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RESUMO 
 
Clavijo Salomón MA. Células Natural Killer na modulação da imunidade celular em 
humanos. [Tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016. 
 
As células dendríticas (DCs) são componentes centrais da imunidade celular, 
responsáveis pelo priming de linfócitos T naïve. A polarização de linfócitos T é restrita aos 
sinais fornecidos durante a apresentação do antígeno. Além destes sinais, a origem e a 
natureza das DCs que induzem diferentes perfis de linfócitos T em seres humanos não é 
totalmente compreendida. Aqui, nós investigamos a capacidade de células Natural Killer 
(NK) de modular estágios iniciais da diferenciação de DCs e, consequentemente, de 
impactar na sua função de primar e polarizar linfócitos T naïve. Células NK e monócitos 
foram obtidos a partir de sangue de doadores saudáveis e purificados separadamente. 
Células NK (CD3-CD56+) e monócitos (CD14+CD16-) foram co-cultivados por 18 
horas, tempo após o qual as células NK foram removidas e os monócitos induzidos para 
se diferenciarem em DCs pela ação de IL-4 e GM-CSF, por 5 dias. As DCs resultantes 
(Mo-DCs) foram amadurecidas com TNF-α por 24 horas e testadas funcionalmente pela 
co-cultura com linfócitos T naïve alogênicos, por 5 dias. O fenótipo e função das células 
foram avaliados por citometria de fluxo, a expressão gênica por microarray e as interações 
célula-célula por microscopia confocal. Comparados a monócitos sozinhos (Mo) ou a 
monócitos cultivados com células NK separados por uma membrana Transwell® 
(NK//Mo), somente após contato com as células NK (NK-Mo), monócitos aumentaram 
a expressão do receptor CD64 e CX3CR1 e a produção das citocinas inflamatórias, TNF-
α, IL-1β e IL-23p19. NK-Mo apresentaram diferenças na expressão de 345 genes em 
comparação aos controles, e mostraram principalmente a ativação da via de sinalização 
de IFN-γ (Jak2, Stat1) e seus produtos (Cxcl9, Cxcl10, Fcgr1a). Após a diferenciação, NK-
Mo deram origem a uma população de DCs (NK-Mo-DCs) com um perfil gênico único, 
caracterizada pelo aumento da expressão de HLA-DR, CD80, CD86, CD119, CD64 e 
CD83. Estas células apresentaram diferenças em 185 genes em comparação aos 
controles, e mostraram a ativação das vias de sinalização de MMP9, GBP1, STAT4, IL-6, 
TNF-α e IFN-γ, vias envolvidas no priming de respostas do tipo Th1 e Th17. Quando co-
cultivadas com linfócitos T naïve alogênicos, NK-Mo-DCs favoreceram a proliferação de 
células T CD8 com alta expressão de CD28 e com características de Tc1 e Tc17, 
apresentando expressão de T-bet e RORγT junto à produção de IL-17A e potente 
produção de IFN-γ. Este fenômeno é dependente do contato precoce entre células NK e 
monócitos precursores de DCs, onde estão envolvidos a interação via o receptor NKp30 
e o IFN-γ produzido. Nas etapas iniciais da interação foi visualizado que dois fenômenos 
mediados pelo contato célula-célula ocorrem: a citotoxicidade induzida por células NK 
sobre uma população de monócitos e a injeção de IFN-γ por parte de células NK nos 
monócitos sobreviventes. Esta interação pode ter implicações na compreensão da 
imunidade adaptativa mediada por linfócitos T CD8 e pode ser explorada para 
imunoterapia em que a produção de IFN-γ por células T CD8 é necessária ou 
exacerbada. 
 
Palavras-chave: Células Natural Killer. Monócitos. Células Dendríticas. Linfócitos T 
CD8. NKp30. IFN-γ. 

 
 



ABSTRACT 
 
Clavijo-Salomon MA. Natural Killer cells in the modulation of cell-mediated immunity in 
humans. [Ph. D. (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2016. 
 
