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RESUMO 

 

A epidemia causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é a mais 

importante das ultimas décadas. A despeito dos avanços no conhecimento da 

patogenia do vírus e da resposta imune à infecção, até o momento não existe 

uma vacina eficaz contra a aquisição do HIV. Diversas linhas de evidência 

indicam que anticorpos neutralizantes ou ligadores, linfócitos T CD4+ e T CD8+ 

desempenham um papel importante na imunidade contra o HIV. Os anticorpos 

que são capazes de neutralizar o HIV são direcionados principalmente à 

glicoproteína do envelope do vírus (env), mas os candidatos vacinais baseados 

na proteína de envelope gp120 monomérica testados até hoje falharam em 

induzir proteção nos ensaios de eficácia. Avanços no entendimento da estrutura 

e função da glicoproteína env tem facilitado o desenvolvimento de uma nova 

geração de imunógenos baseada em trímeros mais estáveis e solúveis da 

glicoproteína gp140. Em uma formulação vacinal além da escolha do antígeno, 

os adjuvantes desempenham um papel fundamental. Os adjuvantes são 

conhecidos por aumentar a imunogenicidade das vacinas, e nos últimos anos 

vários compostos, incluindo agonistas de receptores do tipo Toll (TLR) e NOD 

(NLR) têm demonstrado eficácia em ensaios clínicos. Em estudos prévios, 

nosso grupo demonstrou que a imunização de camundongos com uma vacina 

de DNA codificando 18 epítopos para linfócitos T CD4+ do HIV-1 (HIVBr18), foi 

capaz de induzir resposta específica e ampla de linfócitos T CD4+ e T CD8+. 

Devido ao importante papel do efeito auxiliar de linfócitos T CD4+ na resposta 

humoral nas imunizações assistidas por diversos adjuvantes, o objetivo central 

do trabalho foi verificar se a imunização inicial com a vacina de DNA HIVBr18 

seria capaz de aumentar a magnitude/qualidade de resposta imune humoral e 

celular induzida pelo trímero de gp140 na presença de diferentes adjuvantes. 

Para tal,  camundongos BALB/c foram imunizados inicialmente com a vacina 

HIVBr18 ou com o vetor vazio e posteriormente com a proteína gp140 na 

presença dos adjuvantes: completo de Freund (ACF), poly IC, CpG ODN 1826, 

Monofosforil lipídeo A (MPL), Muramildipeptídeo (MDP),  Imiquimod (R837), e 

Resiquimod (R848). Observamos que a imunização inicial com HIVBr18 foi 

capaz de fornecer um auxílio cognato para a proliferação específica de linfócitos 

T CD4+ e T CD8+ e também para a produção da citocina IFN. A análise da 
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resposta humoral mostrou que a imunização inicial com a vacina HIVBr18, foi 

capaz de influenciar a produção das subclasses de imunoglobulinas, 

independente do adjuvante testado. No presente trabalho, também analisamos 

a influência dos adjuvantes na imunogenicidade da gp140. Os animais que 

receberam os adjuvantes MPL, poly IC e CpG ODN 1826 apresentaram títulos 

de anticorpos estatisticamente superiores quando comparados aos animais que 

receberam os adjuvantes Alum,  MDP, R837 e R848. Observamos que os 

animais imunizados com a gp140 na presença dos diferentes adjuvantes 

desenvolveram células B do centro germinativo e células TCD4+ auxiliar 

foliculares. Estes resultados nos permitem concluir que a imunização inicial com 

HIVBr18 é capaz de alterar a qualidade da resposta humoral e celular gp140- 

específica. Assim, essa formulação poderia ser utilizada para auxiliar e/ou 

direcionar a resposta imune induzida por outros imunógenos como por exemplo 

o trímero de gp140. Podemos concluir também que diferentes formulações de 

adjuvantes que se encontram em ensaios clínicos como poly IC, CpG ODN e 

MPL podem ser capazes de induzir um resposta imune humoral e celular tão ou 

mais potente que aquela induzida pelo ACF. 

 
Descritores: HIV/imunologia; Glicoproteínas; Epitopos de linfócito T; 

Síndrome de imunodeficiência adquirida; Linfócitos B; Camundongos 

endogâmicos Balb C; Vacinas contra a aids; Adjuvantes imunológicos. 
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ABSTRACT 

 

The epidemic caused by the human immunodeficiency virus (HIV) is the most 

important in the last decades. Despite advances in the knowledge about virus 

pathogenesis and immune response to infection, until now there is not an 

effective vaccine against HIV acquisition. Several evidences indicate that 

neutralizing or binding antibodies, CD4+ and CD8+ T lymphocytes play an 

important role in immunity against HIV. The antibodies that are able to 

neutralize HIV are primarily directed against the virus envelope glycoprotein 

(env), but the vaccine candidates based on monomeric gp120 envelope 

protein tested so far failed to induce protection in efficacy trials. Advances in 

understanding the structure and function of the env glycoprotein have 

facilitated the development of a new generation of immunogens based on 

trimers, a more stable and soluble form of gp140 glycoprotein. In a vaccine 

formulation, in addition to the antigen,  adjuvants play a pivotal role.  Adjuvants 

are known to increase the immunogenicity of vaccines and, in the last years, 

several compounds, including agonists of Toll-like receptors (TLR) and NOD 

(NLR), have presented efficacy in clinical trials. In previous work, our group 

demonstrated that immunization of mice with a DNA vaccine (HIVBr18) 

encoding 18 CD4+ T cells epitopes from HIV-1 was able to induce a broad 

CD4+ T and CD8+ T cells specific response.. Given the important role of CD4+ 

T cells in the humoral response after adjuvant-assisted immunization, the aim 

of the study was to verify whether an initial immunization with the DNA 

vaccine HIVBr18 could increase the magnitude/quality of humoral and cellular 

immune response induced by gp140 trimer in the presence of different 

adjuvants. Therefore, BALB/c mice were initially immunized with the vaccine 

HIVBr18 or empty vector and then with gp140 in the presence of the following 

adjuvants: Freund's complete (CFA), poly IC, CpG ODN 1826, 

monophosphoryl lipid A (MPL), Muramyl dipeptide (MDP), Imiquimod (R837), 

and Resiquimod (R848). We observed that initial immunization with HIVBr18 

was able to provide cognate help for specific CD4+ and CD8+ T cells 

proliferation and also for IFN-γ production. Analysis of humoral response 

showed that initial immunization with the HIVBr18 vaccine was able to alter 

the production of immunoglobulin subclasses independent of the adjuvant 
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tested. This work also analyzed the influence of adjuvants on the 

immunogenicity of gp140. Mice that received the adjuvant MPL, poly IC and 

CpG ODN 1826 presented higher antibody titers when compared to animals 

that received Alum, MDP, R837 and R848. We observed that mice immunized 

with gp140 in the presence of all adjuvants tested developed germinal center 

B cells and follicular helper T cells (TFH). We conclude that initial 

immunization with HIVBr18 is able to alter the quality of specific humoral and 

cellular immune responses.. Therefore, this formulation could be used in 

combination with other immunogens, such as gp140, to help/redirect the 

immune response. We also conclude that the adjuvants that are in clinical 

trials such as poly IC, MPL and CpG ODN 1826 may be able to induce  

stronger humoral and cellular response than CFA. 

