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Resumo 

Cardoso EC. Transmissão materno-fetal do HIV-1: efeito da sinalização via TLR7/8 na 

ativação de células dendríticas para produção de resposta anti-viral em mães infectadas 

por HIV-1 e seus recém-nascidos [tese (Doutorado em Imunologia)]. Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 

 

A transmissão vertical do HIV-1 da mãe para criança foi significativamente reduzida com o 

uso de terapias antirretrovirais, resultando um aumento do número de crianças que foram 

expostas ao vírus. Estudos evidenciam a expressão de receptores Toll-like (TLR) em células 

trofoblásticas que pode ser uma ferramenta importante para regular a diferenciação e ativação 

de células do sistema imunológico, orquestrando um ambiente imunorregulador, contribuindo 

para o sucesso gravidez e proteção do feto. Considerando que as consequências da infecção 

por HIV-1 no microambiente placentário, na mãe e no recém-nascido (RN) não são bem 

entendidos, salienta-se a necessidade de investigar estratégias que possam potencializar a 

resposta imune inata, neste contexto. Com isso, no presente trabalho, foram avaliados as 

células mononucleares (CMN) do sangue periférico e cordão umbilical (RN) de parturientes 

infectadas por HIV-1 e parturientes-RN  não infectados, a secreção de TNF-, IL-10 e IFN- 

induzida por agonistas de TLRs extracelular (TLR2, TLR4 e TLR5) e agonistas de TLRs 

intracelulares (TLR3, TLR7, TLR7 / 8, TLR9). Além disso, como sensor da resposta imune 

inata foi avaliado o perfil de resposta de células dendríticas mielóides (mDC) e 

plasmocitóides (pDC), após ativação com ligantes relacionados com resposta antiviral (TLR7, 

TLR7/8 e TLR9). No microambiente placentário foi verificada a expressão de CD123, TLR8, 

CD14/CD16 e HLA-G de amostras da decídua e vilo de mães infectadas por HIV-1 e grupo 

controle. Os resultados mostraram que as CMNs de mães infetadas por HIV-1 e de seus RNs 

têm um déficit na secreção TNF-após ativação pelas vias de TLR2, TLR5, TLR3, TLR7, 

contudo, preservada para estimulação TLR7/TLR8 (composto CL097), principalmente pelas 

células de recém-nascidos. Além disso, apenas a ativação com CL097 foi eficaz para induzir a 

secreção IL-10 e IFN- pelo grupo infectado, tanto na mãe quanto no RN. O CL097 também 

foi capaz de induzir a expressão de RNAm para o fator regulador de interferon-7 (IRF-7),  

IFN- e TNF-em níveis similares entre os grupos, confirmando o potencial de ativação 

TLR7/8. A ativação via TLR7/TLR8 foi capaz de controlar o déficit na da produção de TNF-

pelas mDC, mas não reverteu a resposta funcional de IFN- por pDCs nas mães e RN 

infectados por HIV-1. No tecido placentário infectado por HIV-1, houve aumento da 

expressão de TLR8, CD123, e HLA-G. Os achados mostraram a importância da via TLR8 

tanto na resposta sistêmica como no microambiente placentário, ressaltando a importância dos 

ligantes naturais e/ou sintético no papel adjuvante para melhorar a resposta antiviral na 

interação materno-fetal.  

 

Palavras chave: parturientes, recém-nascido, placenta, células trofoblásticas, HIV-1, resposta 

imune inata e célula dendrítica. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Cardoso EC. Mother-to-child transmission of HIV-1: TLR7/8 pathway activation of 

dendritic cells to produce anti-viral response in mothers infected with HIV-1 and their 

newborns [PhD. thesis (Immunology)] Institute of Biomedical Sciences, São Paulo 

University; 2013. 

 

Mother-to-child transmission of HIV-1 has been significantly reduced with the use of 

antiretroviral therapies, resulting an increased number of HIV1-exposed uninfected infants. 

Studies have been evidenced that expression of Toll-like receptors (TLR) in trophoblast cells 

may be a relevant tool to regulate the differentiation and activation of immune cells, 

orchestrating an immunoregulatory environment, contributing to successful pregnancy and 

fetal protection. Since the consequences of HIV-infection in the immune innate system from 

placental microenvironment, mother, and newborn are not well understood, emphasize to 

investigate the strategies to potentiate the innate immune immune response. We evaluated in 

mononuclear cells (CMN) of peripheral blood and cord blood from HIV-1-infected pregnant 

and uninfected mother-cord blood the TNF-, IL-10 and IFN- secretion induced by agonists 

of extracellular Toll-like receptor (TLRs) (TLR2, TLR4 and TLR5) and agonists for 

intracellular TLRs (TLR7, TLR7/8, TLR9). Moreover, as checkpoint of innate immune 

response we evaluate the myeloid dendritic cells (mDC) and plasmacytoid DC (pDC) 

responsinevess to TLRs related to antiviral response (TLR7, TLR7/8 e TLR9). Were also 

evaluated expression of CD123, TLR8, CD14/CD6 and HLA-G of 5 maternal   samples of   

decidua and villi   both infected by HIV-1.The results showed that HIV-1 infected mother-

cord blood have a deficit in the TNF- response induced by TLR2, TLR5, TLR3, TLR7 

PBMC activation, but preserved for TLR7/8 (CL097) stimulation, mainly by the newborn 

cells. Moreover, only CL097 activation was efficacious to induce IL-10 and IFN- secretion 

by the infected group, in both mother and cord blood cells. Up-regulation of IFN-secretion 

level was achieved with CL097 by cord blood from HIV-infected mother compared to control 

mothers.CL097 stimulation was also able to induce Interferon-regulator factor-7, IFN-and 

TNF-a mRNA expression in PBMC at similar levels between groups, confirming the potential 

of TLR7/8 activation. TLR7/TLR8 activation overcomes the impairment of TNF- 

production by mDC, but maintained the dysfunctional type I IFN response by pDCs in HIV-

infected pairs. Expression of TLR8, CD123 and HLA-G was increased in placental tissue 

from infected-mother compare to uninfected control. Our findings highlight the dysfunction 

of innate immune response in HIV-treated mother-newborn. Adjuvant potential of TLR8, in 

the systemic response as well as in the placental microenvironment, emphasizes the use of 

natural and /or synthetic TLR agonists to improve antiviral response at the maternal-fetal 

interface. 

 

Keywords: pregnant, newborn, placenta, trophoblast cells, HIV-1, innate immune response 

and dendritic cells 
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A síndrome da Imunodeficiência adquirida (aids) é uma doença causada pelo HIV 

(Vírus da Imunodeficiência Humana), um vírus citopático que infecta células que expressam a 

molécula CD4 e o receptor de quimiocina CCR5 ou CXCR4. O HIV pode ser adquirido 

durante o intercurso sexual, pelo contato com o sangue e hemoderivados, contato com 

agulhas, seringas ou outros pérfuros-cortantes contaminados pelo vírus.  

O HIV-1, desde o início da epidemia, infectou mais de 60 milhões de pessoas. Com 

introdução da terapia antirretroviral altamente potente, HAART, que combina drogas com 

diferentes formas de ação, a estimativa de vida do indivíduo que vive com HIV melhorou. 