Dendritic cells (DCs) are central components of cellular immunity, responsible for the 
priming of naïve T cells. The polarization of T cells is restricted to signals provided 
during antigen presentation but in addition to these signals, the origin and nature of DCs 
that induce different T-cell-profiles in humans is not fully understood. Here, we 
investigated the ability of natural killer cells (NK) to regulate early stages of DC 
differentiation and consequently to impact on its function to stimulate and polarize naïve 
T cells. NK cells and monocytes were obtained from healthy donors’ blood and purified 
separately. NK cells (CD3-CD56+) and monocytes (CD14+CD16-) were co-cultured for 
18 hours, and subsequently, NK cells were depleted and monocytes induced to 
differentiate into DCs by IL-4 and GM-CSF for 5 days. The resulting DCs (Mo-DCs) 
were matured with TNF-α for 24 hours and functionally tested by co-culture with naïve 
allogeneic T cells for 5 days. Phenotype and function of cells were evaluated by flow 
cytometry, gene expression by microarray and cell-cell interactions by confocal 
microscopy. Compared to monocytes alone (Mo) or to monocytes cultured with NK 
cells separated by a Transwell® membrane (NK//Mo), only after contact with NK cells 
(NK-Mo), monocytes increased the expression of CD64 and CX3CR1 and the 
production of inflammatory cytokines, TNF-α, IL-1β and IL-23p19. NK-Mo showed 
differences in the expression of 345 genes compared to controls, exhibiting the activation 
of the IFN-γ signaling pathway (Jak2, Stat1) and its products (Cxcl9, Cxcl10, Fcgr1a). 
After differentiation, NK-Mo gave rise to a DC population (NK-Mo-DCs) with a unique 
gene signature, phenotypically characterized by the upregulation of HLA-DR, CD80, 
CD86, CD119, CD64 and CD83. These cells showed differences in 185 genes compared 
to controls, and exhibited the activation of MMP9, GBP1, STAT4, IL-6, TNF-α and 
IFN-γ signaling pathways, which are involve in the priming of Th1 and Th17 responses. 
When co-cultured with naïve allogeneic T cells, NK-Mo-DCs favored the proliferation of 
CD8 T cells with high expression of CD28 and features of Tc1 and Tc17, showing 
concomitant expression of T-bet and RORγT with IL-17A production capacity and 
strong production of IFN-γ. This phenomenon is dependent on the early contact 
between NK cells and monocytes, in which the interaction via the NKp30 receptor and 
the IFN-γ produced are involved. During interaction two phenomena mediated by cell-
cell contact were visualized: NK cell-mediated cytotoxicity over a population of 
monocytes and a NK cell’ IFN-γ injection into surviving monocytes. This interaction 
may have implications in the understanding of adaptive immunity mediated by CD8 T 
cells and can be exploited for immunotherapy in which IFN-γ production by CD8 T 
cells is required or exacerbated. 
 
Keywords: Natural Killer cells. Monocytes. Dendritic Cells. CD8 T cells. NKp30. IFN-
γ. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Any truth i s  be t t er  than inde f in i t e  doubt .” 
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O sistema imune é um sistema de reconhecimento que proporciona aos seres 

vivos uma das características fundamentais que possibilita a vida: a defesa do organismo. 

Existem dois tipos de mecanismos de defesa imune, o inato e o adaptativo. Dentre as 

células do sistema imune inato estão as células Natural Killer ou NK, que foram 

inicialmente identificadas 40 anos atrás devido a sua habilidade de lisar células tumorais, 

sem a necessidade da sensibilização do hospedeiro (Kiessling et al., 1975). Precursores de 

células NK são encontrados na medula óssea, local onde células NK se diferenciam e da 

onde saem para entrar na circulação sanguínea, ir para o baço, os linfonodos, diversos 

orgãos e/ou os tecidos inflamados (Ferlazzo et al., 2004). As células NK correspondem a 

aproximadamente 15% do total das células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) 

e representam uma população de linfócitos que não possuem receptores clonais de 

reconhecimento de antígenos (TCR ou BCR), nem moléculas CD3 de membrana (Lanier 

et al., 1986), mas que possuem um repertório complexo de receptores ativadores e 

inibidores através dos quais reconhecem outras células (Lanier, 2005). Fenotipicamente, 

estas células são caracterizadas pela expressão da molécula de adesão CD56 e do receptor 

para fração FcɣIII, CD16 (Ellis et al., 1989; Lanier et al., 1986). Por conta da expressão 

relativa de CD56, estas células podem se dividir em dois subtipos: células NK CD56bright 

CD16dim/- que predominam nos linfonodos e se caracterizam por uma alta capacidade na 

produção de citocinas e uma maior capacidade de proliferação em resposta ao estímulo 

por IL-2 e células NK CD56dim CD16+ que predominam no sangue e se caracterizam por 

uma maior atividade citotóxica e uma menor capacidade proliferativa (Sutlu, Alici 2009). 

