imunofenotipagem de Superfície das Células Dendríticas 

(DCs) 

A imunofenotipagem de superfície foi realizada para a 

determinação da frequência de células dendríticas, bem como, para 

avaliar a expressão da molécula CD86 nas populações mielóide (mDCs) 

e plasmocitóide (pDCs). Para a realização desse ensaio foram utilizadas 

1x106 células de cada paciente, as células foram dispostas em placa de 

cultura com 96 poços de fundo V. 

Após a distribuição das células na placa de cultura, a primeira 

etapa realizada foi a marcação da viabilidade celular utilizando o 

reagente LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit (Molecular 

Probes®, Inc. Life Technologies, Carlsbad, CA). A cada poço foram 

adicionados 45 µL de Tampão MACS, composto por 498 mL de Tampão 

Salina Fosfatada pH 7.2 (PBS 1x) (Gibco® Life Technologies, Carlsbad, 

CA), 2 mL de EDTA [500mM] e 2,5 g de Albumina Sérica Bovina (BSA) 

(Sigma-Aldrich, Steinhein, Alemanha) e 5 µL de uma solução 1:20 do 

reagente LIVE/DEAD (1 µL LIVE/DEAD + 19 µL de Tampão MACS). 

Posteriormente, a placa permaneceu por 15 minutos sob incubação a 

TA protegida da luz. Para finalizar esta etapa, foi realizada uma lavagem 

com adição de 150µL de Tampão MACS e centrifugação a 400 x g por 5 

minutos (TA), em seguida foi iniciada a marcação de superfície. 

Para isso, as células foram ressuspendidas em Tampão MACS, 

foram adicionados os anticorpos monoclonais conjugados com 

fluorocromos e permaneceram 40 minutos a 4°C ao abrigo da luz. 

Os anticorpos utilizados para a marcação de superfície das DCs foram o 

coquetel Lin1 (FITC), HLA-DR (APC-Cy7), CD11c (PE-Cy7), CD123 (PE), 
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CD86 (PerCP) (BD Biosciences, San Jose, CA). O coquetel Lin1 é 

constituído por uma combinação de anticorpos monoclonais anti 

proteínas de superfície expressas em linfócitos T e B, monócitos e NK 

(CD3, CD14, CD16, CD19, CD20, CD56). 

Após a etapa de incubação, foram realizadas duas lavagens por 

centrifugação com Tampão MACS e o processo de marcação foi 

finalizado com a fixação por adição de Paraformaldeído (PFA) a 1% 

(Sigma-Aldrich, Steinhein, Alemanha). Permaneceram armazenadas sob 

refrigeração até o momento da leitura no Citômetro de Fluxo. 

 

3.7 Imunofenotipagem das Células Natural Killer (NKs) 

3.7.1 Marcação de moléculas na superfície celular  

Foram realizados experimentos para marcação de moléculas de 

superfície para a determinação da frequência das diferentes populações 

de células NKs CD56bright, CD56dim e CD56neg, bem como, para avaliar a 

expressão das moléculas CD7, CD57, KIR3DL1/DS1 e NKG2A nessas 

populações. Para a realização desse ensaio foram utilizadas 1x106 

células de cada paciente, as células foram dispostas em uma placa de 

cultura de 96 poços. 

Após a distribuição das células na placa de cultura com 96 poços 

de fundo V, a primeira etapa realizada foi a marcação da viabilidade 

celular utilizando o reagente LIVE/DEAD®, conforme metodologia 

descrita na imunofenotipagem de células dendríticas. 

Os anticorpos utilizados para a marcação de superfície das NKs: 

CD57 (FITC), CD3, CD14, CD19 (PE TXRD), CD16 (APC-Cy7), CD56 (PE-

Cy7), CD7 (Alexa Fluor 700), KIR3DL1/DS1 (PE) e NKG2A (APC).  
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3.7.2 Marcação de moléculas intracelulares (ensaio funcional) 

 

O ensaio funcional foi realizado para a avaliação da produção de 

IFN e a expressão da molécula CD107a que é uma proteína associada à 

membrana dos lisossomos, que marca a liberação de perforina e 

granzima, é um marcador de degranulação.  

Para a avaliação da atividade citotóxica das células NKs e 

produção de IFN, 1x106 células permaneceram sob incubação a 37°C 

em atmosfera de 5% de CO2 com meio R-10 acrescido dos estímulos IL-

12 e IL-18 ou K-562 na razão de 10:1 (NK:K-562), do anticorpo anti-

CD107a, de Brefeldina A e monensina por um período de 6 horas. 

Após finalizar o período da incubação foi realizada a marcação da 

viabilidade celular utilizando o reagente LIVE/DEAD®, conforme 

metodologia anteriormente descrita. Posterior a esta marcação de 

viabilidade, as células foram ressuspendidas em Tampão MACS para 

adição dos anticorpos monoclonais para a marcação de moléculas de 

superfície, permaneceram 40 minutos a 4°C ao abrigo da luz. 

Os anticorpos utilizados na marcação de superfície deste ensaio 

foram: CD57 (FITC), CD3, CD14, CD19 (PE TXRD), CD16 (Pacific Blue), 

CD56 (PE-Cy7), CD7 (Alexa Fluor 700), CD107a (APC), IFN (PE) e CD8 

(APC-Cy7) (BD Biosciences, San Jose, CA). 

Ao final da incubação, foram realizadas duas lavagens por 

centrifugação com Tampão MACS. O processo de marcação de 

superfície foi finalizado com a adição da solução FACS Lysing Solution 1X 

(BD Biosciences™, San Jose, CA) e incubação por 10 minutos protegido 

da luz a TA. Após essa incubação, foi realizada uma lavagem com 

Tampão MACS e adição da solução permeabilizante 1X FACS Perm (BD 
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Biosciences™, San Jose, CA), que permaneceu por 10 minutos protegida 

da luz a TA, essa etapa deixou a célula pronta para receber os 

anticorpos da marcação intracelular. Ao término da incubação com 

FACS Perm, foram realizadas duas lavagens com Tampão MACS.  

Em seguida, foi realizada a marcação intracelular com o anticorpo 

anti-IFN. Após a adição do anticorpo, as células permaneceram 1 hora 

a 4°C ao abrigo da luz. Posteriormente, foram lavadas duas vezes com 

Tampão MACS e fixadas com PFA a 1%. Permaneceram armazenadas 

sob refrigeração até o momento da leitura no Citômetro de Fluxo.  