 
Descriptors: HIV/immunology; Glycoproteins; Epitopes, T-lymphocyte; 

Acquired immunodeficiency syndrome; B-lymphocytes; Mice, inbread Balb C; 

Aids vacine; Adjuvants, immunologic 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma imunodeficiência 

secundária identificada em meados de 1981, nos EUA, a partir da observação 

de um número elevado de pacientes adultos do sexo masculino, 

homossexuais que apresentavam sarcoma de Kaposi, pneumonia por 

Pneumocystis carinii (atualmente Pneumocystis jirovecii) e comprometimento 

do sistema imune. Essa observação levou à conclusão de que se tratava de 

uma nova doença, ainda não classificada, de etiologia provavelmente 

infecciosa e transmissível. Posteriormente, foi demonstrado que a AIDS é 

uma infecção crônica, causada pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

O HIV infecta células que expressam a molécula CD4 e os receptores de 

quimiocinas CCR5 ou CXCR4 na sua superfície como por exemplo, linfócitos 

T CD4+ e monócitos. A transmissão do vírus ocorre principalmente pelo 

sangue e hemoderivados, sêmen, secreção vaginal e leite materno (Quinn, 

2008). 

A infecção pelo HIV se caracteriza por um período de latência, que pode 

durar semanas e até meses. Inicialmente, os indivíduos infectados podem 

apresentar sintomas semelhantes ao de uma gripe. Com o passar do tempo, 

ocorre a depleção progressiva dos linfócitos T CD4+ e uma queda gradual 

das funções imunológicas culminando em um estado de profunda 

imunodeficiência (AIDS) deixando o indivíduo vulnerável à doenças 

oportunistas geralmente seguido de morte (Marcello, 2006, Klimas et al., 

2008)  

O tratamento para infecção com HIV é feito com o auxílio de drogas 

antiretrovirais (ARV) e até o momento mais de 20 drogas estão disponíveis 

para uso. Embora o tratamento tenha assegurado maior qualidade de vida e 

longevidade aos pacientes, existem problemas relacionados ao 

desenvolvimento de resistência por seleção de vírus mutantes. A inclusão da 

Terapia Antiretroviral Altamente Ativa (HAART- “Highly Active Antiretroviral 

Therapy”), que consiste na administração combinada de  pelo menos três 

drogas ARVs em 1996, foi o marco principal na redução da propagação da 

epidemia (Fonseca and Bastos, 2007) No Brasil, onde a terapia é distribuída 
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gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), houve uma drástica 

redução na incidência das doenças oportunistas, das internações, e 

consequentemente das mortes relacionadas à AIDS. 

Entretanto, a despeito dos avanços no conhecimento da patogenia 

causada pelo vírus e da resposta imune à infecção, até o momento não existe 

uma vacina eficaz contra a infecção pelo HIV. 

 

1.1. Epidemiologia do vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

A epidemia causada pelo HIV-1 é a mais importante das últimas 

décadas, com mais de 34 milhões de indivíduos infectados no mundo. O HIV-

1 afeta principalmente jovens entre 14 e 25 anos de idade, grupo esse 

correspondendo a aproximadamente 40% das novas infecções 

(UNAIDS/WHO, 2012). 

No ano de 2011 foram relatados 2,5 milhões de novas infecções e 1,7 

milhões de indivíduos foram a óbito em decorrência de doenças relacionadas 

à  AIDS. Aproximadamente dois terços dos adultos e crianças infectadas pelo 

HIV se encontram na África subsaariana e no sudeste asiático (figura 1). No 

Brasil, onde se encontra um terço da população infectada da América do Sul 

e Central, foram notificados 630 mil casos de infecção pelo HIV-1 e 122 mil 

óbitos como consequência da AIDS até junho de 2011 (Boletim 

epidemiológico AIDS. Julho, 2011). 
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Figura 1. Mapa epidemiológico do número de pessoas infectadas pelo HIV-1. 

Adaptado do relatório da UNAIDS/WHO 2012 e (Boletim epidemiológico AIDS. 

Julho, 2011). 

 

A epidemia de HIV/AIDS no Brasil tem se disseminado de forma mais 

lenta nos últimos anos devido a alguns fatores como a modificação do 

comportamento nos seguimentos populacionais de elevado risco e a 

implementação de medidas preventivas. Outro fator importante nesse 

contexto, foi a utilização em maior escala das terapias antiretrovirais que, ao 

controlar a carga viral em pessoas infectadas, contribui para a redução das 

taxas de transmissão.  

Apesar de existir uma tendência na redução no número de novas 

infecções pelo HIV-1, estima-se que o elevado índice de mortalidade ainda se 

mantém, devido ao acesso inadequado à prevenção e limitado ao tratamento 

em muitos países (Kates and Levi, 2007). 

 
1.2. Filogenia do HIV 

 

Análises filogenéticas do HIV-1 sugerem três transmissões 

independentes no início do século XX, gerando os 3 grupos de HIV-1: M 

(major), O (outlier) e N (non major e non outlier)  (Keele et al., 2006, Korber et 

al., 2000). Linhagens relacionadas aos grupos M e N foram encontradas em 

chimpanzés. Evidências recentes sugerem que o tipo O do HIV-1 pode ter 

sido originário de gorilas, nos quais foram encontradas cepas de maiores 
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semelhança a este grupo (Van Heuverswyn et al., 2006). O grupo M é a 

forma circulante predominante, sendo dividida em vários subtipos ou clados, 

denominados por letras (A, B, C, D, F, G, H, J e K) (Hemelaar et al., 2006), e 

sub-subtipos designados por números, além de formas recombinantes 

circulantes (FRC) (Mccutchan et al., 2000). Na última década, avanços no 

sequenciamento genômico do HIV-1 levaram à identificação dessas formas 

recombinantes circulantes (FRCs). Mais de 20 FRCs foram definidas apenas 

no grupo M (Kantor et al., 2005).  

A variação genética do HIV é uma de suas principais características, e 

pode influenciar na patogenicidade dos diferentes subtipos (Sharp et al., 

1999). Variações na sequência genômica dentro de um subtipo podem atingir 

de 15 a 20%, enquanto variações entre os subtipos usualmente atingem 

entre 25 a 35% (Hemelaar et al., 2006). No total de pessoas infectadas no 

mundo, cerca de 50% dos indivíduos estão infectados pelo HIV-1 subtipo C, 

seguidos pelo subtipo A. O subtipo B é predominante nos países 

industrializados, posicionando-se como o terceiro mais frequente no mundo, 

correspondendo a cerca de 10% das infecções. Entretanto, outros subtipos 

do HIV-1 (A, D, F e FRCs) estão amplamente disseminados na África e Ásia 

(Potts et al., 1993). Com relação à prevalência dos subtipos virais no Brasil, a 

estimativa mais recente identificou os subtipos B (77,2%), C (3,3%), D (0,5%) 

e F (6,4%), bem como formas recombinantes B/F e B/C  (Morgado et al., 

1994, Guimaraes et al., 2002).  

A distribuição global dos subtipos e das formas recombinantes 

circulantes reflete a complexidade da epidemiologia do HIV -1. 