Mediante sua função citotóxica exercida através da liberação de grânulos de perforina e 

granzima e promovida pela produção de IFN-γ (Lanier, 2000; Moretta et al., 2002), 

células NK estão envolvidas na defesa do hospedeiro frente a infecções intracelulares, 

vírus e células tumorais (Andrews et al., 2005; Biron et al., 1999; Cerwenka et al., 2001; 

Cinccone et al., 1992; Moretta, 2007; Rojas-Pandales et al., 2007; Smyth et al., 2002; 

Zamai et al., 2007). Contudo, estudos mais recentes sugerem que células NK são mais 

complexas do que apresenta a sua definição clássica. Hoje em dia, as células NK não são 

mais considerdas uma população isolada de linfócitos inatos, elas fazem parte das células 

linfoides inatas (ILCs) e pertencem à categoria de ILCs do grupo 1, a qual compartilham 

com a subpopulação ILC1 e da qual se diferenciam pela ausência do fator de transcrição 

T-bet (Spitz et al, 2016). A análise de células NK por citometria de massa tem revelado 

uma vasta diversidade de subtipos, a qual poderia ir de 6000 até 30000 subtipos de células 

NK no sangue de um individuo saudável, baseado nas diferenças de expressão de 
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receptores (Horowitz et al., 2013; Lanier, 2014; Strauss-Albee et al., 2015). Alem disso, 

estudos em modelos de infeção por citomegalovírus (CMV) ou de hipersensibilidade de 

contato através da sensibilização por haptenos, utilizando camundongos deficientes de 

RAG2, têm mostrado que, na ausência de células NK, não ocorre hiperatividade da 

resposta após um segundo estimulo, sugerindo que células NK seriam responsáveis pela 

indução de respostas de recall, na ausência de linfócitos T e B. Alem de apresentar 

características de células de memória, estas células NK também apresentaram alta 

persistência (superior a 4 meses) e capacidade de auto-renovação (Cerwenka, Lanier, 

2016; O’Leary et al., 2006; Paust et al., 2010; Reeves et al., 2013; Sun et al., 2009). Além 

de fascinantes, estes achados representam a quebra de um paradigma na imunologia, uma 

vez que a memória e a especificidade contra um antígeno são características 

exclusivamente atribuídas aos linfócitos da resposta imune adaptativa.  

 

Funcionalmente, as células NK tem sido amplamente estudadas por sua 

capacidade citotóxica, porém se conhece menos sobre sua capacidade de modular a 

resposta imune, que, no entanto, vem recebendo maior atenção (Askenase et al., 2015; 

Ferlazzo 2005; Ferlazzo et al., 2009; Goldszmid et al., 2012; Moretta et al., 2003; Munz et 

al., 2005, Osada et al., 2006). Como consequência da sua habilidade de produzir grandes 

quantidades de citocinas, estas células poderiam ter um papel regulador e inclusive 

supressor da resposta imune (Trinchieri, 1989; Zhang, 2006). Têm-se descrito várias 

interações reguladoras das células NK com diferentes tipos de células do sistema imune 

como: neutrófilos (Costantini et al., 2010), macrófagos (Nedvetzki et al., 2007), linfócitos 

T CD4 (Zingoni et al., 2004) e CD8 (Kos et al., 1995), linfócitos B (Yuan et al., 1994), 

com as células objeto de estudo em nosso laboratório, as células dendríticas (Deauvieau 

et al., 2015; Fernandez et al., 1999; Kalinski et al., 2006; Zhang et al., 2007; Ferlazzo et 

al., 2009;) e com um de seus precursores, os monócitos (Askenase et al., 2015; Geldhof et 

al., 2002; Goldszmid et al., 2012). 

 

As células dendríticas (DCs) são as mais potentes células apresentadoras de 

antígeno do sistema imune, que a diferença de outras células apresentadoras, são capazes 

de ativar linfócitos T naïve (Steinman, Inaba, 1999). As DCs se diferenciam na medula 

óssea a partir de precursores hematopoiéticos únicos ou nos tecidos inflamados a partir 

de monócitos sanguíneos (Langlet et al., 2012; Merad et al., 2013; Sallusto, Lanzavecchia, 

1994; Segura et al., 2013). DCs no estágio imaturo (iDCs) circulam pelo sangue vigiando 