Atualmente, estima-se que mais de 14 milhões de pessoas recebam a terapia antirretroviral, 

sendo que em 2011 foram 1.4 milhões de pessoas a mais que 2010, recebendo antirretroviral, 

aumentando assim o número de indivíduos com HIV. Sabe-se que hoje há 34.2 milhões 

[31,8–35,9 milhões] de pessoas vivendo com HIV, sendo que deste número metade da 

população é mulher (49% [46-51%]) (Relatório Global da Aids, 2012).  

No Brasil, em 2010, foram diagnosticados 34.212 novos casos de infecção por HIV, 

uma queda comparada ao ano anterior que foi de 35.979 novos casos, mas a proporção de 

aproximadamente dois infectados do sexo masculino para cada mulher permanece, 

aumentando o risco da transmissão vertical. No final da década de 90, o Ministério da Saúde 

do Brasil introduziu o antirretroviral ao tratamento de pacientes infectados pelo HIV, 

provocando queda da mortalidade no país. O HAART também foi introduzido ao calendário 

de pré-natal da gestante infectada com o vírus e na profilaxia do recém-nascido (Brasil, 2007).  

Com a introdução do HAART ao tratamento de indivíduos infectados pelo HIV, o 

Ministério da Saúde começou a incentivar o conhecimento precoce do estado sorológico do 

indivíduo. Principalmente da gestante, cujos testes sorológicos foram preconizados a 

acontecer o mais cedo possível durante o pré-natal. Para assim, poder dar início à terapêutica 

materna e conseqüente profilaxia da transmissão vertical. Atualmente, foram notificados, em 

2010, 5.666 casos de HIV em gestantes, com taxa de detecção de 2,0 casos por 1.000 nascidos 

vivos (Brasil, 2011). 

Mundialmente, a porcentagem de gestantes vivendo com HIV que receberam 

tratamento aumentaram de 35% em 2007 para 57% em 2011 (Relatório Global da Aids, 

UNAIDS, 2012). Conforme, o aumento de países que passaram a utilizar esquemas efetivos 

de tratamento, houve uma diminuição do número de crianças que nasceram com HIV. Estima-

se que 330 mil [280–380 mil] crianças foram infectadas pelo HIV em 2011, representando 

uma redução de 24% entre 2009 e 2011 (Relatório Global da Aids, UNAIDS, 2012). Avanços 

significativos também foram observados na África Subsaariana, onde as novas infecções pelo 



 

HIV em crianças caíram em 25%, comparado a 2009 (Relatório Global da Aids, UNAIDS, 

2012).  

Com isso, o número de novas infecções pelo HIV entre crianças com menos de 15 

anos de idade em 2012 na América Central e do Sul foi relativamente baixo, em torno de 

4.000, e parece estar diminuindo (UNAIDS, 2011). Globalmente, as mortes das crianças 

abaixo de 15 nos de idade vem declinando. Estima-se que 260.000 [150.000–360.000] 

crianças morreram de doenças relacionadas à aids em 2009, o que representa 19% a menos 

que o ocorrido em 2004 (320.000 mortes). Esta tendência reflete a expansão dos serviços de 

prevenção da transmissão de HIV para os infantes e o acesso ao tratamento (UNAIDS 2010).  

Com a terapia antirretroviral, em 2011, cerca de 330 000 crianças adquiriram a 

infecção pelo, este percentual representa um delinio de 43% comparado a 2003, sendo que 

destas crianças infectads pelo vírus 90% vivem no sub-Saharan africano (UNAIDS, 2012) 

HIV. Com o uso do HAART aproximadamente 98% dos infantes nascem com sorologia 

negativa para o HIV-1 (Brasil, 2009; Luzuriaga, 2007). A ausência destes medicamentos pode 

levar a infecção em cerca de 20 a 45% das crianças, como um risco estimado de 5 a 10% de 

infecção na gravidez, de 10-20% durante o trabalho de parto e de 5-20% pela amamentação. 

Além do tratamento antirretroviral, o Ministério da Saúde recomenda no período pós-natal a 

suspensão do aleitamento materno e manutenção da quimioprofilaxia do neonato até quatro 

semanas de vida (Brasil, 2007). 

Contudo, mesmo na ausência de profilaxia, grande parcela dos infantes (65-80%) 

nascidos de mães infectadas por HIV-1 não adquirem a infecção (Brasil, 2007), despertando a 

atenção para avaliar os fatores do hospedeiro, os quais distinguem os infantes que sucumbem 

e os que escapam da infecção. A compreensão dos mecanismos protetores dos infantes 

mesmo em face ao tratamento antirretroviral nos permite compreender supostos mecanismos 

imunológicos, pertinentes à resposta inata, envolvidos na proteção do neonato exposto ao 

HIV-1. Os fatores genéticos e imunológicos no binômio mãe – recém-nascido (RN), assim 

como os virológicos, oferecem possibilidade de avaliar marcadores de proteção ou de 

suscetibilidade à infecção, em face à imaturidade imunológica e a terapia antirretroviral. 

Com isso, o atual contexto abre a oportunidade para avaliar marcadores de proteção ou 

de suscetibilidade à infecção por HIV-1 no âmbito materno-fetal, uma vez que há poucos 

estudos sobre resposta inata no período gestacional. O estudo nesta área pode fornecer 

informações e subsídios para desenvolver melhor estratégia de proteção ao vírus e 

formulações de vacinas anti-HIV-1. 

 



 

1.1Características genéticas, moleculares e biológicas do HIV 

 

O HIV pertence à família Retroviridae e ao gênero Lentivírus, um retrovírus subdivido 

em HIV-1 e HIV-2 que foram descritos como agente etiológico da síndrome da 

imunodeficiência humana (aids) (BARRE-SINOUSSI et al., 1983) (CLAVEL et al., 1986), 

diferem quanto à estrutura genômica e distribuição geográfica. Ambos causam síndromes 

semelhantes, embora o HIV-2 possua menor potencial patogênico (Wyatt et al., 1998). Em 

pacientes infectados procedentes de diferentes regiões geográficas, foram encontrados 

fragmentos genômicos virais (subtipos) tanto de HIV-1 como de HIV-2, que por análise 

filogenética foram classificados em diferentes grupos e subtipos. 

O HIV-1 foi classificado em três grupos: M (main ou major); O (outlier) e N (new), 

com variabilidade genética de até 30%, os quais podem ter origem zoonótica a partir de 

eventos independentes de cruzamento de barreira inter-espécie (NOWAK et al., 1991). O 

grupo M é representado por linhagensgeneticamente distintas que são agrupadas 

filogeneticamente em nove subtipos (A, B, C, D, E, F, G, H e I). As linhagens muito 

divergentes, que não se agrupam com nenhuma dessas variantes, são coletivamente 

classificadas no grupo O (GEIER et al., 1994).  Mais do que 90% das infecções por HIV-1 

pertencem ao group M. A coexistência de dois diferentes subtipos emuma células do 

indivíduo infectado, pode criar um novo vírus híbrido(JASTY et al., 1997). Muitas linhagens 

não sobrevivem, mas os que infectam mais do que uma pessoa, são conhecidos como formas 

recombinantes circulantes (CRF). Em relação ao HIV-2 descrevem-se cinco subtipos: A, B, 

C, D, e E. Embora não tenha sido ainda determinado, é possível que as variantes virais 

possuam diferentes índices de transmissibilidade e/ou patogenicidade (Brasil, 2010). 