 

3.8 Leitura no Citômetro de Fluxo 

Antes de cada leitura, foi realizada uma verificação das condições 

ópticas e eletrônicas do equipamento utilizando o reagente Cytometer 

Setup and Tracking (CST, BD Biosciences™, San Jose, CA). A aquisição 

das amostras foi realizada no equipamento Citômetro de Fluxo LSR II – 

Fortessa™ utilizando o programa FACS-Diva™ versão 6.13 (BD 

Biosciences™, San Jose, CA).  

Foram empregadas no procedimento de compensação 

microesferas Beads Anti-mouse IgG (BD Biosciences™, San Jose, CA) 

marcadas com cada fluorocromo separadamente. A análise dos dados 

foi realizada no programa FlowJo 9.2 (FlowJo Software, Tree Star™, 

Ashland, OR). 
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3.9 Estratégia de Análise 

A estratégia de análise dos diferentes experimentos incluiu 

primeiramente a seleção da população de células que passaram 

sozinhas pelo feixe do laser, chamadas de singlets, para isso foram 

utilizados os parâmetros de dispersão frontal, Forward Scatter Height 

(FSC-H, eixo y) vs Forward Scatter Area (FSC-A, eixo x). Dessa maneira, 

foi possível excluir possíveis grumos de células, chamados doblets e a 

partir dessa seleção, foram iniciadas as estratégias específicas para cada 

população celular de interesse (DCs e NKs). 

3.9.1 Células Dendríticas (DCs) 

 

A partir da seleção dos singlets, o próximo passo foi selecionar 

uma janela ampla de análise denominada gate que contemplou as 

populações de linfócitos e monócitos, os parâmetros utilizados para tal 

seleção foram Side Scatter Area (SSC-A) (eixo y) vs FSC-A (eixo x) (Figura 

6A). A partir da seleção dos linfócitos e monócitos foi verificada a 

viabilidade dessas células utilizando um histograma com número de 

células (eixo y) vs LIVE/DEAD® (eixo x). As células vivas são as 

fracamente marcadas em sua superfície, representadas pela população 

de células deslocada para o lado esquerdo no eixo x do histograma. 

Vale ressaltar que todos os dados gerados e analisados neste estudo 

foram baseados apenas nas informações da população de células vivas 

(Figura 6B). 
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Figura 6:Estratégia de análise utilizada para determinação da população de DCs totais 
presentes no CMSP humano e a expressão da molécula CD86. A: Gráfico de tamanho (FSC) 
vs granularidade (SSC) para a determinação das populações de linfócitos e monócitos. B: 
Seleção das células vivas; C: Caracterização das DCs totais pelo fenótipo coquetel Lin1 
negativas e HLA-DR positivas. D: Identificação das populações plasmocitóides (CD123+) e 
mielóides (CD11c+), respectivamente. E e F: Histograma da expressão da molécula CD86 nas 
subpopulações plasmocitóide (pDCs) e na mielóide (mDCs) utilizando FMO. 

 

A partir da seleção das células vivas foram identificadas as células 

dendríticas utilizando os parâmetros coquetel Lin1 (eixo x) vs HLA-DR 

(eixo y), a população de DCs totais foi definida como células Lin1 

negativas e HLA-DR positivas (Figura 6C). Uma vez identificada a 

população das células DCs totais, seguiu-se à identificação das duas 

subpopulações de células dendríticas, mielóides e plasmocitóides com 

base na presença ou ausência de expressão do CD11c (eixo x) e CD123 

(eixo y), respectivamente (Figura 6D). Posteriormente, foi avaliada a 

expressão da molécula CD86 (marcador de ativação e maturação) 

nessas duas subpopulações (Figuras 6E e F). A expressão da molécula 

CD86 foi analisada com base na metodologia Fluorescence minus one 

(FMO) em um poço foram colocados todos os anticorpos monoclonais do 

painel exceto o anti-CD86. 

 

(A) (B) (C) (D) 

(E) 

(F) 
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3.9.2 Células Natural Killer (NKs) 
 

A partir da seleção dos singlets, os parâmetros FSC-A (eixo x) vs 

SSC-A (eixo y) foram utilizados para selecionar a população de linfócitos 

(Figura 7A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estratégia de análise utilizada para determinação das populações de NKs 
presentes no CMSP humano e a expressão das moléculas CD7, CD57, KIR3DL1/DS1 e 
NKG2A.  A: Gráfico de tamanho (FSC) e granularidade (SSC) para a determinação da 
população de linfócitos. B: Gráfico para determinar a viabilidade celular; C: Exclusão das 
células positivas para as moléculas CD3, CD14 e CD19. D: Identificação das 3 populações de 
NKs baseada na intensidade de expressão de CD16 e CD56. E a H: Identificação das NKs que 
expressam as moléculas CD7, CD57, KIR3DL1/DS1 e NKG2A, respectivamente. 

 

A partir da população de linfócitos foi verificada a viabilidade 

celular utilizando os parâmetros LIVE/DEAD®(eixo x) vs SSC-A (eixo y). 

As células vivas são as fracamente marcadas em sua superfície, 

representadas pela população de células deslocada para o lado 

esquerdo no eixo x (Figura 7B). O passo seguinte foi excluir as células 

CD3+ CD14+ e CD19+ (linfócitos T totais, monócitos e linfócitos B) (Figura 

7C). As células NKs são classicamente definidas como linfócitos CD3-

(A) (B) (C) (D) 

(E) (F) (G) (H) 
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CD56+ e são subdivididas em células NKs CD56bright, CD56dim e CD56neg 

(Figura 7D). 

Posterior à identificação das três populações das NKs foi avaliada 

a expressão das moléculas CD7, CD57, NKG2A e KIR3DL1/DS1 (Figura 7E 

a H). Para a determinação das frequências de células expressando ou 

não essas moléculas, foi utilizada a ferramenta do programa de análise 

FlowJo conhecida como boolean gate, essa ferramenta é muito utilizada 

na Técnica de Citometria de Fluxo multiparamétrica e permite a análise 

de todas as combinações possíveis entre os parâmetros avaliados. 

Milush e colaboradores73 descrevem que a combinação de CD7 e 

CD56 melhora muito a capacidade de distinguir células NK, uma vez que 

a co-expressão de CD7 e CD56 permite discriminar células NK CD56+ de 

células mielóides CD56+, as quais não expressam CD7. A molécula CD7 é 

expressa de forma homogênea pelas células NKs e não parece ter sua 

expressão reduzida após a ativação. 