25	  
	  

constantemente o equilíbrio local. Em situações patológicas as iDCs capturam e 

processam os antígenos e amadurecem em resposta aos estímulos recebidos. Durante o 

processo de maturação, as DCs migram para órgãos linfoides secundários, carregando 

antígenos capturados no tecido e que serão apresentados a linfócitos T naïve, induzindo 

sua ativação, diferenciação e proliferação em linfócitos efetores ou reguladores 

(Steinman, Inaba, 1999). Desta forma, as DCs fazem uma ponte entre a imunidade inata 

e adaptativa e participam no desencadeamento de respostas imunes, tanto aquelas 

efetivas para o controle de situações patológicas quanto aquelas que promovem as 

próprias doenças, como no caso das doenças autoimunes (Banchereau, Steinman, 1998; 

Steinman, 2001, 2012; Thery, Amigorena, 2001). As DCs são, então, consideradas como 

as únicas células do sistema imune capazes de dar início, modular e modificar o padrão 

de uma resposta imune específica (Steinman, Inaba, 1999; Steinman, 2012). 

 

As formas imaturas e maduras de DCs apresentam diferenças fenotípicas que por 

sua vez se correlacionam com diferentes funções. As DCs imaturas (iDCs) se 

caracterizam pela menor expressão de moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86. As 

iDCs também possuem baixa expressão do receptor para quimiocina 7 (CCR7) e alta 

expressão do receptor para quimiocina 5 (CCR5), o que significa que estas células 

possuem baixa capacidade migratória para áreas onde linfócitos T encontram-se nos 

órgãos linfóides secundários (Steinman, 2001; Steinman, 2012). Na homeostase, as iDCs 

têm duas funções: estão encarregadas do monitoramento constante do microambiente 

através de uma grande capacidade endocítica e fagocítica e, ao possuírem um baixo 

potencial de ativação de linfócitos T efetores ao mesmo tempo em que possuem maior 

potencial tolerogênico, mantêm o estado basal de tolerância do sistema. Esta última 

função depende de sua capacidade de induzir, na periferia, linfócitos T reguladores 

(Cools et al., 2008) que, junto aos que foram gerados durante a tolerância central no timo 

(Lederberg, 1959; Itoh et al., 1999), mantêm suprimidas as atividades de outras células do 

sistema imune, impedindo que o sistema reaja contra antígenos inócuos e permitindo que 

DCs maduras (mDCs) foquem a resposta contra patógenos (Steinman, 2001). Este 

fenômeno ocorre porque, quando as iDCs reconhecem “perigo” (Matzinger, 2002), 

sofrem mudanças fenotípicas e funcionais que as levam a se tornarem mDCs. Estas 

células perdem a expressão de CCR5 e ganham alta expressão de CCR7, CD80, CD86, 

CD40 e CD83, diminuem sua capacidade endocítica e fagocítica e ganham um grande 

potencial de ativação de linfócitos T (Steinman, 2001; Steinman, 2012). O processo de 
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maturação está extremamente envolvido com a migração das DCs da periferia aos órgãos 

linfoides, e é durante esse percurso que DCs imaturas passam a ser maduras (Banchereau 

et al., 2000). Uma vez no linfonodo, as DCs são capazes de ativar linfócitos T através de 

três sinais: o primeiro sinal é dado pela apresentação do antígeno no contexto de 

moléculas codificadas pelo complexo principal de histocompatibilidade (MHC) de classe 

I e II; o segundo é dado pela ligação das moléculas co-estimuladoras CD40, CD80 e 

CD86 com a contraparte expressa na membrana dos linfócitos T CD40-L, CD28 ou 

CTLA-4, respectivamente; o terceiro é dado pelas citocinas e quimiocinas, por elas 

secretadas ou já presentes no microambiente (Reis e Sousa, 2006; Walsh, Mills, 2013). 

 

Existem diversos subtipos de DCs. As primeiras a serem descritas foram as 

células de Langerhans, descobertas em 1868 pelo cientista alemão Paul Langerhans 

(Langerhans, 1868). Existem também as DCs intersticiais, plasmocitóides, veliformes, 

interdigitais e foliculares (Kushwah et al., 2011). Embora em humanos diversas células 

possam ser precursoras das DCs, os monócitos, células essenciais da resposta imune 

inata, também possuem a capacidade de se diferenciar in vitro (Lanzavecchia, Sallusto 