O HIV-1 possui duas fitas simples de RNA de polaridade positiva e sua estrutura 

genética básica é composta por genes: gag (core de proteínas), pol (polimerase/transcriptase 

reversa) e env (proteínas do envelope) (WYATT et al., 1998). O gene gag codifica as 

proteínas que compõem o capsídeo viral, ou seja, que formam a sua estrutura proteica. O gene 

pol, por sua vez, codifica as enzimas transcriptase reversa, protease e integrase. Estas enzimas 

são produzidas como uma poliproteína precursora Gag-pol que posteriormente é processada 

pela protease viral. O gene env codifica glicoproteínas que, na partícula viral, estão inseridas 

na membrana lipídica, também chamada de envelope, que recobre o envoltório protéico do 

vírus. As glicoproteínas do envelope, gp41 e gp120, desempenham um papel crucial no 

processo de infecção, pois é através delas que o vírus interage com os receptores localizados 

na superfície das células do hospedeiro, e penetrando nestas células. Há também os genes 



 

adicionais como, tat, rev, vif, vpr, vpu e nef, que participam do processo de replicação viral e 

exercem atividade reguladora positiva ou negativa  (WYATT et al., 1998). Estes genes 

controlam a replicação do HIV-1, seja ativando a transcrição do seu genoma (gene tat), 

promovendo a exportação do RNA mensageiro viral do núcleo para o citoplasma (gene rev) 

ou potencializando a liberação do vírus para fora da célula infectada (vpu) (WYATT; 

SODROSKI, 1998). 

As glicoproteínas do envelope do HIV-1 têm como precursora a gp160, 

estapoliproteína é clivada em duas subunidades que originam a proteína de superfície gp120 e 

a proteína transmembrana gp41. A proteína de superfície viral gp120 possui alto grau de 

variabilidade genética apresentando, em sua sequência de aminoácidos, cinco regiões 

variáveis (V1-V5) interespaçadas por quatro regiões constantes (C1-C4). Essas glicoproteínas 

estão associadas em umcomplexo trimérico, que medeia à entrada do vírus na célula 

hospedeira. A entrada do vírus depende da interação sequencial da gp120 com o receptor CD4 

e membros de receptores da família das quimiocinas. A gp120 é uma molécula muito flexível 

(nas partes V1, V2 e V3), que apresenta uma estrutura de hairpin em U com domínio interno, 

externoe local de ligação ao CD4 e outros receptores (MOORE et al., 1993). Após a ligação 

do vírus com a molécula CD4, os receptores de quimiocinas, o CCR5 e o CXCR4, funcionam 

como co-receptores do HIV-1. Assim, há uma mudança conformacional na gp120 que expõea 

alça V3 e a interação da alça V3 e o coreceptor possibilita um melhor ancoramentodo CD4 

com a gp120. Este ancoramento leva a exposição da proteína gp41, promovendo a fusão das 

membranas. A gp41 possui uma conformação de seis hélices aproximando as membranas para 

formar o poro de fusão para internalizar o material genético do vírus  (MOORE et al., 1993). 

A mudança conformacional que ocorre nessas proteínas leva a entrada efetiva do vírus na 

célula do hospedeiro.  

Os receptores de quimiocinas o CCR5 e o CXCR4 expressos em macrófagos e células 

T, respectivamente, indica o tropismo do HIV, o que permite caracterizá-lo como M-trópico 

ou T-trópico (BARRE-SINOUSSI et al., 1997); (SATTENTAU, 1988). Apesar do CCR5 e 

CXCR4 representarem in vivoos correceptores mais relevantes para o HIV-1,foram 

identificadosin vitrooutros receptores como o CCR2, CCR3, CCR8, CCR9, STRL33, Gpr15, 

Gpr1, APJ e ChemR23 que são utilizados para a entrada de certos isolados de HIV-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(MUNERATO et al., 2003). As quimiocinas são proteínas pró-inflamatórias quimiotáticas 

produzidas por células T e fagócitos nas zonas inflamatórias que durante a infecção por HIV-

1 podem bloquear a replicação viral, por competir com mesmo sito de reconhecimentode seus 

ligantes naturais.  



 

O CCR5 é o ligante das quimiocinas CCL3 (MIP-1α), CCL3L1 (LD78β), CCL4 (MIP-

1) e CCL5 (RANTES), estas proteínas podem bloquear a entrada do HIV na célula do 

hospedeiro, pois competem com o mesmo sítio de ligação que o vírus. Variantes genéticos de 

receptores de quimiocinas que naturalmente ocorrem no hospedeiro mostram importante 

papel na resposta imune ao HIV-1 (O'NEILL, 2004). Indivíduos expostos ao vírus que 

apresentam heterozigose para o alelo CCR5Δ32, podem não adquirir a infecção pelo HIV ou 

impedir a progressão rápida da doença. Crianças com fenótipo de deficiência na produção de 

CCL3 têm aumento de risco em adquirir a infecção por HIV-1 (WASIK et al., 2005). Já em 

algumas crianças expostas ao HIV não infectadas produzem elevados níveis de CCL3, CCL4 

e CCL5, o que sugere que estas quimiocinas medeiam inibição de maneira não citotóxica na 

infecção perinatal (WASIK et al., 2005). 

Os mecanismos de entrada do HIV-1 são diversos e algumas moléculas estão 

relacionadas com a entrada do vírus, como a Lectina Ligante de Manose (MBL), a molécula 

de adesão DC-SIGN e outra molécula relacionada, denominada DC-SIGNR.  As DC-SIGN e 

DC-SIGNR são expressas em DCs que capturam o HIV-1, em decorrência da sua alta 

afinidade com as moléculas de gp120 presentes no envelope do vírus (HARDY et al., 2007). 

Como as DCs que expressam o DC-SIGN estão presentes nos tecidos de mucosa, sítio de 

entrada do vírus e rico de células TCD4
+
, pode contribuir para disseminação do vírus HIV-1 

(HARDY et al., 2007). Estas lectinas ligadoras do HIV-1, podem também influenciar na 

transmissão vertical do vírus (SOILLEUX et al., 2001), considerando que estas moléculas são 

expressas por macrófagos fetais (células de Hofbauer) e por macrófagos maternos da decídua 

(BARRE-SINOUSSI et al., 1997).  

 

1.2 Imunidade Inata e HIV-1 

A resposta imune inata é constituída por células que expressam receptores sentinelas, 

capazes de reconhecer motivos conservados de patógenos, presentes em bactérias, fungos e 

vírus (PAMPs, Padrões Moleculares Associados a Patógenos), denominados receptores de 

reconhecimento padrão (PRR).  Entre estas estruturas moleculares, incluem os receptores 

Toll(Toll-like receptor – TLR), que após o reconhecimento dos PAMPs, iniciam vias de 

sinalização que resultam na modulação de componentes do sistema imune inato o qual induz 

uma cascata de sinalização que leva a ativação de NFκB, resultando na produção de citocinas 

e quimiocinas pro-inflamatóriase geração da resposta adaptativa (OZINSKY et al., 2000);  

(HALLMAN et al., 2001).  