Para a análise do ensaio funcional das NKs foram seguidos os 

mesmos passos da imunofenotipagem de superfície citados 

anteriormente, entretanto foram avaliadas as expressões das seguintes 

moléculas CD7, CD57, CD8, CD107a e IFN. Nessa análise também foi 

utilizada a ferramenta boolean gate que permitiu avaliar todas as 

combinações possíveis desses marcadores, permitindo a análise dos 

diferentes perfis de células com base na expressão ou não dessas cinco 

moléculas. 
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3.10 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad 

Prism 5 (versão 5.04, GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA). As análises 

descritivas foram realizadas de acordo com a natureza das variáveis e os 

resultados estão apresentados em forma gráfica para melhor 

interpretação das informações mais relevantes. Para a análise dos 

dados gerados nos ensaios de citometria foram feitas comparações 

entre os três grupos utilizando o teste não paramétrico Kruskal-Wallis 

seguido do pós-teste Dunn, considerando o valor de p<0,05 para indicar 

uma diferença estatisticamente significante.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Exames laboratoriais 

Os seguintes exames foram realizados: dosagem sérica de 

enzimas hepáticas (ALT- Alanina Aminotransferase, AST- Aspartato 

Aminotransferase e GGT- Gama Glutamiltranferase), PCR qualitativo e 

quantitativo para RNA-HCV; os resultados são mostrados na tabela 2. 

 

 

Tabela 2-Dados laboratoriais dos 90 indivíduos participantes do estudo. 

 

As amostras dos indivíduos com clareamento viral espontâneo 

além de terem sido testadas utilizando-se a técnica de ELISA para 

buscar anticorpos contra o HCV, também foram submetidas ao teste 

Immunoblot em tiras (CHIRON® RIBA® HCV 3.0 SAI) para a confirmação, 

uma vez que esses pacientes não apresentam viremia (RNA HCV não 

detectável). O resultado do teste immunoblot dos indivíduos 

selecionados no Grupo 1 foi positivo, confirmando o teste de ELISA. 

 

 

Grupo 1 

(clareamento viral espontâneo) 

Grupo 2 

(infecção crônica) 

Grupo 3 

(indivíduos controles) 

Dosagens    

   ALT (U/L) 20.5 (14.75-28.0) 50.0 (34.75-63.5) *** 18.5 (15.75-57.0) 

   AST (U/L) 21.0 (19.5-24.0) 40.0 (29.0-53.75) *** 20.0 (16.25-24.0) 

   GGT (U/L) 26.5 (17.75-36.0) 51.5 (28.75-78.5) ** 20.0 (15.5-30.0) 

    

RNA HCV (log10 UI/mL) ND 6.02 (5.68-6.81) ND 

     Os dados estão apresentados em valores de mediana e interquartil (25th-75th).     

      ND, não detectado. *** p<0.0001; ** p<0.001  
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4.2 Frequência de Células Dendríticas (DCs) 

As frequências de células dendríticas totais (DCs) e também de 

suas subpopulações: mielóides (mDCs) e plasmocitóides (pDCs) foram 

obtidas por imunofenotipagem de superfície realizada nas amostras dos 

90 indivíduos participantes deste estudo. As porcentagens das DCs 

totais e de suas subpopulações praticamente não diferiram entre os 3 

grupos (Figuras 8A, 8B e 8C, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:Comparação da frequência de células dendríticas totais (DCs) e suas 
subpopulações entre os três grupos de indivíduos. (A) Gráfico da população de células 
dendríticas totais; (B) Gráfico da subpopulação mielóide; (C) Gráfico da subpopulação 
plasmocitóide. G1: indivíduos com clareamento viral espontâneo; G2: indivíduos com 
infecção crônica pelo HCV; G3: indivíduos sem infecção pelo HCV. A linha horizontal indica a 
mediana (p<0,005). 
 

 G1                 G2                G3 

  G1               G2                G3 

G1                 G2               G3 
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4.3 Expressão da molécula CD86 pelas Células Dendríticas (DCs) 

A expressão da molécula CD86 na superfície das DCs foi 

determinada descontando-se os valores de fluorescência obtidos na 

leitura da amostra marcada com o painel sem o anticorpo anti-CD86 

(FMO) dos valores obtidos na leitura da amostra marcada com o painel 

completo de anticorpos (Figura 9A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9:Expressão da molécula CD86 pelas células dendríticas (DCs). (A) Histograma da 
expressão de CD86 nas subpopulações mielóides e plasmocitóides, respectivamente, 
utilizando a estratégia de FMO; (B) Gráfico de células dendríticas mielóides que expressam 
CD86; G1: indivíduos com clareamento viral espontâneo; G2: indivíduos com infecção 
crônica pelo HCV; G3: indivíduos controles. A linha horizontal indica a mediana (p<0,005). 

 

 

(A) CD86+ mDCs CD86+ pDCs 

(C) 

G1                       G2                      G3 G1                   G2                     G3 
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Nessa análise foi observado que nos indivíduos com infecção 

crônica as células dendríticas mielóides (mDCs) que expressam CD86 

apresentaram frequência superior a 60% e quando comparada à 

frequência do grupo controle foi estatisticamente significante (Figura 

9B). Em relação à subpopulação de células plasmocitóides (pDCs) foi 

observado um perfil de expressão da molécula CD86 semelhante nos 

três grupos de indivíduos estudados (Figura 9C). 

A partir da observação de que as mDCs apresentaram maior 

expressão da molécula CD86 nos indivíduos com infecção crônica, foi 

realizado o teste de correlação de Pearson para testar se a frequência 

dessas células estaria correlacionada com a carga viral do HCV (HCV-

RNA), e o resultado desse teste foi a observação de uma correlação 

positiva (r=0.4121) entre essas duas variáveis (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Gráfico do teste de correlação da carga viral do HCV com a expressão da 
molécula CD86 pelas células dendríticas mielóides (mDCs) em indivíduos cronicamente 
infectados pelo HCV (p<0,005). 
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4.4 Frequência de Células Natural Killer (NKs)  

As frequências das populações CD56bright, CD56dim e CD56neg de 

células NKs dos 90 indivíduos participantes do presente estudo foram 

determinadas por imunofenotipagem de superfície. Nesta análise 

observou-se que as populações de células CD56bright e CD56neg 

apresentaram frequência inferior a 5% (Figura 11A e C) enquanto a 

população CD56dim foi a mais frequente, com mediana acima de 50% 

nos três grupos (Figura 11B). Além disso, nos indivíduos crônicos 

verificou-se maior frequência da população CD56bright comparada ao do 

grupo de indivíduos com resolução espontânea e essa diferença foi 

estatisticamente significante. 