1994) e in vivo (Randolph et al., 1999) em células dendríticas, constituindo assim, o 

subtipo de DCs derivadas de monócitos (Mo-DCs). Embora a aquisição da 

especialização funcional de monócitos in vitro seja controlada por fatores de ativação e 

diferenciação razoavelmente conhecidos, como a IL-4 e o GM-CSF, o mecanismo pelo 

qual ocorre a diferenciação dos monócitos em DCs in vivo, continua sendo objeto de 

estudo (Cheong et al., 2009; Goldszmid et al., 2012). Recentemente, foi descrita uma 

população de DCs encontrada em fluidos inflamatórios de pacientes com câncer e artrite 

reumatoide, que compartilha um perfil gênico similar ao de DCs derivadas in vitro a partir 

de monócitos e que estão envolvidas com a manutenção de respostas do tipo Th17 

(Segura et al., 2013). Na atualiadade, os estudos em DCs visam a entender como o 

processo de diferenciação e maturação é modulado assim como também compreender a 

origem e a natureza das DCs que induzem anergia, tolerância ou respostas efetoras 

(Steinman, 2012). Ralph Steinman, descobridor do papel central das DCs na resposta 

imune, assinalou em sua última revisão que existe uma necessidade de identificar a 

constelação de mudanças que levam as DCs ao desencadeamento de respostas imunes 

apropriadas e inapropriadas, e chamou a atenção sobre a necessidade de conhecer os 

eventos que ocorrem quando uma DC ou seu precursor encontra uma célula do sistema 

imune inato, como por exemplo uma célula NK (Steinman, 2012).  
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Durante uma resposta imune existe uma grande chance de precursores de DCs e 

células NK se encontrarem. Isto pode acontecer na medula óssea, nos linfonodos ou nos 

tecidos periféricos inflamados, onde os dois tipos celulares são recrutados por 

quimiocinas liberadas nas etapas iniciais das respostas inflamatórias, tais como CCL2 e 

CCL5 (Askenase et al., 2015; Geldhof et al., 2002; Goldszmid et al., 2012; Moretta et al., 

2006). O fato dessa interação ocorrer no começo da resposta imune inata pode, portanto, 

influenciar a diferenciação e maturação de DCs e por fim, a resposta imune adaptativa 

(Ferlazzo et al., 2004; Maillard et al., 2003). Contudo, a mais estudada é a interação de 

células NK com DCs já diferenciadas, fato refletido no número crescente de publicações 

que vêm reportando as múltiplas interações entre as células, e adotando o termo 

“crosstalk” para descrever a relação de cooperação que existe entre elas. Através da 

produção de IL-15, DCs promovem a sobrevivência, proliferação e ativação de células 

NK (Karimi et al., 2008; Kim et al., 2004; Steel et al., 2012), que como consequência 

aumentan sua produção de IFN-γ e sua capacidade citotóxica (Fernandez et al., 1999; 

Khalil et al., 2008; Osada, 2006; Woo et al., 2006). Células NK ativadas induzem, por sua 

vez, a maturação de DCs através da produção de TNF-α, via ligação com o receptor 

NKp30 ou CD337 (Ferlazzo et al., 2003; Ferlazzo, 2005; Munz et al., 2005; Vitale et al., 

2005), e essas DCs são caracterizadas por uma habilidade excepcional na produção de IL-

12p70, inclusive na presença de fatores imunossupressores (Vieira et al., 2000), o que as 

leva a promover respostas do tipo Th1 por linfócitos T CD4+ (Maillard et al., 2005).  

 

Subtipos de células NK que, acredita-se, exercem funções diferentes no sistema 

imune (Caligiuri 2008; Sutlu, Alici 2009), poderiam interagrir de formas distintas com 

DCs e seus precursores. Foi visto que, na presença do liquido sinovial derivado de 

pacientes com artrite reumatóide e artrite psoriática, as células NK CD56brightCD16− na 

presença de IL-15 e mediante contato direto, desencadeiam a diferenciação de monócitos 

em DCs que mantêm o ambiente inflamatório, o que, por sua vez, favoreceria a doença 

(Zhang et al., 2007). Da mesma forma, em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico foi 

reportado o aumento exagerado na produção de IFN-α por parte de DCs plasmocitóides 