 

Há 11 tipos de TLR caracterizados em humanos, sendo que alguns são detectados na 

superfície das células, como o TLR2, que reconhece PAMPs de bactérias Gram-positivas 

como as lipoproteínas, lipomananas e acido lipoteicóico. Além de ligantes naturais, existe o 

agonista sintético o Pam3CSK4, um potente ativador do fator de transcrição NF pró-κB1.   

Outros TLRs expressos em superfícies celulares são os TLR4 e 5 ambos reconhecem 

estruturas presentes em bactérias. O TLR4 tem como ligante natural moléculas de 

lipopolissacárides (LPS) presentes estruturalmente na parede externa de bactérias gram 

negativas.  O reconhecimento do LPS é predominantemente mediado por TLR4 que envolve a 

ligação do LPS com a proteína ligadora de lipopolissacáride (LBP) e, posteriormente, com 

CD14 que fisicamente se associa com um complexo que inclui TLR4. A formação deste 

complexo induz a produção de citocinas pró-inflamatórias pela via MyD88. A cascata de 

sinalização também envolve uma via de sinalização independente de MyD88, que medeia a 

ativação de genes que expressão IFNs tipo I. Outra estrutura bacteriana reconhecida por TLRs 

é a flagelina que pode ser reconhecida por TLR5.  

Além dos receptores Toll expressos na membrana extracelular há TLRs localizados 

intracelularmente, tais como TLR3, TLR7, TLR8 e TLR9, localizados em compartimentos 

endossomais e no retículo endoplasmático. Estes receptores estão envolvidos na imunidade 

inata contra viroses por serem potentes indutores de IFN tipo I. O ligante natural do TLR3 é a 

dupla fita de RNA viral (dsRNA), o TLR7 e 8 reconhecem a fita simples de RNA viral 

(ssRNA) e o TLR 9  reconhece o DNA não metilado, rico em motivos de citosinas e 

guanosinas (CpG), de bactérias e vírus. Estes receptores são expressos principalmente nas 

APCs, sendo que o TLR3 está expresso nas mDC, o TLR7 e o TLR 9 nas pDCs e o TLR8 nas 

mDC e monócitos (KADOWAKI et al., 2001) ; (HORNUNG et al., 2002). O HIV-1 possui 

múltiplos oligonucleotídeos ricos em uridina codificados pelas sequências ssRNA do gag, 

vpr, vif,pol e env (HEIL et al., 2004; BEIGNON et al., 2005);. Estas seqüências do HIV-1-1, 

são ligantes naturais para TLR7 e TLR8 e são capazes de estimular as pDC e monócitos, 

gerando uma ativação secundária das células T.  A ativação de pDC leva a produção de IFN-

α, que exibe importante atividade antiviral, capaz de inibir in vitro a replicação do HIV-1 

(YAMAMOTO et al., 1986). 

As vias de sinalização do TLR são reguladas por moléculas adaptadoras intracelulares, 

tais como MyD88, MAL, TRIF, TRAM e SARM (O'NEILL, 2007) . A maioria dos receptores 

Toll, com exceção do TLR3, sinaliza via MyD88, iniciando a sinalização de uma série de 

quinases e outras proteínas que culmina na ativação do NFkB. Outros adaptadores como os 

membros da família de fatores de transcrição IRF (fator regulador de IFN), particularmente o 



 

IRF 1, 3, 5 e 7 são ativados pela MyD88 ou TRIF e são cruciais para produção de IFN tipo I. 

Além disto, os TLRs que reconhecem ácidos nucléicos (TLRs 3, 7 e 9) requerem acidificação 

dos compartimentos endossomais, sendo que os TLR 3 e 7 encontram-se associados ao 

retículo endoplasmático (BRINKMANN et al., 2007) e o TLR9 no próprio retículo 

endoplasmático, mas uma vez ativado locomove-se para o endossomo (LEIFER et al., 2004). 

Estes receptores são expressos em várias células do sistema imune inato como as DCs, 

macrófagos, células B e natural killer (NK) (HALLMAN et al., 2001). As mDC e as pDC, 

após o reconhecimento do patógeno pelo TLR, iniciam um processo deativação celular 

paralelamente ao processamento e apresentação de peptídeos antigênicos no contexto das 

moléculas do MHC para as células T. O  processo de sinalização intracelular culmina na 

produção de  quimiocinas, citocinas e aumento da expressão de moléculas co-estimulatórias e 

de classe II do MHC nas DC apresentadoras de antígenos (APCs) (HALLMAN et al., 2001). 

Além dos ligantes naturais dos TLRs, alguns compostos sintéticos têm sido utilizados, 

como as imidazoquinolinas ligantes TLR7, o Poly (I: C) é um análogo sintético da fita dupla 

de RNA (dsRNA), viral. O Poly (I: C) é reconhecido pelo TLR3, após o reconhecimento há a 

ativação do IRF3, através da proteína adaptadora o Toll-IL-1 receptor (TIR) de domínio 

contendo adaptador (TRIF, também conhecido como indutor de IFNs- TICAM-1) 3, que 

acaba gerando a produção de IFNs tipo I, principalmente IFNα (HEIL et al., 2004). 

A ativação de TLR 9também está relacionadaà produção de IFNs tipo I, que ocorre a 

partir do reconhecimento de DNA não metilado, rico em motivos de citosinas e guanosinas, – 

os oligodeoxinucleotídeo CpG (citosina – fosfodiester – guanidina). O CpG está presente no 

DNA de bactérias, vírus, na forma não metilada em porção vinte vezes maior do que nos 

vertebrados (HORNER; RAZ, 2002). A estimulação do sistema imune pelo CpG inicia-se 

pela captura do DNA pela célula. Este processo é independente da presença de sequencias de 

CpG no DNA. Após a maturação endossomal ocorre o reconhecimento do CpG  pelo TLR9 

no retículo endoplasmático(AKIRA, 2001). A ativação de TLR9 induz uma cascata de 

sinalização que envolve as moléculas, MyD88, IRAK, TRAF-6, resultando na ativação de 

MAP quinase e NFkB (WAGNER, 2002) . Após a ativação celular ocorre a produção e 

secreção de citocinas como IL-2, IL6, IL-12, IFNγ e IFN-α. 

As imidazoquinolinas (imiquimode e R-848), ligantes sintéticos de TLR7, são 

compostos de baixo peso molecular, utilizam uma via sinalização dependente da molécula 

adaptadora MyD88 que leva a indução deNF-κB (LEE et al., 2003). Estes compostos, 

indutores da produção de IFN-α são utilizados na terapia tópica na infecção pelo papiloma 

vírus devido sua potente ação antiviral (HARANDI et al., 2003) . Os neonatos possuem uma 



 

resposta inadequada para múltiplos ligantes de TLR, entretanto, a resposta ao composto R-

848, ativador de TLR8, está preservada (LEVY, R. W. et al., 2004).  Este fator pode 

representar uma oportunidade para estimular a resposta inata e consequentemente adaptativa 

nesta fase de imaturidade imunológica.  