 
Figura 11: Comparação da frequência das três populações de Células Natural Killer (NKs). 
(A) Porcentagem de células CD56bright; (B) Porcentagem de células CD56dim; (C) Porcentagem 
de células CD56neg; G1: indivíduos com clareamento viral espontâneo; G2: indivíduos com 
infecção crônica pelo HCV; G3: indivíduos controle saudáveis. A linha horizontal indica a 
mediana (p<0,005). 
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4.5 Expressão das moléculas CD7, CD57, NKG2A e KIR3DL1/DS1 

pelas NKs 

Na avaliação da expressão do receptor CD7 (Figura 12), as três 

populações de células NK apresentaram elevada expressão dessa 

molécula, com destaque para a população CD56dim que apresentou 

medianas superiores a 90% (Figura 12B). Além disso, nas populações de 

células CD56dim e CD56neg foi observada diferença estatisticamente 

significante na comparação das frequências entre os indivíduos com 

infecção crônica e os controles (Figuras 12B e C). 

 

Figura 12: Comparação da frequência de Células NKs que expressam o receptor CD7. (A) 
Porcentagem de células CD56bright; (B) Porcentagem de células CD56dim; (C) Porcentagem de 
células CD56neg; G1: indivíduos com clareamento viral espontâneo; G2: indivíduos com 
infecção crônica pelo HCV; G3: indivíduos controles saudáveis. A linha horizontal indica a 
mediana (p<0,005). 
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A expressão da molécula CD57 foi baixa na população de células 

CD56bright, menos de 5% (Figura 13A). Entretanto, nas populações 

CD56dim e CD56neg  a expressão de CD57 foi observada em 

aproximadamente 60% e 40% das células, respectivamente (Figuras 13B 

e C). Destaque para a população CD56dim dos indivíduos com infecção 

crônica cuja comparação de frequências com os controles foi 

estatisticamente significante (Figura 13B). 

 

 
Figura 13: Comparação da frequência de Células NKs que expressam o receptor CD57. (A) 
Porcentagem de células CD56bright; (B) Porcentagem de células CD56dim; (C) Porcentagem de 
células CD56neg; G1: indivíduos com clareamento viral espontâneo; G2: indivíduos com 
infecção crônica pelo HCV; G3: indivíduos controles saudáveis. A linha horizontal indica a 
mediana (p<0,005). 
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Na avaliação da expressão do receptor NKG2A, praticamente não 

foi observada expressão desse receptor na superfície das células 

CD56bright (Figura 14A). Entretanto, as populações CD56dim e CD56neg dos 

indivíduos com clareamento viral espontâneo apresentaram medianas 

próximas a 20% (Figura 14B e C). 

 

 
 
 
Figura 14: Comparação da frequência de células NKs que expressam o receptor NKG2A. 
(A) Porcentagem de células CD56bright; (B) Porcentagem de células CD56dim; (C) Porcentagem 
de células CD56neg; G1: indivíduos com clareamento viral espontâneo; G2: indivíduos com 
infecção crônica pelo HCV; G3: indivíduos controles saudáveis. A linha horizontal indica a 
mediana (p<0,005). 
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Em relação ao receptor KIR3DL1/DS1, foi observada baixa 

expressão pela população CD56bright (Figura 15A), já nas populações 

CD56bright e CD56neg as medianas dos 3 grupos ficaram próximas de 10% 

e 5%, respectivamente (Figuras 15B e C). 

 

Figura 15: Comparação da frequência de Células NKs que expressam o receptor 
KIR3DL1/DS1. (A) Porcentagem de células CD56bright; (B) Porcentagem de células CD56dim; 
(C) Porcentagem de células CD56neg; G1: indivíduos com clareamento viral espontâneo; G2: 
indivíduos com infecção crônica pelo HCV; G3: indivíduos controles saudáveis. A linha 
horizontal indica a mediana (p<0,005). 
 
 
 
 



  Resultados 44 
 

4.6 Citotoxicidade e produção de IFN pelas NKs 

Para determinar a funcionalidade das células NKs quanto a sua 

capacidade de degranular e produzir citocinas, foram realizados ensaios 

funcionais nos quais as células (CMSP) dos indivíduos estudados foram 

incubadas com os estímulos IL-12 e IL-18 ou co-cultivadas com a 

linhagem celular K-562 para posterior avaliação da expressão da 

molécula CD107a (superfície) e da produção de IFN (intracelular). 

Na análise do ensaio funcional utilizando como estímulo a IL-12 e 

IL-18 foi observado que a população de células CD56bright apresentou a 

maior expressão da molécula CD107a e a maior produção de IFN 

(intracelular) quando comparada as populações CD56dim e CD56neg 

(Figuras 16A e B, respectivamente), isso foi observado nos 3 grupos.  

 
 
Figura 16: Comparação da frequência de células NKs que expressam CD107a e produzem 

IFN sob estímulo de IL-12 e IL-18. (A) Expressão de CD107a; (B) Produção de IFN. G1: 
indivíduos com clareamento viral espontâneo; G2: indivíduos com infecção crônica pelo 
HCV; G3: indivíduos controles saudáveis. A linha horizontal indica a mediana (p<0,005). 
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No ensaio funcional utilizando a linhagem celular K-562 como 

estímulo, foi observado que a população de células CD56bright 

apresentou maior expressão da molécula CD107a, assim como no 

experimento anterior. Entretanto, com estímulo de K-562, as células 

CD56dim e CD56neg também expressaram CD107a, aproximadamente 5% 

(Figura 17A). Já em relação à produção de IFN, as três populações de 

células NK apresentaram baixa produção dessa citocina (Figura 17B), 

diferente do que foi observado no experimento com IL-12 e IL-18. 

 

 

 
Figura 17: Comparação da frequência de células NKs que expressam CD107a e produzem 

IFN sob estímulo de K-562. (A) Expressão de CD107a; (B) Produção de IFN. G1: indivíduos 
com clareamento viral espontâneo; G2: indivíduos com infecção crônica pelo HCV; G3: 
indivíduos controles saudáveis. A linha horizontal indica a mediana (p<0,005). 
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Na análise dos ensaios funcionais utilizando a ferramenta boolean 

gate, com a qual é possível avaliar a co-expressão de moléculas em uma 

célula, foi possível observar que os indivíduos crônicos apresentaram 

maior frequência de uma população de células NK com perfil mais 

diferenciado (CD57+) e citotóxico (CD107a+). 