(pDCs) estimuladas com imunocomplexos, só na presença de células NK 

CD56dimCD16+. A exposição prolongada do sistema imune a IFN-α incrementaria o 

risco de perder a tolerância ao próprio e conduziria a autoimunidade, loop inflamatório 

sustentado pela interação entre células NK e pDCs (Hagberg et al., 2011). 
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Por outro lado, sabe-se que células NK são capazes de mediar a lise de DCs 

imaturas irresponsivas, caracterizadas pela baixa expressão de moléculas do MHC de 

classe I na membrana, mediante um fenômeno conhecido como DC editing (Della Chiesa 

et al., 2003; Ferlazzo et al., 2003; Moretta et al., 2006; Spaggiari et al., 2001). Esta função 

das células NK serviria como “controle de qualidade” de DCs e permitiria maximizar a 

eficiência do sistema de apresentação de antígenos (Zhang et al., 2006). Recentemente 

Morandi e colaboradores mostraram que o fenômeno ocorreria também in vivo, onde a 

remoção de DCs pouco imunogênicas era dependente de células NK e estaria associada 

com a seleção de DCs com maior capacidade de induzir respostas protetoras contra o 

tumor (Morandi et al., 2012). Até o momento, o receptor ativador NKp30 em células 

NK tem sido relacionado diretamente a essa função (Ferlazzo et al., 2003). 

Recentemente, a molécula B7H6 foi descrita como o alvo do receptor, expressa em 

células tumorais e em monócitos derivados de pacientes com sepse, porém, a sua 

expressão em células de indivíduos saudáveis não é totalmente compreendida (Brandt et 

al., 2009; Matta et al., 2013). Juntos estes dados indicam que células NK poderiam ter um 

papel importante na modulação de DCs e seus precursores; daí a importância de estudar 

tal função na homeostase e no contexto de doenças onde seu status ainda é 

desconhecido, como é o caso do câncer. 

 

Foi descrito que no câncer, os monócitos, precursores de DCs, são alvo de 

mecanismos de escape tumoral que impedem sua diferenciação in vitro em DCs 

totalmente funcionais (Hasebe et al., 2000; Neves et al., 2005., Onishi et al., 2002, 2005). 

Além disso, iDCs que expressam baixos níveis de moléculas co-estimuladoras 

CD80/CD86 e que não respondem a estímulos de maduração como TNF-α e CD40L, 

têm sido encontradas em alta frequência infiltrando tumores (Baleeiro et al., 2008). 

Funcionalmente, estas células promovem a supressão, inibindo as respostas por linfócitos 

T efetores e induzindo a proliferação de linfócitos T reguladores (Almand et al., 2001). E 

inclusive, iDCs derivadas de monócitos de pacientes com câncer de mama apresentam 

esse viés que induz a proliferação de linfócitos T CD4+CD25+Foxp3+ com capacidade 

supressora (Ramos et al., 2012). Além do mais, o número elevado de iDCs infiltradas nos 

tumores tem se associado com recidiva e metástases (Young et al., 1997). Como 

consequência dos defeitos descritos em monócitos e em iDCs derivadas de pacientes, a 

diferenciação e ativação destas células resulta em DCs "maduras" de pobre qualidade. 
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Números baixos de DCs maduras circulantes têm sido encontrados no sangue de 

pacientes com câncer (Della Bella et al., 2003), sugerindo que o defeito poderia ser 

sistêmico e, além disso, mantido por fatores solúveis supressores produzidos pelos 

tumores como TGF-ß, IL-10, IL-6, M-CSF, VEGF, gangliosídios e prostanóides 

(Pinzon-Charry et al., 2005). 

 

Contudo, a incrível capacidade das DCs de comandar as respostas imunológicas 

as faz atraentes desde o ponto de vista terapêutico, já que vacinas de células dendríticas 

podem ser aproveitadas para o tratamento do câncer. A estratégia desenvolvida em nosso 

laboratório é um bom exemplo. Mediante um esquema de vacinação, com doses a cada 6 

semanas, de uma vacina composta por DCs maduras alogênicas fundidas com células 

tumorais autólogas, Barbuto et al., mostrou a estabilização da doença em mais de 70% de 

35 pacientes com câncer renal ou melanoma metastáticos (Barbuto et al., 2004). Além 

disso, surgiu um dado interessante: os monócitos de pacientes submetidos a tratamento 

cirúrgico ou com a vacina apresentaram uma recuperação em sua capacidade de 

diferenciação em DCs (Neves et al., 2005, Azevedo et al., 2007; Clavijo-Salomon et al., 

2015). Esta melhora permitiu propor que a ausência do tumor e o reforço com as 

vacinas, além de ajudar a montar uma resposta contra a tumor, fizeram com que se 

recuperassem, funcionalmente, precursores de DCs. No entanto o mecanismo pelo qual 

ocorre esta melhora é ainda desconhecido.  