O HIV-1, pelos múltiplos ligantes de TLR, pode exercer um efeito na ativação do 

sistema imune, contribuindo diretamente na persistente ativação imunológica que ocorre 

durante a infecção virêmica do HIV-1(HEIL et al., 2004). Neste contexto, experimentos de 

ativação de TLR7/8 por fita simples de RNA do HIV-1 ou compostos sintéticos mostram 

interferência na replicação do HIV-1 (SCHLAEPFER et al., 2006). A ação anti-HIV-1 parece 

ocorrer após a fusão do vírus, antes da integração do DNA viral no genoma, inibindo a 

replicação do HIV-1 nas células do tecido linfóide. Já a ativação via TLR7/8 em células pró-

monocíticas infectadas latentes, induziu a liberação de virions. Estes achados sugerem que a 

ativação via TLR, pode ter resultados diferentes na infecção aguda e crônica. Na infecção 

aguda, a resposta antiviral induzida pela ativação de TLR7/8 pode restringir a replicação do 

HIV-1 até a geração da resposta adaptativa, prevenindo assim o estabelecimento ou 

manutenção de reservatórios latentes. Enquanto que na infecção crônica, o processo para 

restringir a replicação viral pode ser mais lento (SCHLAEPFER et al., 2006). 

Na resposta antiviral a ativação dos TLRs 7/8 desencadeia a produção de IFN-α por 

pDCs, que são capazes de produzir 1000 vezes mais esta citocina do que outro tipo celular 

(KADOWAKI et al., 2001). Na infecção pelo HIV-1 a diminuição do número de pDCs 

circulantes e a escassez da produção de IFN-α é considerada um fator de progressão da 

doença (MULLER-TRUTWIN; HOSMALIN, 2005). Experimentos in vitro mostram que o 

HIV-1 induz a secreção de IFN-α pelas pDC, promovendo a expressão do ligante indutor de 

apoptose relacionado a TNF (TRAIL) em células T CD4 (HERBEUVAL et al., 2005). Além 

disto, virions de HIV-1, são capazes de induzir a ativação de pDC via TLR7, tornandoas 

células pDCkiller, capazes de exercer atividade citotóxica (HARDY et al., 2007). Estas 

células que são ativadas pelo RNA viral, produzem IFN-α e expressam TRAIL, marcadores 

de ativação (HLA-DR, CD80, CD83 e CD86) e de migração (CCR7). As pDCs também são 

capazes de induzir apoptose em linhagem de células CD4, por um mecanismo dependente de 

TRAIL. Por outro lado, a molécula TRAIL exerce efeito anti-apoptótico nas pDCs (HARDY 

et al., 2007). 

Deste modo, agonistas sintéticos ou ligantes naturais do vírus (ssRNA) levam a 

ativação via TLR7/8, estimulação das APCs e promovem efeito anti-HIV-1 (Schlaepferet al., 

2006). Além disto, agonistas desta via têm sido utilizados como adjuvante vacinal para a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schlaepfer%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVCitation


 

proteína Gag do HIV-1 em macacos, mostrando aumento na magnitude e na qualidade da 

resposta T CD8+ anti-HIV-1 (WILLE-REECE et al., 2005).  O processo de ativação via 

TLR7/8 pode ser uma estratégia terapêutica para estimular a resposta imune inata e 

adaptativa. 

Os TLRs reconhecem os motivos conservados de patógenos invasores, resultando em 

ativação celular e liberação de fatores inflamatórios. Estudos, envolvendo indivíduos 

heterossexuais expostos ao HIV-1, mas que não se infectaram (ESN), reportam a importância 

do papel dos receptores Tollna proteção ao HIV-1, pois indivíduos ESN mostraram maior 

capacidade de resposta aos estímulos polyI:C, LPS, Imiquimod e ssRNA40, associado com 

um aumento significativo da produção de IL-1, IL-6, TNF-α, CCL3 (MIP-1α) e 

ciclooxigenase (BIASIN et al., 2010) . Os TLRs7, 7/8 e 9, além de induzir a produção de 

IFNα e TNFα envolvidos ativamente na resposta antiviral, podem modular a expressão de 

genes de β-quimiocinas(Schlaepferet al., 2006). O CCL3 (MIP-1α), CCL3L1 (MIP-1α), 

CCL4 (MIP-1β) e CCL5 (RANTES) podem bloquear a entrada do HIV-1 na célula do 

hospedeiro, pois competem com o mesmo sítio de ligação que o patógeno (BERGER et al., 

1999). Para tanto, variantes genéticos de quimiocinas e seus receptores que naturalmente 

ocorrem no hospedeiro influenciam a progressão da infecção pelo HIV-1 para a aids e a 

resposta imune ao HIV-1 (REICHE et al., 2007). A ativação crônica das células 

imunocompetentes, pode levar a apoptose dessas células e evolução para a depressão do 

sistema imunitário, sendo que este processo diminue rapidamente com o início da terapia 

antirretroviral. Quando não ocorre o uso de antirretrovirais pode dar inicio a fase sintomática 

da doença, manifestando os sintomas da aids (REICHE et al., 2007). 

Na interface materno-fetal na infecção pelo HIV-1, são vários os parâmetros 

imunológicos que envolvem a participação de elementos da resposta inata e sua influência na 

geração da resposta adaptativa, que ainda não foram abordados até o momento. Vários 

aspectos precisam ser compreendidos desde a complexidade dos fatores genéticos do 

hospedeiro, qualidade da resposta inata e adaptativa materna ao HIV, intensidade e tempo da 

exposição do vírus no período de desenvolvimento imunológico do feto e fatores maternos 

gerados na gravidez para a tolerância dos aloantígenos fetais. O microambiente placentário no 

qual o feto está envolvido traz a possibilidade de avaliar possíveis marcadores de proteção ou 

de suscetibilidade à infecção pelo HIV-1.  

 

 

 



 

1.3 Imunologia Materno-fetal na patogênese do HIV 

Compreender os processos imunológicos desenvolvidos durante a gestação é 

fundamental para investigar a infecção pelo HIV-1 no contexto materno-fetal. O perfil 

imunológico da gestante tem sido amplamente estudado nas últimas décadas, mas alguns 

aspectos ainda não estão totalmente esclarecidos.Entre os fatores envolvidos na tolerância aos 

aloantígenos paternos expressos pelo embrião, regulação do desenvolvimentofetal e formação 

da placenta são vitais a influência hormonalsobre o sistema imune materno, ascitocinas, o 

controleda citoxicidade direta das células NKuterinas (uNK) e atividadedas células T 

reguladoras (T reg). 

As mudanças do perfil hormonal feminino com repercussão no sistema imune não 

ocorrem apenas durante a gestação, estas modificações podemacontecer durante todo o ciclo 

menstrual. Os hormônios esteróides induzidos durante a ovulação, por exemplo, podem 

modular a atividade das APC, tanto da linhagem mielóide como linfoide. Estudos comas 

pDCs revelam que altos níveis de progesterona aceleram a ativação destas células 

repercutindo na ativação de células TCD8 (HERING et al., 1998).  