No ensaio com estímulo de IL-12 e IL-18 esse perfil foi observado 

somente na população de células CD56bright (p=0,006; dado não 

mostrado). Enquanto no ensaio com estímulo de K-562 essa 

característica foi encontrada nas 3 populações de células NKs, e quando 

as frequências foram comparadas às do grupo controle a diferença foi 

estatisticamente significante (Figura 18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Comparação da frequência de células NKs que expressam CD7, CD57 e CD107a 
sob estímulo de K-562. (A) Porcentagem de células CD56bright; (B) Porcentagem de células 
CD56dim; (C) Porcentagem de células CD56neg. G1: indivíduos com clareamento viral 
espontâneo; G2: indivíduos com infecção crônica pelo HCV; G3: indivíduos controles 
saudáveis. A linha horizontal indica a mediana (p<0,005). 
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5 DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi determinar a frequência e o fenótipo 

de células dendríticas (DCs) e natural killer (NKs) em uma coorte 

composta por indivíduos infectados pelo HCV que evoluíram para 

infecção persistente ou para resolução espontânea da infecção, e 

também por indivíduos não infectados pelo HCV. 

DCs são reguladoras-chave do sistema imunológico, essas células 

fazem a ponte entre os sistemas inato e adaptativo e desempenham um 

papel insubstituível na defesa imunológica contra infecções virais. 

Apesar de extensa investigação, não há um consenso geral sobre os 

efeitos do HCV sobre as DCs e a evolução clínica da infecção. 

Em pacientes com infecção crônica, alguns estudos observaram 

defeitos funcionais das DCs 74, 75, enquanto outros claramente 

demonstraram que a função das DCs estava preservada.76, 77 Ryan e 

O'Farrelly78 revisaram diversos estudos que avaliaram o efeito do HCV 

sobre a função das DCs e publicaram os principais achados. A conclusão 

principal foi de que nenhum distúrbio específico dessas células foi 

encontrado nos pacientes avaliados. 

DCs são células apresentadoras de antígenos especializadas que 

precisam ser ativadas a fim de estimular eficientemente células T e 

induzir sua diferenciação.14, 23 A maturação de DCs é essencial para a 

ativação da resposta imune adaptativa. Sabe-se que o aumento da 

expressão de moléculas co-estimulatórias, como por exemplo, a 

molécula CD86, é uma etapa crucial na maturação das DCs.79 
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No presente estudo, as frequências de DCs e suas subpopulações 

foram avaliadas, e não foi observada diferença nas frequências dessas 

células entre todos os indivíduos avaliados. Vale ressaltar que os 

indivíduos estudados foram pareados por sexo e idade, e todos os 

pacientes crônicos estavam infectados pelo HCV genótipo 1.  

Além disso, observou-se que o HCV não apresentou efeito 

inibitório sobre a maturação das células dendríticas mielóides (mDCs), 

uma vez que nos indivíduos cronicamente infectados houve um 

aumento da expressão de CD86 pelas mDCs, que pode ter sido induzido 

pela viremia, pois foi observada uma correlação positiva entre essas 

duas variáveis. 

A regulação da maturação e da migração DCs é feita por meio de 

sinalizações intracelulares. O HCV pode ativar ou bloquear essas vias de 

sinalização e assim alterar a função das DCs, esse é um de seus 

mecanismos de evasão ao sistema imune.16, 76, 80 

Em relação às células dendríticas plasmocitóides (pDCs) 

circulantes, em nosso estudo, foi observado um fenótipo imaturo 

caracterizado pela baixa expressão da molécula CD86 na superfície 

dessas células, mais estudos são necessários para podermos descrever 

melhor o perfil encontrado, como por exemplo a realização de ensaios 

funcionais.  

As pDCs são especializadas na produção de grandes quantidades 

de interferon do tipo I (IFN-α e IFN-β) e menor quantidade do 

interferon do tipo III (IFN-λ) durante uma infecção viral.75 Em particular, 

o IFN-λ (IL-28B) pode desempenhar um papel central na resposta 

antiviral contra o HCV. Recentemente foram descritos polimorfismos no 

gene da IL-28B (rs12979860 e rs8099917) associados ao sucesso da 
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terapia antiviral e também à resolução espontânea da infecção pelo 

HCV.81-84 Contudo, os mecanismos que explicam como esses 

polimorfismos afetam as respostas antivirais do hospedeiro 

permanecem evasivos.  

Os resultados obtidos em diferentes estudos sustentam a 

hipótese de que a disfunção das DCs leva ao estabelecimento da 

infecção persistente pelo HCV. Durante a infecção viral, as DCs 

desempenham diversas funções importantes, entre elas a ativação de 

células NKs, e a estreita associação entre a resolução da infecção pelo 

HCV e atividade das células NKs já foi demonstrada.35 

A célula NK é componente importante da imunidade inata, atua 

no controle de infecções virais, quer através da citotoxicidade direta ou 

pela produção de citocinas imunomoduladoras, em particular IFN-γ e 

TNF-α, que modulam a imunidade adaptativa e inibem diretamente a 

replicação viral.85 Estas funções são aparentemente mediadas por 

diferentes subpopulações de NKs, a citotoxicidade geralmente está 

associada às células NK CD56dim, que representam a maior população de 

células NK do sangue periférico, enquanto as células NK CD56bright são 

responsáveis pela secreção de citocinas.86  

No presente estudo, a técnica de citometria de fluxo 

multiparamétrica foi utilizada para analisar características fenotípicas e 

funcionais das populações de células NKs na infecção pelo HCV. A 

distribuição de células NK entre os grupos foi praticamente a mesma, 

com exceção da maior frequência de células CD56bright observada no 

grupo dos indivíduos crônicos comparada ao grupo de soroconversão 

espontânea, apesar disso, a frequência dessas células parece não ter 

determinado o curso da infecção. 
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A falta de um marcador específico para diferenciação de células 

NKs, bem como a potencial sobreposição de suas características 

fenotípicas e funcionais com outras células do sistema imune, 

dificultam a completa distinção entre NKs e células mielóides, 

particularmente as DCs. 

Com o objetivo de melhorar a identificação das NKs, no presente 

estudo, foi utilizado o marcador CD7. Autores de um estudo recente87 

descrevem o uso do marcador CD7 para discriminar as células NKs 

CD56+ dos monócitos CD56+. O CD7 é uma proteína de membrana 

pertencente à superfamília das imunoglobulinas. Embora ela seja 

expressa em estágios iniciais de desenvolvimento tanto da linhagem 

linfóide como da mielóide 88, no sangue periférico, o CD7 está restrito 

às células T e as células NK.89, 90 Por fim, a conclusão foi que a 

combinação de CD7 e CD56 é a melhor opção para a identificação de 

células NK permitindo o estudo refinado de seu fenótipo e função. 