 

1.3. Ciclo de vida do HIV 

O HIV, agente etiológico da AIDS, é um retrovírus pertencente a 

família lentiviridae (Figura 2A) que foi derivado do Vírus da Imunodeficiência 

Símia (SIV) (Salemi et al., 2001). O genoma do HIV é composto de 2 fitas de 

RNA (ácido ribonucleico) que codificam 3 proteínas estruturais (gag, pol e 

env) e 6 proteínas acessórias/reguladoras (vif, vpu, vpr, tat, ver, nef) (figura 

2B). Como todo retrovírus, o HIV utiliza a maquinaria celular para a sua 

replicação. 
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Figura 2.  Organização do vírus HIV-1. (A) Esquema representativo do vírus HIV. 

Em vermelho está representado a parte estrutural composta pelas proteínas do 

envelope gp120 e gp41. A transcriptase reversa é a enzima responsável pela 

conversão do RNA viral em DNA proviral; (B) Esquema representativo do genoma 

do HIV. O HIV-1 é um retrovírus com 2 fitas de RNA (9800 pares de bases) e possui 

os genes estruturais (gap, pol e env) e os genes reguladores(vif, vpr,vpu, tat, ver, 

nef). Adaptada de (Potter et al., 2004) (Burger and Poles, 2003).  

  

O HIV infecta células que expressam em sua superfície a molécula  

CD4+, a qual está presente em aproximadamente 60% dos linfócitos T 

circulantes, assim como em precursores de células T na medula óssea e 

timo, em monócitos/macrófagos, eosinófilos, células dendríticas e células da 

microglia no sistema nervoso central (Fanales-Belasio et al., 2010). A 

infecção de células alvo pelo HIV tem início com a interação entre as 

proteínas do envelope viral com os receptores na superfície da célula do 

hospedeiro.  

O envelope do HIV é um complexo proteico trimérico, composto das 

glicoproteínas gp120 e gp41 (figura 3 A). Inicialmente, a glicoproteína gp120 

se liga ao receptor CD4 da célula alvo, o que leva a um rearranjo estrutural, 

expondo um domínio específico da gp120 que é capaz de se ligar à 

receptores de quimiocinas na membrana celular, como o CCR5 ou CXCR4 

(figura 3 B e C). A ligação da proteína gp120 com a molécula CD4 e o 

receptor de quimiocinas é estável, permitindo que a porção N-terminal da 

gp41 penetre na membrana celular (da célula alvo) aproximando ambas as 

membranas, levando então a fusão (figura 3 D e E) das mesmas para 
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posterior inserção do genoma viral (figura 3 F) (Fanales-Belasio et al., 2010, 

Melikyan et al., 2000, Forsell et al., 2009, Markosyan et al., 2003). Os 

domínios externos da glicoproteína do envelope do HIV (gp120 e ectodomínio 

da gp41, conjuntamente conhecido como gp140) contêm os epítopos 

neutralizantes conhecidos (Mascola and Montefiori, 2010). 

 

Figura 3. Esquema representativo da infecção de uma célula alvo pelo HIV-1. A) 

Vírus HIV-1 e as glicoproteínas do envelope gp120 e gp41; B) O HIV se liga primeiro ao 

receptor CD4 via gp120; C) Posteriormente, a glicoproteína do envelope sofre mudanças 

conformacionais expondo sítios para ligação ao co-receptor CCR5; D) Uma vez ligada a 

CD4 e ao CCR5, a glicoproteína do envelope do HIV sofre uma segunda mudança 

conformacional que permite a inserção do domínio de fusão hidrofóbico da gp41 para a 

membrana da célula hospedeira; E) Cada uma das três moléculas de gp41 dobram-se, 

aproximando as duas membranas; F) A membrana viral e a membrana da célula alvo se 

fundem e o conteúdo do vírus é depositado no  citoplasma da célula alvo.  Adaptado de 

(Lederman et al., 2006). 

 

Após a fusão das membranas, o vírus libera o RNA viral no citoplasma, 

e ocorre a conversão do RNA viral em DNA (ácido desoxirribonucleico) 

proviral devido à ação da transcriptase reversa (Fanales-Belasio et al., 2010). 

A ausência da atividade de revisão da transcriptase reversa torna-se, nesse 

momento, fundamental para geração de mutações (mutações pontuais, 
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deleções e inserções) e, consequente diversidade genética do HIV (Bebenek 

et al., 1989) (Boyer et al., 1992). Quando a célula infectada é ativada, ocorre 

a transcrição do DNA proviral. O mRNA viral (produto da transcrição do DNA 

proviral), migra para o citoplasma, onde as proteínas estruturais dos novos 

vírions serão sintetizadas. As proteínas codificadas pelos genes pol e gag 

formam o core da partícula viral em maturação. O gene env codifica para a 

proteína gp160, que posteriormente sofre clivagem e dá origem às proteínas 

do envelope, gp120 e gp41. A clivagem de tais partículas pela protease viral 

é necessária para a geração das partículas virais infecciosas (Gomez and 

Hope, 2005, Fanales-Belasio et al., 2010). Durante o processo de 

brotamento, a membrana lipídica do vírus incorpora várias proteínas da célula 

hospedeira e fica enriquecida com fosfolipídios e colesterol. Uma única célula 

infectada pode produzir até 1010 vírus por dia (Coffin, 1995) e o processo de 

replicação viral pode resultar na morte das células T CD4+ (Klimas et al., 

2008)  

 

1.4. Patogênese da infecção pelo HIV 

A patogênese da infecção pelo HIV-1 e a progressão para a AIDS  

dependem das propriedades do vírus infectante e do sistema imune do 

hospedeiro. O equilíbrio entre esses dois componentes determina a evolução 

diferencial da doença, culminando em um quadro de imunodeficiência ou de 

sobrevivência por longo período (Fanales-Belasio et al., 2010) (Simon et al., 

2006). O processo de infecção pelo HIV ainda é cercado por algumas 

incertezas. Não se sabe ao certo se o vírus é transmitido como partículas 

livres ou associado a células do muco cervicovaginal ou do sêmen. Sabe-se, 

entretanto, que o SIV pode ser transmitido sob as duas formas (Lai SK, 

2009). Os vírus que alcançam e cruzam o epitélio de mucosa possivelmente 

o fazem por transcitose ou por contato direto com células dendríticas 

intraepiteliais. Mucosas danificadas por trauma físico ou infecções genitais 

permitem que os vírus cruzem mais faci lmente a barreira epitelial e 

estabeleçam a infecção (Galvin and Cohen, 2004) (Haaland et al., 2009). 

As células infectadas podem ser lisadas ou estabelecer uma 

infecção latente, particularmente em macrófagos e células T CD4+ 

quiescentes, que se tornam reservatórios permanentes (Alexaki et al., 2008) 
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entre 10-12 dias após a infecção pelo HIV-1 (figura 4), ocorre uma fase 

denominada de “eclipse”, na qual o RNA viral pode ser detectado no plasma 

(Fiebig et al., 2003). Ao final da fase de “eclipse, partículas virais e/ou células 

infectadas chegam ao linfonodos drenantes, onde ocorre a infecção de 

células T CD4+CCR5+ ativadas. Células dendríticas podem internalizar 

partículas virais e levá-las a células T ativadas, exacerbando ainda mais o 

processo (Geijtenbeek et al., 2000). O tecido linfóide associado à mucosa 

(“Gut Associated Lymphoid Tissue - GALT) por ser rico na população de 

linfócitos T CD4+CCR5+ torna-se alvo principal do vírus. Aproximadamente 

20% das células T CD4+ neste local são infectadas e até 60% das células não 

infectadas são ativadas e morrem por apoptose. Isso acarreta uma depleção 

maciça de células T CD4+ nas 3 primeiras semanas após a infecção 

(McMichael et al., 2010).  