 Durante a gestação a progesterona é capaz de suprimir a função efetora das células T, 

exercendo um efeito direto de modulação de canais de potássio da membrana celular e de 

íons-cálcio (HERING et al., 1998).  Um dos efeitos imunorregulatório da progesterona está 

relacionado com a sua ação sobre os linfócitos T, cujos receptores de célula T (TCR) são do 

tipo γδ. Este tipo de linfócito T, sob o estímulo alogênico, passa a expressar também 

receptores para a progesterona. A partir disso, sob altas concentrações desse hormônio, os 

linfócitos T γδ, sintetizama proteína imunomodulatória, chamada de Fator Bloqueador 

Induzido pela Progesterona (PIBF), que inibe a liberação de ácido aracdônico e aatividade das 

células NK e interfere no balanço de citocinas (SZEKERES-BARTHO; POLGAR, 2010). 

Casos patológicos de gestação mostram baixos níveis de PIBF comparados a gestações 

normais (SZEKERES-BARTHO; POLGAR, 2010).  

A partir da implantação do blastocisto, o principal tecido em contato com o sistema 

imune materno é constituído pelas células trofoblásticas, as quais passam a representara 

interface materno-embrionária. O trofoblasto  divide-se em citotrofoblasto e 

sinciciotrofoblasto.  O sinciciotrofoblasto é mais abundante e forma a superfície externa das 

vilosidades e está em contato direto com o sangue materno (BOYD; HAMILTON, 1967). São 

células multinucleadas, mais globosas e com múltiplos núcleos aglomerados, os nós 

sinciciais, cujo número aumenta com a progressão da gravidez. As células do citotrofoblasto 



 

são bem menos numerosas, situam-se abaixo do sinciciotrofoblasto, são individualizáveis, 

globosas, com núcleo redondo e cromatina mais frouxa(BOYD; HAMILTON, 1967). 

Em humanos, células do sinciciotrofoblasto não expressam as moléculas clássicas 

MHCde classe II (HLA-DR) ou de classe I (HLA-A e HLA-B). Por outro lado, expressam um 

grupo particular de moléculas pertencentes ao MHC de classe I, com baixo polimorfismo, 

representadas pormoléculas HLA-C, HLA-E e HLA-G (KING et al., 2000). Essas moléculas 

são ligantes específicos de células NK uterino (MOFFETT-KING, 2002) encontradas no 

tecido decidual, o qual também é infiltrado por macrófagos e células T CD3+. As células NK 

possuem receptores de ativação (KAR) e de inibição (KIR)e sua atividade citotóxica, contra 

células fetais ou do trofoblasto, é regulada por sinais inibitórios, originados da interação com 

moléculas HLA-G (HUNT et al., 2005). Na gestação normal, as células trofoblásticas 

produzem IL-4 e IL-7, citocinas que aumentam a expressão do número de receptores 

inibidores nas células NK deciduais, mantendo as células NK com fenótipo não ativado, ou 

seja, CD56+CD16–. Este é um importante fator a ser considerando, uma vez que respostas 

inibitórias na placenta são necessárias para a gestação normal, ou seja, é necessária a 

tolerância materna aos aloantigenos fetais. No contexto do HIV, por exemplo, é possível que 

as células NK e as células T CD8 que se acumulam na placenta possam inibir a transmissão 

do vírus pela produção de quimiocinas CC ou outros mecanismos relacionados à resposta 

antiviral (MARTIN et al., 2003).  

Além da tolerância das células NK por interaçãocom moléculas MHC classe I, há 

também indução de tolerância aos antígenos MHC classe II. Os debris do trofoblasto que 

circulam no sanguematerno, contêm antígenos HLA-DR fetais intracitoplasmáticos 

(RANELLA et al., 2005) e que as DC imaturas podem capturare induzir tolerância periférica, 

pela geração de célulasT reguladoras CD4+CD25+CD127lowFoxP3 (Treg). Já no estágio 

inicial da gestação o hormônio gonadotrofina coriônica é capaz de atrair as células T reg na 

interface materno-fetal  (SCHUMACHER et al., 2009). A imunorregulação local, também 

envolve outros mecanismos de resposta imune como atuação de células Th3 secretoras de 

TGF-, Treguladorado tipo 1 (Tr1) secretoras de IL-10 , e a atividade da enzima 

indolaminadioxigenase(IDO), as quais  têm papelimportante na manutenção da gestação 

(SAITO et al., 2008) (STEINMAN et al., 2003). 

No sangue periférico de gestantes sadias, ocorre uma expansão do número de T reg, 

que atingemao máximo nosegundo trimestre e diminuem após o parto (SOMERSET et al., 

2004). Entretanto, em pacientes infectadas pelo HIV, mostram contagens de Treg mais 

baixaquando comparadas a controles, o que explica um maior risco de aborto(KOLTE et al., 



 

2011). Por outro lado, neonatos de mães HIV expostas não infectadas possuem um número 

elevado de células T reg CD4
+
CD25

+ 
CD127Foxp3+  associado a um baixo nível de ativação 

das células T CD4+ e T CD8+no cordão umbilical (LEGRAND et al., 2006; KOLTE et al., 

2011). 

No período gestacional o padrão de citocinas é variável, sendo o TNF-importante 

para a manutenção/diferenciação placentária, desenvolvimento embrionário e parturição. Por 

outro lado, TNF-α pode promover trombose impedindo a irrigação necessária do 

desenvolvimento fetal e causar até necrose do embrião (PICCINNI, 2007). O IFNγ, citocina 

Th1, é um elemento fundamental nas etapas iniciais da implantação do blastocisto 

favorecendo a reação inflamatória que viabiliza a nidação do blastocisto (CHAOUAT et al., 

2007). O IFNγ em associação com a IL-12, IL-15 e IL-18 produzidas por células NK, tem 

ação determinante sobre a angiogênese e o processo de invasão trofoblástica (ASHKAR et al., 

2003). A ação sinérgica da IL-12 crítica para indução de resposta imune de padrão Th1, e o 

equilíbrio de ambas são essenciais para a evolução da gestação. A IL-18 está presente na 

interface materno-fetal, sendo constitutivamente expressa na decídua e córion humano, 

durante a gestação sua produção aumenta, atingindo valores máximos no momento do parto 

(CHAOUAT et al., 2007).  

O equilíbrio da resposta imune materna, com controle dos mecanismos inflamatórios 

depende de IL-10 e do TGF-β. O TGF-β produzido precocemente na interface materno-fetal 

pelo embrião e pela decídua promove a adesão das células trofoblásticas à matriz extracelular, 

influenciando a implantação e o desenvolvimento placentário e fetal. O papel de TGF-β 

fundamental para indução e manutenção da imunotolerância ao concepto (ROBERTSON et 

al., 2004), incluindo sua atuação na indução de células T reguladoras e Th17. A subpopulação 

celular Th17, caracteriza-se pela produção de IL-17 e por sua participação na mediação da 

angiogênese e da inflamação (ALUVIHARE et al., 2004). 