No presente estudo, as porcentagens de células NKs que 

expressam CD7 foram comparadas entre os grupos e foi observada 

variação significante das populações CD56dim e CD56neg. Os indivíduos 

com infecção crônica apresentaram menor frequência dessas células 

em relação ao grupo de indivíduos controles. No entanto, essa 

observação não é suficiente para sugerir que essa diferença tenha 

influenciado a persistência da infecção. 

Diferentes estudos avaliaram a expressão de CD57 nas células NK 

humanas.91-96 A partir da observação de que as células NKs fetais não 

expressam CD57 e que sua expressão aumenta com a idade, a 

expressão de CD57 na superfície celular foi associada com reduzida 

capacidade proliferativa e pode definir uma subpopulação de células NK 
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altamente diferenciadas, caracterizando o estado de senescência 

celular. 97-99 

Nossos resultados mostram que a expressão de CD57 foi mais 

frequente na superfície das células NK CD56dim e CD56neg dos indivíduos 

com infecção crônica, o que pode reforçar a ideia de que a infecção 

viral induz a expressão de CD57 na superfície celular, refletindo 

diferenciação e expansão dessa população de células. Na infecção pelo 

HIV-1, já foi proposto que a molécula CD57 caracteriza não apenas 

senescência, mas pode ser visto como um marcador de diferenciação 

terminal de células NK (maturação), e sua expressão coincide com o 

aumento da expressão de KIR, produção de granzima B e diminuição da 

capacidade proliferativa dessas células.41, 94, 100-102 Portanto, 

identificamos que na infecção crônica pelo HCV, assim como para o HIV, 

as células NKs apresentam um perfil mais diferenciado direcionado para 

a citotoxicidade celular. 

A função das células NKs é controlada por sinais complexos que 

envolvem receptores ativadores e inibidores. Rehermann e 

colaboradores 103 demonstraram que a expressão de NKG2A, na 

superfície das NKs, atinge seu ápice cerca de 6 semanas após a 

exposição ao HCV, e tende a diminuir após 24 semanas naqueles 

indivíduos que resolvem a infecção espontaneamente. Esse mesmo 

grupo reporta elevada expressão de NKG2A na infecção crônica pelo 

HCV, pincipalmente na superfície de células NK CD56dim.104 Outro grupo 

de pesquisadores associaram a elevada expressão do receptor inibidor 

NKG2A à falha terapêutica, esse achado sugere que a ativação da célula 

NK tem papel importante na determinação do curso da infecção pelo 

HCV. 101, 102 
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Avaliamos a expressão do receptor NKG2A na superfície de 

células NKs, e os nossos resultados foram parcialmente contrários aos 

reportados na literatura, praticamente não observamos expressão 

desse receptor nas populações de células NKs CD56bright. Já as 

populações de NKs CD56dim e CD56neg apresentaram expressão desse 

receptor, diferente do que foi descrito, os indivíduos com resolução 

espontânea apresentaram maior mediana de expressão de NKG2A, 

entretanto na comparação com os outros grupos essa diferença não foi 

significante, ou seja, não pudemos associar a expressão com um 

determinado perfil de evolução clínica da Hepatite C. Vale ressaltar que 

todos os indivíduos cronicamente infectados eram virgens de 

tratamento, portanto não foi possível avaliar a influência da expressão 

de NKG2A na resposta à terapia.  

A redução da expressão do receptor NKG2A em células NK foi 

descrita como consequência do processo de diferenciação dessas 

células. Björkstrom e colaboradores (2010)100 sugerem um modelo de 

diferenciação de células NK, em que as células CD56bright são as 

precursoras das células CD56dim e CD56neg, essa diferenciação é 

caracterizada pela perda gradual da expressão de NKG2A concomitante 

com a aquisição da molécula CD16, de receptores KIRs (inibidores) e de 

CD57 em sua superfície. Sendo assim, a expressão de NKG2A precede a 

expressão de KIRs, além disso, a aquisição de receptores KIRs está 

associada à perda de NKG2A. Essa diferenciação promove a mudança 

de um perfil imunomodulador e proliferativo para um perfil de 

citotoxicidade.  

Os fatores que regulam a expressão de receptores KIRs no 

desenvolvimento das células NKs permanecem indefinidos. A avaliação 
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da expressão do KIR3DL1/DS1 foi realizada no presente estudo. Esse 

receptor está envolvido na citotoxicidade dependente de anticorpo 

(ADCC) exercida pelas NKs. As populações de células CD56dim e CD56neg 

apresentaram maior expressão desse receptor em relação às CD56bright, 

entretanto essa expressão não foi restrita a um determinado grupo de 

indivíduos. Esse resultado corrobora achados de outros estudos que 

mostram a aquisição de receptores KIR associada à maturação de 

células NKs e citotoxicidade. 65, 66 

Além das análises da imunofenotipagem de superfície, nosso 

estudo mostra resultados de experimentos funcionais utilizando como 

estímulo: IL-12 e IL-18 e a linhagem celular K-562. Foram selecionadas 

duas moléculas para medir a atividade efetora das células NK: IFN-y e 

CD107a.  

A expressão de IFN-y é uma medida geral do estado efetor das 

NKs. Já a molécula CD107a, proteína associada à membrana dos 

lisossomos (LAMP), marca a presença de vesículas que se fundiram com 

a membrana plasmática, liberando moléculas efetoras como perforina e 

granzima, o que reflete a atividade citotóxica dessas células.  

A estimulação das células utilizando as citocinas IL-12 e IL-18 

resultou na produção de IFN-y e na expressão de CD107a 

principalmente pelas NK CD56bright, comparativamente, a frequência 

dessas células foi bem maior do que as de CD56dim e CD56neg. Uma 

explicação para essa observação, é que as citocinas IL-12 e IL-18 atuam 

preferencialmente em células NK imaturas, uma vez que ao longo do 

processo de maturação ocorre redução da expressão de receptores de 

IL-12 e de IL-18 na superfície celular. Dessa maneira ao estimular células 
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NK com essas citocinas resultará na estimulação preferencial ou até 

exclusiva de células CD56bright.41, 100, 105 

Utilizando a linhagem celular K-562 para estimular as células, foi 

observado principalmente a expressão de CD107a e uma discreta 

expressão de IFN-y. Além disso, nos dois experimentos funcionais 

realizados, os três grupos apresentaram o mesmo perfil de expressão, 

ou seja, foi indiferente ter ou não ter viremia detectável do HCV. 