Enquanto o vírus se replica intensamente no GALT e em outros 

tecidos linfóides, a viremia no plasma aumenta exponencialmente e atinge 

um pico (superior a 1 milhão de cópias de RNA viral por mL de sangue),  

geralmente 21-28 dias após infecção. Esse aumento na viremia coincide com 

a fase de soroconversão que ocorre entre três e cinco semanas após o 

contato com o vírus (Fiebig et al., 2003) (Lindback et al., 2000) (Little et al., 

1999). O número de linfócitos TCD4+ diminui durante o pico da viremia, 

retornando posteriormente a níveis normais no sangue, mas não no GALT.  

A fase seguinte é caracterizada pela queda da viremia, que ocorre 

durante um período de 12 a 20 semanas após o contato com o vírus. A 

viremia cai até 100 vezes, atingindo um nível estável denominado set point 

viral (Kahn and Walker, 1998) a partir de onde se inicia a fase crônica da 

doença. Na ausência de terapia antiretroviral, o set point viral é mantido 

devido a um balanço entre o turnover viral e a resposta imune do hospedeiro 

(McMichael et al., 2010). 
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Figura 4. Curso natural da infecção pelo HIV-1. Viremia no plasma (superior), e 

dinâmica de alterações no compartimento celular e humoral (inferior). A fase aguda 

da infecção é caracterizada por uma elevada viremia plasmática (linha vermelha- 

superior), queda de células CD4+ (linha verde – inferior), e ausência de anticorpos 

específicos (linha tracejada laranja – inferior). A viremia decai com o aparecimento 

de células CD8+ citotóxicas (CTL) específicas (linha tracejada azul – inferior) e o “set 

point” viral é atingido (linha vermelha tracejada – superior). Com o passar dos anos, 

ocorre uma disfunção progressiva do sistema imune e a carga viral volta a subir. É 

nesse momento que começam a aparecer os primeiros sintomas clínicos da AIDS. O 

risco de transmissão é maior nas primeiras semanas durante o pico de viremia 

(círculos preenchidos – superior). GALT = tecido linfóide associado ao intestino. 

Adaptado de (Simon et al., 2006)  

 

Embora não ocorra depleção de linfócitos B durante a fase inicial da 

infecção pelo HIV, a resposta é prejudicada devido a destruição em massa 

dos centros germinativos das placas de Peyer’s do trato gastrointestinal nos 

primeiros 80 dias de infecção (Levesque et al., 2009).  

A ativação de células T e B é uma característica da infecção pelo HIV 

e alguns trabalhos mostram uma correlação positiva entre marcadores de 
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ativação em células T e a progressão para AIDS (Gasper-Smith et al., 2008) 

(Liu ZY, 1997). Diversos eventos são relacionados à ativação imunológica, 

ainda que isso não esteja claramente definido. Entre eles destaca-se a 

infecção viral direta das células do sistema imunológico, produção de 

citocinas pró-inflamatórias por células da resposta inata, translocação 

microbiana, perda de células T reguladoras e co-infecção crônica por 

micobactérias e vírus (McMichael et al., 2010).  

Uma característica importante da infecção pelo HIV é a disfunção 

progressiva do sistema imunológico (Bussmann et al., 2010) (Douek et al., 

2003) (Foley et al., 1992, Opravil et al., 1991). A progressão da doença se 

caracteriza pela destruição dos tecidos linfóides, uma consequência da 

replicação viral e da ativação crônica das células do sistema imune. Este fato 

leva a difusão do vírus para outras células T CD4+, e favorece a propagação 

do HIV-1 em outros tecidos linfóides. Esses fenômenos levam ao 

aparecimento de doenças oportunistas como Sarcoma de Kaposi, 

Pneumocistose recorrente, neurotoxoplasmose, entre outras, o que 

caracteriza a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). 

 

1.5. Resposta imune específica contra o HIV. 

Diversas linhas de evidência indicam que a resposta humoral e celular  

mediada por linfócitos T CD4+ e T CD8+ específicos desempenham um 

importante papel na imunidade adaptativa contra o HIV (Gandhi and Walker, 

2002). A resposta adaptativa contra o HIV tem seu início marcado pelo 

aparecimento de anticorpos e linfócitos T específicos contra o vírus pouco 

antes do pico da viremia ser estabelecido. Esse fenômeno culmina com a  

redução progressiva da carga viral (McMichael et al., 2010).  

 

1.5.1. A resposta de anticorpos  

Os anticorpos específicos são capazes de neutralizar o vírus, 

impedindo dessa maneira sua entrada na célula hospedeira. A maioria dos 

anticorpos neutraliza vírions livres, antes que ocorra a infecção de uma célula 

alvo (Klasse and Sattentau, 2002). Os anticorpos capazes de neutralizar o 

HIV são direcionados principalmente às glicoproteínas do envelope do vírus 

(gp). Os domínios externos da gp120 e ectodomínio da gp41, conjuntamente 
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conhecido como gp140, contêm os epítopos neutralizantes conhecidos 

(Mascola and Montefiori, 2010). A grande diversidade das glicoproteínas 

assim como sua extensa glicosilação, dificultam o desenvolvimento de uma 

resposta humoral neutralizante eficaz (McCutchan et al., 2000, McKnight and 

Aasa-Chapman, 2007, Pantophlet and Burton, 2006). 

Embora a maioria dos anticorpos induzidos durante a infecção sejam 

anticorpos não neutralizantes ou cepa-específicos, estudos recentes indicam 

que 10-25% dos pacientes produzem anticorpos amplamente neutralizantes 

(bNAbs) durante o curso da infecção por HIV-1 (Stamatatos et al., 2009). De 

um modo geral, os anticorpos autólogos surgem devagar, aproximadamente 

12 semanas após a transmissão do vírus. A identificação e o estudo dos 

anticorpos neutralizantes produzidos naturalmente em indivíduos que 

controlam a replicação viral, podem fornecer pistas para o desenvolvimento 

de novos imunógenos (Stamatatos et al., 2009). 

Nos últimos anos, vários métodos foram desenvolvidos com o objetivo 

de isolar e mapear a especificidade de alguns anticorpos neutralizantes 

presentes no soro de indivíduos infectados capazes de controlar a viremia 

(Scheid et al., 2011, Walker et al., 2011, Walker et al., 2009). Alguns desses 

anticorpos, denominados anticorpos amplamente reativos, como por exemplo 

PG9/PG16, VRC01, VRC03, PGV04, 2G12 reconhecem sítios diferentes de 

vulnerabilidade no HIV  (Figura 5). Os anticorpos PG9 e PG16 reconhecem 

um epítopo quaternário trímero-específico e dependente de glicano, em 

regiões relativamente conservadas da alça variável V2 e V3 da gp120 

(Walker et al., 2009); o 2G12 reconhece um epítopo na superfície da gp120 

(Trkola et al., 1996). Os anticorpos VRC01-03, VRC-PG04 e 3BNC60 tem 

como alvo o local de ligação de CD4 na gp120 com forte atividade 

neutralizante (revisto por (Clapham and McKnight, 2001). Mais recentemente, 

um outro grupo de anticorpos neutralizantes, denominados de "anticorpos 

PGT", foi identificado, que reagem com epítopos dependentes de glicano 

perto da base da alça V3 (Walker et al., 2011). Existem outros anticorpos 

neutralizantes, como 2F5 e 4E10, que interagem com a região em gp41 

adjacente à membrana viral chamada " região proximal à membrana externa" 

(MPER) (Stiegler et al., 2001).  
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Figura 5. Anticorpos neutralizantes contra o HIV-1. Estrutura do complexo 

trimérico da glicoproteína (gp) do envelope e a localização da especificidade dos 

anticorpos neutralizantes identificados até o momento  Adaptado de (Koff, 2012). 