As citocinaspró-inflamatórias IFN- e TNF- podem facilitar tanto a infecção de 

células-alvo saudáveis quanto amplificar a replicação em células contendo o DNA pró-viral 

(HARRER et al., 1993). Apesar do HAART durante a gestação controlar a replicação viral, o 

aumento das citocinas pró-inflamatórias na gestação, pode aumentar os riscos na gravidez, 

como parto prematuro, restrição de desenvolvimento do feto (PATEL et al., 2005). Por outro 

lado, a produção de citocinas imunomodulatórias, como a IL-10, TGF- e IL-13podem inibir 

a replicação viral na infecção aguda (Weaver et al., 2005; Clereci et al., 1994). A IL-10 e o 

TGF-, porinduzirem um ambiente antiinflamatório, podem colaborar na proteção do feto na 



 

cavidade uterina por bloquear a atividade lítica mediada pelas células uterinas citotóxicas 

como NK e T CD8.Ainda com relaçãoà proteção que o microambiente placentário pode 

proporcionar ao feto, os macrófagos placentários mostram menores taxas de infecção pelo 

HIV-1 e menor replicação viralcomparados com macrófagos derivados de monócitos, que 

pode representar um importante fator no controle da replicação viral eda transmissão vertical 

(LUCIANO-MONTALVO et al., 2008). 

 

 

 

1.4 Imunidade inata e receptores Toll Like (TLRs) 

Os padrões moleculares associados a patógenos (pathogen-associated molecular 

patterns - PAMPs) são reconhecidos por receptores de reconhecimento padrão (pattern rec-

ognition receptors- PRRs) como os TLRs, lectinas tipo C, receptores scavenger, receptores 

N-Formyl Met-Leu-Phee receptores Nod Like (Nod like receptor-NLRs) expressos por uma 

grande variedade de tipos de celulares, mas principalmente, por células do sistema 

imunológico inato como as DCs, macrófagos e células NKs.  

Os ligantes de PRRs incluem estruturas microbianas conservadas, lipopolissacarídeos 

(LPS), flagelina, moléculas virais e bacterianas (ácidos nucleicos). Além disso, PRRs podem 

também reconhecer sinais celulares relacionados à morte celular (OZINSKY et al., 2000; 

HALLMAN et al., 2001).  

A classe de receptores PRRs mais conhecida é a dos TLRs, glicoproteínas integrais da 

membrana do tipo 1 que expõem para o meio extracelular repetições ricas em leucinas, 

flanqueadas por domínios ricos em cisteínas. Na região citoplasmática esses receptores 

apresentam um domínio TIR responsável pelo recrutamento de proteínas adaptadoras tais 

como MyD88, MAL, TRIF, TRAM e SARM (O'NEILL, 2007). Após o reconhecimento 

TLR- ligante natural ou sintético ocorre à dimerização de proteínas TLRs na membrana 

plasmática, recrutamento de proteínas adaptadoras e indução de uma cascata de sinalização 

que leva à ativação de fatores de transcrição tais como NFκB ou IRFs, o que resulta na 

produção de citocinas e quimiocinas pro-inflamatóriase interferons do tipo 1 (OZINSKY et 

al., 2000; HALLMAN et al., 2001).  

Os PAMPs podem ser reconhecidos por 11 tipos diferentesde TLR já caracterizados 

em humanos, localizadosna superfície celular ou intracelularmente. 

O TLR2 de superfície celular reconhece PAMPs de bactérias gram-positivas como às 

lipoproteinas, lipopeptideos, peptideoglicanos e o ácido lipoteicóico. Além de ligantes 



 

naturais, também existe o agonista sintético o Pam3CSK4, um potente ativador do fator de 

transcrição NF pró-κB1.  Outros TLRs expressos em superfícies celulares são os TLR4 e 5 

ambos envolvidos no reconhecimento de estruturas presentes em bactérias. O TLR4 tem como 

ligante natural moléculas de lipopolissacárides (LPS) encontradas estruturalmente na parede 

externa de bactérias gram-negativas.  Este reconhecimento envolve a ligação do LPS com a 

proteína ligadora de lipopolissacarídeos (LBP), com o CD14 e com o TLR4. A formação 

deste complexo induz a produção de citocinas pró-inflamatórias pela via MyD88. A cascata 

de sinalização também envolve uma via de sinalização independente de MyD88, que medeia a 

expressão de IFNs tipo I. Outra estrutura bacteriana, a flagelina, é reconhecida por TLR5.  

Os TLRs TLR3, TLR7, TLR8 e TLR9 são localizados intracelularmente, encontram-

se em compartimentos endossomais e no retículo endoplasmático. Estes receptores estão 

envolvidos na imunidade inata contra viroses por serem potentes indutores de IFN tipo I. O 

ligante natural do TLR3 é a dupla fita de RNA viral (dsRNA), o TLR7 e o 8 reconhecem a 

fita simples de RNA viral (ssRNA) e o TLR 9  reconhece DNA não metilado, rico em 

domínios de citosinas e guanosinas (CpG), presentes em bactérias e vírus. Estes receptores 

são expressos principalmente nas células apresentadoras de antígenos (APCs): TLR3 nas 

mDC, TLR7 e o TLR 9 nas pDCs e TLR8 nas mDC e monócitos (KADOWAKI et al., 2001; 

HORNUNG et al., 2002; MCGETTRICK; O'NEILL, 2010). 

Os TLRs que reconhecem ácidos nucléicos (TLRs 3, 7, 8) requerem acidificação dos 

compartimentos endossomais, sendo que os TLR 3 e 7 encontram-se associados ao retículo 

endoplasmático (BRINKMANN et al., 2007) e o TLR9 embora associado ao retículo 

endoplasmático, quando ativado é transferido para o sistema endossomal (LEIFER et al., 

2004). 

Estes receptores são expressos em várias células do sistema imunológico inato como 

as DCs, macrófagos, células B e NKs (HALLMAN et al., 2001; KAWAI; AKIRA, 2010). As 

mDC e as pDC, após o reconhecimento do patógeno pelo TLR, iniciam um processo 

desativação celular paralelamente ao processamento e apresentação de peptídeos antigênicos 

associados às moléculas MHC para as células T. O  processo de sinalização intracelular 

culmina na produção de  quimiocinas, citocinas e aumento da expressão de moléculas co-

estimulatórias e de classe II do MHC nas DCs apresentadoras de antígenos (APCs) 

(HALLMAN et al., 2001; KAWAI; AKIRA, 2010). 

 Além dos ligantes naturais dos TLRs, compostos sintéticos têm também sido 

utilizados, como o Poly (I:C), um análogo sintético da fita dupla de RNA (dsRNA) viral 

(TLR3) eas imidazoquinolinas, ligantes de TLR7. Após o reconhecimento do Poly (I:C) pelo 



 

TLR3 ocorre o recrutamento da proteína adaptadora TRIF (também conhecida como proteína 

indutora de IFNs (TICAM-1), que estimula diferentes vias para a ativação do fator regulador 

de interferon IRF e NF-kB para a produção de IFNs tipo I, principalmente o IFN-α (HEIL et 

al., 2004). 

A ativação de TLR 9 também está relacionadaà produção de IFNs tipo I, que ocorre a 

partir do reconhecimento de DNA não metilado, rico em domínios de citosinas e guanosinas – 

os oligodeoxinucleotídeos CpG(citosina – fosfodiesterguanidina). O CpG está presente no 

DNA de bactérias e vírus na forma não metilada em uma proporção vinte vezes maior do que 

nos vertebrados (HORNER; RAZ, 2002). A estimulação do sistema imunológico pelo CpG 

inicia-se pela captura do DNA pela célula. Este processo é independente da presença de 

sequencias de CpG no DNA. Após a maturação endossomal ocorre o reconhecimento do CpG 

pelo TLR9 no retículo endoplasmático (AKIRA, 2001; MCGETTRICK; O'NEILL, 2010). A 

ativação de TLR9 induz uma cascata de sinalização que envolve as moléculas MyD88, IRAK, 

TRAF-6, resultando na ativação de MAP quinase, NFkB e IRF-7 (Wagner, 2002; Hiscott, 

2007 ). Após a ativação celular ocorre a produção e secreção de citocinas como IL-2, IL6, IL-

12, IFN-γ e IFN-α (COLONNA, 2007). 