Na avaliação dos dados gerados usando a ferramenta boolean 

gate do Flow Jo, ou seja, a co-expressão dos marcadores CD7, CD57 e 

CD107a, o grupo cronicamente infectado pelo HCV se destacou em 

relação ao grupo controle quanto à frequência de células com perfil 

citotóxico, estágio avançado de diferenciação e deficiente em produzir 

IFN-y. Esse achado sugere a participação do HCV, direta ou 

indiretamente, na diferenciação desse perfil celular. 

Ahlenstiel e colaboradores104 descreveram esse fenômeno como 

polarização para citotoxicidade em células NK. Na infecção pelo HCV, os 

hepatócitos e as células dendríticas plasmocitóides são as principais 

fontes de IFN-α (IFN tipo I). O HCV induz a produção de IFN tipo I dias 

após a infecção, mas consegue subverter sua ação anti-viral. Contudo, 

durante toda a infecção, os níveis de expressão dos genes regulados 

pelo interferon permanecem elevados, mas isso não é suficiente para 

resolver a infecção. Como resultado, a constante exposição das células 

imunes ao IFN-α, resulta na polarização do fenótipo citotóxico, 

caracterizado por células NK ativadas com elevado poder de 

degranulação, mas com deficiente produção de IFN-y. O resultado é a 

persistência viral e uma inflamação contínua no fígado. 106, 107 



Discussão 56 
 

Em resumo, o vírus da Hepatite C é um exemplo de patógeno 

muito bem sucedido no estabelecimento de infecção persistente, pois 

possui diferentes estratégias para evadir ao sistema imune do 

hospedeiro. Nos últimos  anos foram publicados diversos artigos sobre 

mecanismos imunológicos envolvidos tanto na eliminação da infecção 

aguda, bem como na persistência da infecção pelo HCV. A expansão das 

pesquisas sobre os distintos papéis das células do sistema imune nas 

diferentes fases dessa infecção é necessária. Em particular, é 

importante compreender em mais detalhes a regulação da atividade de 

células DCs e NKs durante a infecção aguda e também na crônica, o que 

poderá ajudar a otimizar e a diversificar as estratégias de tratamento 

beneficiando a grande maioria dos indivíduos portadores deste vírus. 
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6 CONCLUSÕES 

 
 

 
 As frequências de células dendríticas e natural killer não foram 

alteradas na infecção pelo HCV, indicando que a frequência 
dessas células não teve um papel determinante na evolução da 
infecção; 
 

  A elevada expressão da molécula CD86 na superfície das células 
dendríticas mielóides, na infecção crônica, mostra que as mesmas 
estão ativadas, e essa expressão pode ter sido induzida pela 
presença do HCV, uma vez que foi observada correlação positiva 
com a carga viral; 
 

 As células dendríticas plasmocitóides dos indivíduos com infecção 
crônica apresentaram perfil imaturo caracterizado pela baixa 
expressão de CD86, o que pode ter influenciado persistência da 
infecção; 
 

 Células NK citotóxicas, altamente diferenciadas e incapazes de 
produzir IFN-y se destacaram na infecção crônica pelo HCV; 
 

 A baixa produção de IFN-y por parte das células NK é um dos 
fatores envolvidos na deficiente ativação de uma resposta imune 
adaptativa capaz de controlar a infecção pelo HCV. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO A – Parecer do comitê de ética e pesquisa 
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APÊNDICE 



Apêndices  
 

APÊNDICE A – Isolamento de Células Mononucleares do Sangue 

Periférico (CMSP) 

1. Higienizar a cabine de segurança biológica nível 2, esterilizar por 15 minutos 
utilizando a luz ultravioleta (UV). Registrar na planilha do Fluxo 
(hora/data/usuário); 

2. Separar e organizar o material que será utilizado durante cada etapa do 
procedimento (Gaze, álcool 70%, garrafas de cultura, pipetas sorológicas e 
de transferência, tubos para centrifugação, tampão HBSS, Ficoll Paque Plus, 
solução ACK, Meio R-10 e de congelamento, ponteiras, tubos eppendorf e 
solução de azul de Tripan); 

3. Separar os tubos contendo as amostras que serão processadas, dispensar 
todo o volume desses tubos em uma garrafa de cultura e adicionar tampão 
HBSS completando o volume para 100 mL (diluição da amostra). 

4. Reservar 3 tubos de 50 mL, adicionar a cada um deles 15 mL de Ficoll Paque 
(gelado), adicionar a amostra (diluída) cuidadosamente sobre a camada de 
Ficoll para evitar misturar as duas soluções; 

5. Centrifugar os tubos a 2.300 rpm durante 40 minutos com temperatura 
entre 18° e 20°C (ajustar a aceleração e freio da centrífuga para 5); 

6. Durante a centrifugação, as células mononucleares se separam pela 
densidade de gradiente, e a camada celular formada entre o Ficoll e o 
plasma será transferida para outros tubos; 

7. Reservar 2 tubos de 50 mL para dispensar a camada de células e lavar com 
tampão HBSS. Adicionar HBSS para completar o volume de 50 mL, 
centrifugar a 1.700 rpm durante 10 minutos com temperatura entre 18° e 
20°C. Após a centrifugação, desprezar o sobrenadante invertendo os tubos 
no descarte de líquidos e desmanchar o pellet. Repetir mais uma vez essa 
etapa; (realizar 2x essa lavagem) 

8. Após a lavagem, realizar a lise de hemácias utilizando 3 mL de solução ACK, 
deixar agir por 2 minutos e neutralizar adicionando 10 mL de Meio R-10; 

9. Centrifugar a 1.700 rpm durante 10 minutos com temperatura entre 18° e 
20°C. Após a centrifugação, desprezar o sobrenadante invertendo os tubos 
no descarte de líquidos e ressuspender o pellet em 20 mL (esse volume pode 
variar) de Meio-R10; 

10. Diluir 10 uL dessa suspensão celular em 90 uL de Azul de Tripan (diluição 
1:10). Montar a câmara de Neubauer (limpar com álcool), adicionar 10 uL da 
diluição e realizar a contagem de células. Fazer os cálculos para saber qual o 
volume de meio de congelamento necessário para que a concentração final 
seja 1x107 células/mL. 

11. Fazer alíquotas de 1 mL em tubos de criopreservação (resistente ao 
nitrogênio líquido), identificar os tubos com etiquetas, vedar com parafilm e 
congelar. 