 

Uma vez a célula infectada, é difícil imaginar um papel para os 

anticorpos neutralizantes. A neutralização não é, portanto, o único 

mecanismo de defesa humoral do hospedeiro contra o HIV. A relevância dos 

anticorpos não neutralizantes que são capazes de mediar outras funções 

efetoras como inibição viral por anticorpos dependente de células (ADCVI), 

citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC), ativação do 

complemento e fagocitose vem sendo também avaliada (Hoxie, 2010). 

Anticorpos IgG1 HIV-específicos se ligam a epítopos que são expressos nas 

células infectadas. Então, a região Fc desses anticorpos se ligam aos 

receptores Fc III em diferentes tipos celulares como células NK (Natural 

Killer), monócitos e neutrófilos que podem ativar o mecanismo de ADCC e 

ADCVI, levando a morte da célula infectada (Baum, 2010). 

Acredita-se que esses mecanismos são capazes de formar uma 

segunda linha de defesa para eliminar células que se infectam por vírus que 

escaparam da neutralização. Anticorpos capazes de induzir ADCC estão 

frequentemente presentes em títulos elevados em indivíduos infectados pelo 

HIV, e diversos estudos têm correlacionado esse tipo de resposta com uma 
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progressão mais lenta da infecção (Chung et al., 2008). Estudos longitudinais 

feitos em coortes de indivíduos denominados “long-term survivors” mostraram 

que esses possuem cerca de 10.000 vezes mais anticorpos capazes de 

induzir ADCC do que os indivíduos que progridem rapidamente para AIDS 

(Linda Baum, 1996). Outros trabalhos mostraram que algumas mulheres além 

de possuírem esse tipo de anticorpo no soro, também o possuem no fluído 

genital e isso correlaciona com uma menor carga viral no trato genital (Battle-

Miller et al., 2002, Pratip Nag, 2004). Além disso, estudos de transferência 

passiva de anticorpos utilizando macacos infectados pelo vírus da 

imunodeficiência símia (SIV) têm sugerido que a ADCC desempenha um 

papel importante na imunidade protetora (Hessell et al., 2007, Florese et al., 

2009, Gomez-Roman et al., 2005).  

 

1.5.2. A resposta de linfócitos TCD8+  

Vários estudos demonstram a contribuição dos linfócitos T CD8+ 

citotóxicos (CTLs) específicos para o HIV-1 no controle da viremia (Allen et 

al., 2000, Borrow et al., 1994). As células T CD8+ vírus-específicas são 

capazes de lisar as células infectadas pelo HIV-1 através do reconhecimento 

de peptídeos virais expostos na superfície da célula infectada juntamente 

com moléculas de HLA de classe I. Desta maneira, a resposta de CTLs 

elimina células infectadas antes que a progênie de vírions seja liberada, 

demonstrando a potencial ati vidade antiviral dessas células que influencia no 

controle da progressão para doença clínica (Carmichael, 1993, Connor, 

1993). Esses efeitos foram evidenciados em estudos realizados com 

macacos rhesus uma vez que após o tratamento com anticorpos monoclonais 

que depletam linfócitos T CD8+ não foi possível observar o controle da 

infecção pelo SIV (Jin et al., 1999).  

Os linfócitos T CD8+ podem controlar a replicação viral por outros 

mecanismos além da resposta citotóxica contra células infectadas, sendo um 

deles a secreção de quimiocinas β, como MIP-1α, MIP- 1β e RANTES. Essas 

quimiocinas se ligam aos co-receptores do vírus na superfície dos linfócitos T 

CD4+ e impedem a infecção dos mesmos (Gandhi and Walker, 2002). 

Todavia, somente a presença e a magnitude das respostas mediadas por 
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CTLs não são suficientes para controlar a infecção aguda ou crônica pelo HIV 

(McElrath and Haynes, 2010). 

1.5.3. A resposta de linfócitos TCD4+  

A destruição maciça dos LT CD4+ na infecção pelo HIV propicia o 

aparecimento de doenças oportunistas que caracterizam a AIDS. Nos últimos 

anos, extenso trabalhado vem sendo feito com o objetivo de elucidar o papel 

dos linfócitos T CD4+ (LTCD4+) HIV - específicos. Durante a infecção pelo 

HIV, assim como pelo SIV, os LTCD4+ específicos podem desempenhar 

diferentes funções protetoras (figura 6). Primeiro, os LTCD4+ específicos 

podem suprimir diretamente a replicação viral através de duas vias: (i) efeito 

citotóxico direto mediado por perforina e granzima e (ii) produção de fatores 

antivirais solúveis como as quimiocinas que se ligam ao CCR5 (CCL3, CCL4, 

CCL5) impedindo assim a infecção de novas células alvos. Em segundo 

lugar, os subtipos de LTCD4+ -T helper 2 (Th2) e T helper folicular (Tfh)- 

facilitam o desenvolvimento de respostas de células B específicas para o HIV 

e as células Th1 são importantes para as respostas protetoras de células 

CD8+ (Klatt and Silvestri, 2012). O subtipo de LTCD4+ que produz IL-17 

(Th17) é importante para a manutenção da imunidade de mucosa, prevenindo 

assim infecções bacterianas e fúngicas oportunistas (Klatt and Brenchley, 

2010). O subtipo de células T CD4+ reguladoras (Treg) pode influenciar na 

infecção pelo HIV suprimindo as respostas de células T vírus-específicas, e 

também reduzindo a ativação da resposta imune induzida pelo vírus. (Klatt 

and Silvestre; 2012).   
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Figura 6. Efeitos protetores dos linfócitos T CD4+. Células T CD4+ desempenham 

diversas funções em resposta a infecção por HIV. Adaptada de (Klatt and Silvestri, 
2012). 
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Indivíduos que conseguem controlar a viremia sem a ajuda da terapia 

antiretroviral apresentam uma resposta persistente e vigorosa de linfócitos T 

CD4+ vírus-específicos, resultando na produção de Interferon gama (IFN-γ) e 

quimiocinas β (Rosenberg et al., 1997). Em suporte ao papel protetor dos LT 

CD4+, em indivíduos que controlam a viremia na ausência de terapia 

antiretroviral (controladores de elite) foi demonstrada a presença de LTCD4+ 

específicos citotóxicos (Soghoian et al., 2012) e também polifuncionais nas 

regiões de mucosa (Ferre et al., 2010). Além disso, as respostas precoces de 

LTCD4+ HIV-específicos podem ser utilizadas como um fator de bom 

prognóstico na infecção pelo HIV-1(Pancre et al., 2007). Em outro estudo 

constatou-se que indivíduos com uma resposta de linfócitos T CD4+ forte e 

específica contra p24 na fase inicial da infecção estabeleciam valores mais 

reduzidos de carga viral nas fases posteriores, quando comparados a 

indivíduos que desenvolviam uma resposta fraca contra p24 na fase inicial da 

infecção (Gloster et al., 2004). Respostas de células T CD4+ contra Gag 

foram associadas a uma menor carga viral e maior contagem de células T 

CD4+ em pacientes cronicamente infectados pelo subtipo C do HIV -1 

(Ramduth et al., 2009). Além disso, observou-se que indivíduos que 

progridem lentamente para AIDS possuíam uma resposta de linfócitos T 

CD4+ produtores de IFN-γ e IL-2 contra Gag que se correlacionava 

negativamente com a carga viral e positivamente com a resposta de linfócitos 

T CD8+ produtores de IFN-γ contra a mesma proteína (Boaz et al., 2002). 