As imidazoquinolinas (Imiquimod e R-848), ligantes sintéticos de TLR7, são 

compostos de baixo peso molecular, que utilizam uma via sinalizadora dependente da 

molécula adaptadora MyD88 e que induz a ativação de NF-κB e IRF-7 (LEE et al., 2003; 

COLONNA, 2007). Na resposta antiviral mediada pela ativação dos TLRs 7/8 a produção de 

IFN-α por pDCs chega a ser 1000 vezes maior do que a produzida por outros tipos celulares 

(KADOWAKI et al., 2001). Estes compostos, indutores da produção de IFN-α são utilizados 

na terapia tópica na infecção pelo papiloma vírus devido a sua potente ação antiviral 

(HARANDI et al., 2003).  

TLRs intracelulares também são expressos pelo trofoblasto e especula-se que estejam 

envolvidos na produção de citocinas pró-inflamatórias, que durante a gestação desempenham 

papeis importantes no primeiro e no último trimestre.  

 

 

Receptores Toll Like expressos na placenta e a resposta anti patógenos 

Estudos recentes têm mostrado a expressão de 10 TLRs, seus co-receptores e 

proteínasacessóriasna placenta humana (ABRAHAMS et al., 2004). Além de estarem 

presentes em células do sistema imunológico que povoam a decídua, esses receptores também 

aparecem expressos nas células do trofoblasto extra viloso (EVTs) (ABRAHAMS et al., 



 

2004). Mitsunari e colaboradores (2006) utilizando RT-PCR mostraram a expressão de TLR2, 

3, 4, 5, 6 e 9 em células citotrofoblásticas e no sinciotrofoblasto, isoladas a partir de placenta a 

termo e cultivadas. Este achado sugere papéis para os TLRs na proteção do feto e na 

manutenção da gestação.  

A expressão de TLRs pelo trofoblasto, no entanto, varia de acordo com a idade 

gestacional e estágio de diferenciaçãodo mesmo. TLR-6, TLR-2 e TLR-4 são expressos no 

primeiro trimestre nas células citotrofoblásticas vilosas e extravilosas, mas não no 

sinciciotrofoblasto, TLR-6 não é expresso no terceiro trimestre gestacional (ABRAHAMS et 

al., 2004; BEIJAR et al., 2006; RINDSJO et al., 2007). TLR-2 e TLR-4 são expressos pelo 

sinciciotrofoblasto no terceiro trimestre da gestação e também por células endoteliais e 

macrófagos placentários (MA et al., 2007). 

A capacidade de produção de citocinas e quimiocinas e a expressão de TLRs pelas 

células trofoblásticas tem sido os marcos de propostas incluindo estas células na modulação 

do sistema imunológico na interface materno-fetal.  Koga e Mor (2010) demonstraram que as 

células trofoblásticas do primeiro trimestre gestacional expressam citocinas/quimiocinas 

constitutivamente tais como GRO-α, MCP-1 e IL-8, são capazes de recrutar 

monócitos/macrófagos, células NKs e neutrófilos (ABRAHAMS et al., 2004; MOR et al., 

2005; FEST et al., 2007). Além disto, mostrou-se também que a produção de 

citocinas/quimiocinas trofoblásticas pode ser potencializada utilizando-se agonistas para 

TLR4 ou TLR2, o que conseqüentemente, gera um microambiente propício para um maior 

recrutamento de células imunológicas (SCHWANDNER et al., 1999). 

Os fatores imunológicos produzidos pelo trofoblasto são capazes de modular as 

células imunológicas maternas, determinando sua diferenciação e estado de ativação. Por 

exemplo, monócitos/macrófagos incubados na presença de trofoblasto ativado pelo agonista 

Poly (I:C),ligante de TLR3, mostram significante melhora na resposta aantígenos virais.O 

TLR-3 reconhece dsRNA viral e induz uma rápida e potente resposta inflamatória 

caracterizada pela produção de quimiocinas e de interferons do tipo I (ABRAHAMS et al., 

2006). A produção de IFN- é crítica para uma resposta antiviral, o que sugere que o 

trofoblasto após o reconhecimento de um vírus pode dar início a uma resposta antiviral 

clássica.  

Ainda, o trofoblasto pode  expressar fatores  antimicrobianos como defensinas beta 1 e 

3, a enzima SLPI (inibidora de protease secretada por leucócitos) que é um potente inibidor 

do HIV e indutor de lise bacteriana, a enzima 2',5'-oligoadenilato sintetase (OEA), o 

Myxovirus resistência-A (MxA) e a apolipoproteína B-3G (APOBEC3G). Todas estas 



 

moléculas têm um efeito direto sobre a resposta antiviral sugerindo que a atividade da 

placenta, e particularmente do trofoblasto pode evitara transmissão de certas infecções virais 

para o feto (ABRAHAMS et al., 2006; MOR, 2008; KOGA et al., 2009). Estes estudos 

sugerem que o trofoblasto é capaz de reconhecer produtos bacterianos ou virais através de 

TLRs e podem induzir respostas diferenciais.  
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1-  Os resultados mostraram uma significante disfunção da resposta imune inata na mãe 

infectada por HIV-1 seu recém-nascido. Ativação da via de sinalização de 

TLR7/TLR8 é capaz de recuperar o defeito na produção de TNF-por mDC, seja na 

expressão gênica e proteicacontrastando com a deficiente capacidade de resposta das 

pDC. Os achados evidenciam a preservação da via de sinalização de TLR7/8 das mDC 

das mães e recém-nascidos na infecção por HIV-1,  

 

2- As pDCs das mães infectadas por HIV-1 seu recém-nascido mostram um defeito na 

produção IFN- induzida por agonistas Imiquimod, CL097 e CpG, que pode estar 

relacionado como um mecanismo para evitar hiperreatividade na gestação ou devido a 

uma alteração na via de sinalização, que precisa ser ainda explorado; 

 

3- No microambiente placentário observa-se aumento da expressão de TLR8 tanto 

nosinciotrofoblasto quanto na decídua. Neste contexto o TLR8pode estar sendo 

ativado  por ssRNA do HIV-1 seu ligante natural, repercutindo  no diálogo com 

macrófagos  que expressam CD14/CD16 e outras populações celulares que não foram 

caracterizadas e consequentemente na produção de citocinas pró-inflamatórias e 

interferons tipo 1 por estas células.  

 

4- A possibilidade de exacerbação desta resposta antiviral pode estar sendo contida por 

HLA-G que está aumentado na decídua de mães infectadas. O HLA-G a partir do 

dialogo macrófagos e outras células imunes, pode estar regulando a resposta antiviral 

promovendo assim proteção ao feto e manutenção da gestação. 
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