 

O fato de células NK ativarem iDCs e induzirem nelas uma grande capacidade de 

produção de IL-12p70, que as torna células indutoras de respostas do tipo Th1 (Maillard 

et al., 2003), poderia ter implicações em imunoterapia contra tumores. Se sabe que a 

eliminação de células NK afeta as respostas antitumorais naturais (Tosi et al., 2004). 

Alem disso foi visto que camundongos “depletados” de células NK e submetidos a 

vacinação com DCs pulsadas com antígenos tumorais, diminuíram significativamente a 

atividade específica citotóxica de linfócitos T CD8+ (CTLs) e sua produção de IFN-γ, 

afetando assim a resposta antitumoral da vacina (Kim et al., 2004). No entanto, quando 

as células NK são reconstituídas, as DCs se recuperam na sua capacidade de primar 

CTLs específicos contra células tumorais (Tosi et al., 2004, Wong et al., 2011). Hoje em 

dia estão em andamento algumas pesquisas clínicas de fase I e II de imunoterapia contra 

o câncer, baseadas em Mo-DCs ativadas com células NK (Kalinski et al., 2006, 2009). 

Por outro lado, a ativação de células NK por parte de vacinas baseadas em DCs, pode 
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contribuir para uma resposta antitumoral mediada pela citotoxicidade dessas células e tal 

ativação pode ser correlacionada com a resposta clínica observada frente à vacina 

(Anguille et al., 2011; Bray et al., 2011; Osada et al., 2006). Alem disso, o processo de DC 

editing poderiam também contribuir para a “escolha” de DCs com maior capacidade de 

indução de respostas protetoras contra o câncer, o que significa que células NK 

poderiam contribuir na seleção natural da população de DCs que efetivamente contribui 

para a eliminação dos tumores (Morandi et al., 2012). 

 

Por outro lado, uma prova legítima da importância das células NK em humanos é 

proporcionada pelo quadro clinico de pacientes portadores da imunodeficiência primária 

ou CNKD – classical NK cell deficiency, em que as células NK CD3-CD56+ estão muito 

reduzidas ou ausentes no sangue periférico dos pacientes, em medições sequenciais 

(Orange, 2006, 2012). 8 dos 19 casos descritos na literatura foram pacientes que 

morreram prematuramente; infecções virais - EBV, CMV, VZV, bem como infecção por 

micobactérias e câncer foram as causas de morte (Orange, 2013). O diagnóstico de 

CNKD é muito rigoroso: os critérios não envolvem outras anormalidades tais como 

deficiências no mecanismo citotóxico compartilhado com CTLs (Orange, 2006, 2013). 

Isto significa que os números de CTLs e sua função em pacientes com CNKD são 

normais. Mas, por que uma resposta de CTL protetora contra microrganismos 

intracelulares e tumores não pode ser montada adequadamente, na ausência de células 

NK? Uma possibilidade suportada por evidência recente é o papel que as células NK 

desempenham na apresentação cruzada. DCs na presença de células NK e células K562 

exibem uma forte capacidade para induzir CTLs antígeno-específicas. TNF-α e IFN-γ 

jogam e papel importante, mas a presença de K562 é necessária (Deauvieau et al., 2015; 

Mailliard et al., 2003; Wong et al., 2011). Isto sugere que as células NK podem sustentar a 

apresentação cruzada através do fornecimento de detritos antigénicos gerados pela lise de 

seus alvos e através da sua produção de citocinas. No entanto, levando em consideração 

que outras células do sistema imune também são capazes de fornecer detritos antigénicos 

para apresentação cruzada e que DCs podem também internalizar detritos na ausência de 

células NK, o papel auxiliar de células NK na apresentação cruzada explicaria apenas 

parcialmente por que os pacientes com CNKD falham em montar uma resposta de CTL 

protetora. 
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Apesar dos inúmeros dados mostrando o efeito das células NK sobre a função de 

DCs, ainda não se sabe se as mesmas modulam também seu processo de diferenciação. 