 

Linfócitos T CD4+ vírus - específicos também já foram descritos como 

capazes de controlar a replicação viral em macrófagos infectados pelo vírus 

da imunodeficiência símia (SIV) (Sacha et al., 2009). A presença de LTCD4+ 

com fenótipo citotóxico está associada ao controle da viremia em macacos 

depletados de linfócitos T CD8+ e infectados pelo SIV (von Gegerfelt et al., 

2010). Além disso, macacos infectados pelo SIV que são capazes de 

controlar a infecção, possuem uma resposta ampla de LTCD4+ SIV 

específicos e certos alelos de classe II estão associados com controle da 

carga viral (Giraldo-Vela et al., 2008).  
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1.6. Linfócitos T CD4 auxiliar foliculares (T Helper Foliculares) e células 

B do Centro Germinativo 

Os linfócitos T CD4+ desempenham um importante papel na indução 

de respostas imunes adaptativas funcionais através de mecanismos diretos 

(função citotóxica) ou indiretos (efeito auxiliar). Devido ao seu efeito auxiliar, 

os LTCD4+ promovem a expansão/ manutenção do status funcional de 

memória das CTLs (Shedlock, 2003) e auxiliam na mobilização de CTLs para 

os locais periféricos de infecção (Nakanishi et al., 2009). Além disso, os 

chamados linfócitos T auxiliares (helper) também são capazes de auxi liar 

linfócitos B na produção de anticorpos e diferenciação em células de 

memória.  

Recentemente, foi descrito um outro subtipo de célula T auxiliar, as 

chamadas células T auxiliar foliculares  (célula T helper folicular- THF). As 

THF foram descritas em 2001 quando diversos grupos de pesquisa 

observaram em amídalas de indivíduos saudáveis uma população de LT 

CD4+ que expressavam o receptor 5 de quimiocinas (CXCR5+) (Schaerli P, 

2000) (Kim et al., 2001). É a expressão da molécula CXCR5 que garante a 

migração das células T para o folículo de células B localizados nos centros 

germinativos (CG) dentro dos órgão linfóides secundários. As células THF 

fornecem diversos estímulos para as células B como: maturação 

(hipermutação somática), diferenciação em células B produtoras de 

anticorpos (plasmócitos) e células B de memória (Fazilleau et al., 2009). A 

grande maioria das respostas de anticorpos neutralizantes contra patógenos 

são dependente das células T CD4+ auxiliares, e as células THF são 

especializadas em proporcionar o auxílio para as células B produzirem esse 

tipo de anticorpo (Crotty, 2011). 

Alguns trabalhos sugerem que a habilidade de rapidamente 

desenvolver anticorpos de alta afinidade através desse processo no CG é o 

único caminho no qual o organismo pode competir com a rápida evolução dos 

patógenos, particularmente vírus de RNA, que possuem elevada taxa de 

mutação e que portanto produzem  múltiplas gerações por dia (Crotty et al., 

2001). 

A célula T CD4 naive é ativada quando encontra a célula dendrítica 

que apresenta o antígeno via MHC-II dentro da zona de célula T nos órgãos 
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linfóides secundários. Os sinais dos receptores de células T (TCR), 

juntamente com a co-estimulação fornecida por CD28-B7, OX40-OX40L e 

citocinas como a interleucina 21 (IL-21), são capazes de iniciar o processo de 

diferenciação em THF (Figura 7). Uma vez ativadas, elas migram para o 

folículo onde encontram as células B. As células B também vão apresentar o 

antígeno e fornecer sinais de co-estimulação que permitem a sinalização para 

as células T, que então mantém o fenótipo de células THF e fornece auxílio 

para as células B através de estímulo via CD40L e secreção de citocinas tais 

como a IL-21. Essa sequência de sinais permitem a formação do centro 

germinativo (GC), que é mantido pelo contado das células THF e B 

envolvendo uma gama de moléculas co-estimulatórias e citocinas (Deenick et 

al., 2011, Crotty, 2011). As células THF são identificadas fenotipicamente 

pela expressão da molécula de superfície CD4, PD-1 (CD279), ICOS, o 

receptor de quimiocinas CXCR5, pelo fator de transcrição Bcl-6 e também 

pela secreção da citocina IL-21 (Francisco et al., 2010, Greenwald et al., 

2005). 
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Figura 7. A célula T auxiliar folicular e a célula B do centro germinativo. (A) A 

célula T é ativada quando encontra o antígeno apresentado pelas células dendríticas 

na zona de célula T. A sinalização através do receptor de célula T (TCR) 

conjuntamente com o co-estímulo  fornecido pelas moléculas CD28-B7, OX40-

OX40L e a secreção de IL-21, estimula a célula T auxiliar a se diferencia em folicular 

(THF). A célula THF migra para o folículo onde encontra as célula B;  (B) Células B 

cognatas também apresentam o antígeno e fornecem sinais co-estimulatórios para 

as células T que mantém o fenótipo de THF. Ao mesmo tempo, células THF auxiliam 

as células B através do estímulo via CD40L e secreção de IL-21; (C) Esses sinais 

permitem a formação dos centros germinativos (CG). Adaptado de (Deenick and Ma, 

2011). 

 

A importância das células THF foi recentemente demonstrada em um 

estudo em primatas não humanos infectados pelo SIV. Essas células foram 

identificadas nos linfonodos e a presença dessas correlacionou com a 

magnitude da resposta de imunoglobulina tipo G (IgG) espec ífica, a 

magnitude de resposta do cento germinativo e a avidez de IgG SIV-específica 

(Petrovas et al., 2012). 

 

1.7. A glicoproteína (gp) do envelope do HIV  

A glicoproteína (gp) do envelope do HIV é a responsável pela primeira 

interação entre o vírus e a célula alvo. A gp160 é a glicoproteína precursora 

do envelope do HIV que sofre modificações pós traducionais e é clivada em 

duas cadeias: a proteína de superfície gp120 e a proteína de transmembrana 

gp41. A proteína madura do envelope consiste de um complexo trimérico, 
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composto de heterodímeros das proteínas gp120 e gp41 não covalentemente 

associadas – (gp120)3 (gp41)3. Os anticorpos capazes de neutralizar o HIV 

são direcionados principalmente aos domínios externos da gp120 e 

ectodomínio da gp41,(conjuntamente conhecido como gp140) (Mascola and 

Montefiori, 2010). 

As tentativas iniciais de produzir trímeros da glicoproteína do envelope 

HIV-1 (gp140) foram frustradas devido a labilidade dessas estruturas. 