 
 
 



Apêndices  
 

APÊNDICE B - Preparo das soluções 
 
Meio de Cultura R-10 

500 mL de Meio RPMI 1640 

50 mL de Soro Fetal Bovino (SFB) inativado pelo calor 

5 mL de L-Glutamina (200mM) 

5 mL de Tampão Hepes (1M) 

5 mL de Piruvato de Sódio (100mM) 

5 mL de Penicilina-Streptomicina (100x) 

0,5 mL de 2-Mercaptoetanol (55 mM) 

 

Meio de Congelamento 

90% de Soro Fetal Bovino (SFB) inativado pelo calor 

10% de DMSO 

 

Tampão MACS 

498 mL de PBS 1X pH 7.2  

2 mL de EDTA (500 mM) 

2,5 g de Albumina Sérica Bovina (BSA) 

 

Solução de Paraformaldeído a 10% (PFA 10%) 

25 mL de PBS 1X pH 7.2 

2,5 g de Paraformaldeído 

 

Solução de Paraformaldeído a 4% (PFA 4%) 

1,5 mL de PBS 1X pH 7.2 

1 mL de Solução de Paraformaldeído a 10% 

 

Solução de Paraformaldeído a 1% (PFA 1%) 

9 mL de PBS 1X pH 7.2 

1 mL de Solução de Paraformaldeído a 10% 

 

Solução Permeabilizante 10X (PB 10X) 

100 mL de PBS 1X pH 7.2 

1,0 g de Albumina Sérica Bovina (BSA) (1%) 

1,0 g de Saponina (1%) 

 

Solução Permeabilizante 1X (PB 1X) 

45 mL de PBS 1X pH 7.2 

5 mL de Solução Permeabilizante 1x (PB 1X) 

 



Apêndices  
 

APÊNDICE C - Imunofenotipagem de superfície 

 

Painel para as células DC: 

Live/Dead (Amcyan) - 1 uL de AARD + 19 uL de PBS (adicionar 5 uL dessa solução/poço + 45 
uL de MACS) 

MIX: 15 uL de Acs + 35 uL de Tampão MACS 

FMO CD86: 12 uL de Acs + 38 uL de Tampão MACS 

 

Painel para as células NK: 

Live/Dead (Amcyan) - 1 uL de AARD + 19 uL de PBS (adicionar 5 uL dessa solução/poço + 45 
uL de MACS) 

26,5 uL de Acs + 23,5 uL de Tampão MACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMO NKG2A: 21,5 uL de Acs + 28,5 uL de Tampão MACS 

FMO KIR: 21,5 uL de Acs + 28,5 uL de Tampão MACS 

Anticorpos Fluorocromo Volume Volume  ____x 

Lin1 FITC 5 uL  

CD123 PE 3 uL  

CD86 PerCP 3 uL  

HLADR APC Cy7 2 uL  

CD11c PE Cy7 2 uL  

  15 uL  

Anticorpos Fluorocromo Volume X____ 

CD57 FITC 5 uL  

KIR3DL1/DS1 PE 5 uL  

CD3 PE-Texas Red 2 uL  

CD14 PE-Texas Red 1 uL  

CD19 PE-Texas Red 1 uL  

NKG2A APC 5 uL  

CD16 APC Cy7  2 uL  

CD56 PE Cy7 5 uL  

CD7 Alexa 700 0,5 uL  

 MACS buffer 23,5 uL  



Apêndices  
 

APÊNDICE D - Ensaio funcional de células NKs 

 
 
Estímulo: IL-12 e IL-18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 1: Estimulaçao ETAPA 2: LIVE/DEAD

MIX

MIX AARD Stain uL/teste  x__

uL/teste  x__ AARD 0,4 50ul/well
BFA 0,2 PBS 1X 49,6

Monensin 0,2 Total (por well) 50,0

CD107alpha APC 1,0 50ul/well
R-10 +DNAse 48,6

Total 50,0

ETAPA 3: Marcaçao de superficie
Bead Comps

Painel de superficie MIX 200ul de beads por fluorocromo

MIX NK uL/teste  x__ FITC

uL/teste  x__ CD57 FITC 5,0 PE

BFA 0,2 CD56 PE-Cy7 5,0 PE-Cy7

Monensin 0,2 50ul/well CD16 Pacific Blue 3,0 PE cy5.5

R-10 +DNAse 49,6 CD7 Alexa700 1,0 50ul/well PE-TXRD

Total 50,0 CD8 APC-Cy7 1,0 APC

CD3 PE-TXRD 2,0 APC-Cy7

CD14 PE-TXRD 1,0 Alexa 700 

IL12/IL18 Stim CD19 PE-TXRD 1,0 Amcyan

MIX PBS com 2% de SFB inativado 31,0  Pacific Blue

p/ 24 testes  x__ Total (por well) 50,0

IL12 5,0 50ul/well
IL18 5,0

R-10 +DNAse 1200,0

ETAPA 4: Marcaçao intracelular

MIX

uL/teste  x__

IFNgamma PE 2,5 50ul/well
PBS com 2% de SFB inativado 47,5

Total (por well) 50,0

BFA/Monensin (para o nao marcado )

Protocolo: NK HCV (Funcional)

BFA/Monensin/CD 107a (para todas as amostras marcadas )

Data: 



Apêndices  
 

APÊNDICE E - Ensaio funcional de células NKs 

 
 
Estímulo: linhagem celular K562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 1: Estimulaçao ETAPA 2: LIVE/DEAD

MIX

MIX AARD Stain uL/teste  x__

uL/teste  x__ AARD 0,4 50ul/well
BFA 0,2 PBS 1X 49,6

Monensin 0,2 Total (por well) 50,0

CD107alpha APC 1,0 50ul/well
R-10 +DNAse 48,6

Total 50,0

ETAPA 3: Marcaçao de superficie

Painel de superficie MIX

MIX NK uL/teste  x__
uL/teste  x__ CD57 FITC 5,0

BFA 0,2 CD56 PE-Cy7 5,0

Monensin 0,2 50ul/well CD16 Pacific Blue 3,0

R-10 +DNAse 49,6 CD7 Alexa700 1,0 50ul/well
Total 50,0 CD8 APC-Cy7 1,0

CD3 PE-TXRD 2,0

CD14 PE-TXRD 1,0

CD19 PE-TXRD 1,0

ESTÍMULO: PBS com 2% de SFB inativado 31,0

Total (por well) 50,0

50ul/well

ETAPA 4: Marcaçao intracelular

MIX

uL/teste  x__

IFNgamma PE 2,5 50ul/well
PBS com 2% de SFB inativado 47,5

Total (por well) 50,0

BFA/Monensin (para o nao marcado )

K-562:  1x105 células

NK HCV (Funcional com K-562) Protocolo: 

Data: 

BFA/Monensin/CD 107a (para todas as amostras marcadas )

10:1 (NK:K-562) 