Dados recentes obtidos em modelos murinos de infecção por Toxoplasma gondii apontam 

a que o IFN-γ produzido pelas células NK tem um papel importante na diferenciação e 

função de células mielóides (Askenase et al., 2015; Goldszmid et al., 2012). Durante a 

infecção peritoneal, o IFN-γ secretado por células NK foi responsável pela re-

estruturação dos componentes celulares no local da inflamação: os fagócitos residentes 

foram substituídos por monócitos que se diferenciaram in situ em DCs inflamatórias, 

sendo estas células a principal fonte de IL-12, citocina requerida para dar inicio à resposta 

imune adaptativa contra o patógeno (Goldszmid et al., 2012). No modelo de infecção 

gastrointestinal, a IL-12 produzida no intestino teve um efeito sistémico, ativando células 

NK residentes na medula óssea; o IFN-γ derivado das células NK ativadas promoveu a 

diferenciação de precursores monociticos em monócitos com função reguladora. Estes 

monócitos reguladores, liberados da medula óssea para a corrente sanguínea, foram no 

local da infecção e promoveram a resolução de inflamação evitando assim o dano 

tecidual (Askenase et al., 2015). Estes dois trabalhos mostram que os mecanismos pelos 

quais as células NK modulam a resposta imune são complexos e sofisticados; encorajam 

o estudo dos mecanismos pelos quais células NK modulam células mielóides em 

humanos. 

 

Nós propomos que células NK poderiam ter um papel nas etapas precoces da 

diferenciação de monócitos humanos em células dendríticas e, como consequência 

afetariam também a imunidade celular adaptativa. Além disso, e levando em consideração 

que a grande maioria das abordagens imunoterapêuticas contra o câncer parte dos 

monócitos para obter DCs, é pertinente estudar se as células NK podem contribuir, 

durante a diferenciação, para a seleção de uma população de Mo-DCs de “melhor 

qualidade”, ou, inclusive, ajudar a corrigir os defeitos que monócitos derivados de 

pacientes com câncer carregam e se refletem nas DCs às quais dão origem (Clavijo-

Salomon et al., 2015a; Hasebe et al., 2000; Neves et al., 2005., Onishi et al., 2002; Onishi 

et al., 2005; Ramos et al., 2012). Considerando que existem diferentes subtipos de 

monócitos no sangue (Cros et al., 2010; Zimmermann et al., 2012), que podem 

subsequentemente se diferenciar a DCs, e que, os nossos dados preliminares sugerem 

que as interações precoces entre células NK e monócitos (mas não com Mo-DCs 

imaturas ou maduras) influenciam a magnitude e qualidade do perfil induzido em 
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linfócitos T CD8 (Clavijo-Salomon et al., 2015b), o objetivo deste trabalho foi 

compreender a profundidade o mecanismo pelo qual este fenômeno ocorre e conhecer 

suas consequências para imunidade celular em humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Once you e l iminate  the  imposs ib l e ,  whatever  r emains ,   

no matter  how improbable ,  must  be  the  t ruth .” 

Sir Arthur Conan Doyle  
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Figura 42 – Células Natura l  Ki l l e r  na modulação da imunidade celular 

 

1. Após contato com monócitos CD14+CD16neg, células NK apresentaram um aumento 

na expressão de marcadores de ativação, moléculas envolvidas com sua função 

citotóxica, e capacidade de produção de IFN-γ e GM-CSF, comparadas a células NK 

sozinhas. 

 

2. Após contato com as células NK, monócitos CD14+CD16neg (NK-Mo) aumentaram a 

expressão do receptor CD64 e CX3CR1, a produção das citocinas inflamatórias, TNF-α, 

IL-1β e IL-23p19 e apresentaram ativação da via de sinalização de IFN-γ. 

 

3. Nas etapas inicias da interação entre células NK e monócitos ocorreram dois 

fenômenos dependentes do contato entre as células: a morte de monócitos mediada por 

células NK e a transferência de IFN-γ de células NK a monócitos sobreviventes. 

 

4. NK-DCs apresentaram um perfil gênico único, caracterizadas pelo aumento da 

expressão de HLA-DR, CD80, CD86, CD119, CD64 e CD83, e pela ativação das vias de 

sinalização de MMP9, GBP1, STAT4, IL-6, TNF-α e IFN-γ. 

 

5. NK-DCs favoreceram o priming de repostas do tipo Tc1 e Tc17 em linfócitos T CD8 e 

a produção de IL-21 por linfócitos T CD4. Este fenômeno é dependente do contato 

precoce entre células NK e monócitos precursores de DCs, onde estão envolvidos a 

interação via o receptor NKp30 e o IFN-γ produzido. 

 

6. Em conjunto, esses dados fornecem detalhes sobre os mecanismos pelos quais as 

células NK modulam a imunidade celular em humanos.  
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