Entretanto, estudos mais recentes têm avaliado novas estratégias para 

geração  de trímeros de Env recombinantes solúveis e mais estáveis (Yang et 

al., 2000). Dentre essas, podemos citar modificações no sítio de clivagem 

entre a gp120-gp41, substituição do aminoácido arginina por serina na 

posição 508 e 511 e  adição da sequência de trimerização da fibritina do 

bacteriófago T4 no domínio carboxi-terminal (Yang et al., 2002). Nessa nova 

geração de recombinantes, os epítopos da gp120 reconhecidos pelos 

anticorpos neutralizantes permanecem intactos e expostos nos trímeros de 

gp140. Os trímeros de gp140 mais estáveis vêm sendo avaliados também 

quanto a sua capacidade de induzir elevados títulos de anticorpos em 

modelos animais. A imunização com esses trímeros mais estáveis têm se 

mostrado capaz de induzir resposta de anticorpos mais efetivas do que 

aquela observada após imunização com a gp120 monomérica (Grundner et 

al., 2005, Kovacs et al., 2012). Foi demonstrado que a imunização de 

primatas não humanos com o trímero de gp140 do HIV-1 foi capaz de induzir 

anticorpos de maior magnitude e amplitude (contra diferentes clados) do que 

a observada após imunização com a gp120 monomérica utilizada no ensaio 

clínico de fase 3 (VAX04) (Sundling et al., 2010).  

 

1.8. Vacinas contra o HIV-1 

Em países onde o acesso ao tratamento antiretroviral pela população é 

limitado, somente uma vacina eficaz poderia fazer frente à epidemia. A 

despeito dos avanços no conhecimento da patogenia do vírus e da resposta 

imune à infecção, até o momento não existe uma vacina eficaz contra a 

infecção pelo HIV.  

Uma vacina eficaz contra o HIV deverá ser capaz de: i) prevenir a 

infecção (induzir imunidade estéril) através da indução de anticorpos 
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neutralizantes ou ii) reduzir a carga viral, progressão para doença clínica 

após infecção e transmissão do vírus através da indução de imunidade 

celular (Barouch et al., 2010).  

Embora a necessidade de uma vacina contra o HIV seja urgente, até 

hoje somente quatro candidatos vacinais completaram os ensaios clínicos de 

eficácia.  A vacina candidata AIDSVAX, desenhada para indução de 

anticorpos direcionados para a proteína gp120, foi utilizada em dois estudos 

de eficácia de fase III, conduzidos nos Estados Unidos e Tailândia e em 

ambos não foi observado proteção contra aquisição da infecção (Pitisuttithum 

et al., 2006, Flynn et al., 2005). O ensaio clínico de fase IIb (STEP), baseou-

se em uma vacina trivalente composta por um adenovírus sorotipo 5 

codificando para as proteínas Gag, Pol e Nef do HIV-1. Este ensaio visava à 

indução de uma resposta imunológica celular e foi encerrado em 2007 por 

ausência de eficácia. Foram observadas frequências similiares de resposta 

de linfócitos T CD8+ específicos contra Gag tanto em participantes que 

receberam a vacina como no grupo controle (40% vs 42%, respectivamente) 

(McElrath et al., 2008). Não houve proteção contra infecção e nem mesmo 

redução da viremia nos indivíduos vacinados e infectados.  

O mais recente ensaio de eficácia, denominado RV144, composto 

pelas vacinas ALVAC e AIDSVAX teve como objetivo induzir uma resposta 

celular e humoral, respectivamente. Os indivíduos receberam quatro doses 

iniciais (“prime”) com o vetor recombinante Canarypox codificando a gp120, 

Gag e protease (ALVAC). Em seguida, foram administradas duas doses 

auxiliares (“Boost”) da proteína gp120 (AIDSVAX). Os indivíduos vacinados 

apresentaram uma redução de 30% na taxa de aquisição da infecção, mas 

não houve efeito sobre a carga viral (Rerks-Ngarm et al., 2009). As respostas 

imunológicas mais consistentes entre os participantes que receberam as 

vacinas foram proliferação de linfócitos T CD4+ e anticorpos contra gp120, 

além de citotoxicidade celular dependente de anticorpo (ADCC) (McElrath, 

2010). Um estudo realizado posteriormente com células mononucleares do 

sangue periférico (CMSP) dos indivíduos vacinados e não infectados, 

mostrou que a proliferação de linfócitos TCD4+ foi HIV-específica e 

apresentava perfil citotóxico (CD107+). Ensaios realizados com as células 

obtidas, também mostraram que a que a maioria das respostas de células T 
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foram direcionadas para a região V2 do envelope do HIV e também foram 

polifuncionais (de Souza et al., 2012). 

Os resultados desse último ensaio clínico demonstrando uma modesta 

eficácia, assim como os gerados em vacinas contra o SIV em primatas não 

humanos (Hansen et al., 2009, Wilson et al., 2009, Hansen et al., 2013) 

sugerem que uma imunidade protetora contra o HIV é um objetivo que pode 

ser alcançado (Walker and Burton, 2010). Nos últimos anos, um contínuo 

aperfeiçoamento no desenho racional dos imunógenos vem sendo realizado 

com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de novos candidatos capazes 

de induzir anticorpos ligadores e/ou neutralizantes e células T HIV - 

específicas.   

Em relação ao desenvolvimento de vacinas baseadas na indução de 

imunidade celular, acredita-se que a geração de respostas imunes amplas e 

funcionalmente relevantes, contra epítopos conservados de LTCD4+ e CD8+, 

na maioria dos indivíduos, seja um pré-requisito essencial para novos 

candidatos a vacina (Sekaly, 2008, Watkins et al., 2008). Embora vacinas 

indutoras de imunidade celular não sejam capazes de bloquear a infecção 

viral, modelos animais têm demonstrado que essa abordagem é eficiente no 

controle da replicação do vírus (Hansen et al., 2009, Wilson et al., 2009, 

Hansen et al., 2013). 

As vacinas indutoras de resposta celular contra o HIV-1 desenvolvidas 

até o momento são em sua maioria destinadas a induzir respostas mediadas 

por linfócitos T CD8+ (Watkins et al., 2008). Entretanto, a participação dos 

linfócitos T CD4+ na imunidade contra o HIV-1, evidenciada por estudos com 

pacientes infectados, e modelos de vacinas experimentais têm corroborado 

com a importância do desenvolvimento de uma vacina indutora de tal subtipo 

celular. De fato, foi observado que a vacinação de macacos rhesus com o 

vírus SIV atenuado induziu alta frequência de células T CD4+ efetoras e 

resultou no controle da viremia após desafio com um vírus homólogo ou 

heterólogo  (Gauduin et al., 2006, Reynolds et al., 2008, Wyand et al., 1999). 

A grande diversidade genética do HIV-1 exige o desenvolvimento de vacinas 

que sejam capazes de induzir uma imunidade protetora ampla, contra as 

diversas variantes circulantes do vírus. Até o momento, entretanto, nenhuma 

vacina foi desenhada para induzir, com grande cobertura populacional, uma 
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resposta ampla de linfócitos T CD4+ contra peptídeos conservados entre os 

vários subtipos circulantes do HIV-1. 

 

1.9. Vacinas baseadas em epítopos conservados e ligadores de 

múltiplas moléculas MHC de classe II do HIV  

Devido ao papel fundamental das células CD4+ na indução, 

manutenção e diferenciação das respostas mediadas por linfócitos B e/ou 

CD8+ e também do efeito protetor direto, a inclusão de epítopos apropriados 

do HIV-1 reconhecidos por células T CD4+ pode desempenhar um papel 

essencial nas imunizações candidatas à vacina contra o HIV.  

Nos último anos, o nosso grupo se dedicou a mapear epítopos de 

células T CD4+ do HIV-1. Para tal, o genoma completo do HIV-1 (clado B) foi 

avaliado com o algoritmo TEPITOPE e dezoito epítopos conservados do 

consenso do subtipo B do HIV-1 foram selecionados com a propriedade de se 

ligarem a pelo menos dois terços das 25 moléculas HLA-DR cobertas pelo 

algoritmo (Fonseca et al., 2006). Os peptídeos foram reconhecidos por 

células mononucleares do sangue periférico (CMSP) de mais de 90% dos 

indivíduos infectados pelo HIV-1, e efetivamente se ligavam in vitro a 

múltiplas moléculas HLA-DR (Fonseca et al., 2006). 

Recentemente, o nosso grupo mostrou que uma vacina de DNA 

codificando os epítopos promíscuos (HIVBr18) foi capaz de induzir resposta 

imune específica e ampla de células T CD4+, e também de CD8+, em 

camundongos transgênicos para diversas moléculas de HLA de classe II 

humanas (HLA-DR2,-DR4,-DQ6, DQ8), sugerindo que tal vacina pode induzir 

respostas imunes no contexto de múltiplas moléculas HLA de classe II e 

portanto poderia ter ampla cobertura em uma população humana (Ribeiro et 

al., 2010). Em combinação com os resultados obtidos de pacientes infectados 

por HIV, estes resultados sugerem que a maioria dos indivíduos poderia 

reconhecer múltiplos peptídeos contidos na vacina. O estudo onde se avaliou 

o perfil funcional das respostas de células T HIV- específicas induzidas pela 

vacina em camundongos BALB/c mostrou que HIVBr18 foi capaz de induzir 

uma reposta de magnitude elevada, ampla e polifuncional de células T CD4+ 

e CD8+, e 8/18 peptídeos foram reconhecidos. Além disso, a vacina foi capaz 

de induzir células T CD4+ de memória central e efetora de longa duração 
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(Rosa et al., 2011). Também demonstramos que a pré-imunização com essa 

vacina aumentou a magnitude e amplitude das respostas de LTCD8+ 

induzidas por vacinas de DNA codificando as proteínas Vif e Gag do HIV-1, 

através de um mecanismo de auxílio cognato, uma vez que a vacina HIVBr18 

compartilhava epítopos com tais proteínas (Ribeiro et al., 2009). 

 

1.10. Adjuvantes 

O termo adjuvante deriva do latin adjuvare, que significa ajudar ou 

adicionar (Cox and Coulter, 1997). Os adjuvantes podem ser definidos como 

substâncias que quando adicionadas as formulações vacinais aumentam a 

imunogenicidade das mesmas. A escolha do adjuvante para fins de 

vacinação é determinada por um balanço entre a adjuvanticidade requerida e 

os efeitos adversos. 

Os adjuvantes vem sendo tradicionalmente utilizados na formulação de 

diversas vacinas com o objetivo de: 1) aumentar a resposta a uma vacina na 

população em geral, aumentando os títulos de anticorpos e/ou a 

porcentagem de indivíduos protegidos; 2) aumentar a taxa de soroconversão 

na população com capacidade de resposta reduzida devido a idade (crianças 

e idosos), doenças ou intervenções terapêuticas; 3) facilitar o uso de 

quantidades mais baixas de antígeno e 4) reduzir o número de doses da 

vacina necessário para alcançar proteção (Coffman et al., 2010).  

  Os adjuvantes podem ser classificados de acordo com a sua 

propriedade físico-química, origem, e seus mecanismos de ação.  Baseado 

nos seus mecanismos dominantes de ação os adjuvantes podem ser 

divididos em imunoestimulatórios (potenciadores imunes), particulados 

(sistemas de liberação) que incluem várias categorias, e os de mucosa 

(Pashine et al., 2005). Os adjuvantes possuem diversos mecanismos de ação 

e devem ser selecionados para uso baseados na rota de administração e no 

tipo de resposta imune necessária para uma vacina em particular. Os 

mecanismos de ação dos adjuvantes incluem aumento da meia-vida biológica 

ou imunológica de vacinas, ação direta ou indireta nas células 

apresentadoras de antígenos (células dendríticas), indução de citocinas 

imunomoduladoras, ajuda no direcionamento do antígeno aos órgãos 

linfóides, entre outros (Coffman et al., 2010). 
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Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado que os agonistas 

de receptores da imunidade inata, como os receptores semelhantes a Toll 

(“Toll Like Receptores”- TLRs) possuem potente atividade adjuvante (Mbow 

et al., 2010). Os adjuvantes classificados como imunoestimulatórios podem 

desempenhar seu papel atuando em nível de citocinas, moléculas MHC, 

sinais coestimulatórios ou por sinalizações intracelulares. Alguns exemplos 

dessa classe seriam os ligantes de TLRs como o CpG ODN, poly IC, 

Imiquimod, Resiquimod (Figura 8), receptores semelhantes a  NOD (“NOD 

like receptors”- NLR), entre outros. 

Os adjuvantes particulados, como os sais de alumínio são utilizados 

em vacinações humanas por mais de 5 décadas. Além do uso humano, estes 

adjuvantes compõem a maioria das vacinas veterinárias sendo, portanto, o 

adjuvante mais utilizado para fins de vacinação (Lindblad, 2004). Dentro 

dessa classe, encontram-se também os adjuvantes que  contém partículas 

lipídicas como por exemplo o adjuvante completo de Freund (ACF), que é 

uma emulsão de água e óleo que contém também Mycobacterium 

(tuberculosis ou butyricum) morta pelo calor e seca. Os adjuvantes 

microparticulados possuem dimensões semelhantes aos patógenos e por 

esse motivo dependem da fagocitose das micropartículas pelas células 

apresentadoras para a capacitação do antígeno (Lutsiak et al., 2002, 

Newman et al., 2002)  

Apesar do limitado número de adjuvantes licenciados para uso em 

humanos (Hidróxido de Alumínio (Alum), MF59, ASO3 e ASO4), inúmeros 

compostos vem sendo avaliados em ensaios clínicos e tem se verificado a 

eficácia e segurança dos mesmos como, por exemplo, CpG ODN, imiquimod, 

poly IC (Coffman et al., 2010). Alguns destes adjuvantes estão disponíveis 

para uso em pesquisa e no presente trabalho utilizamos algumas dessas 

formulações. 
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Figura 8. Os adjuvantes ativam diferentes receptores da imunidade inata 

(receptores semelhantes a Toll-(TLR) e semelhantes a NOD (NLR). Adaptado de 

(Takeda and Akira, 2005). 

 

1.10.1. Adjuvante Completo de Freund (ACF)  e Adjuvante 

Incompleto de Freund (AIF) 

Em 1930 Jules Freund desenvolveu um potente adjuvante imunológico 

composto de uma emulsão água-óleo mineral, surfactante (“mannide 

monooleate”) e que contém micobactérias (Mycobacterium tuberculosis ou 

butyricum) mortas pelo calor e secas (Opie and Freund, 1937). O adjuvante 

completo de Freund (ACF) é considerado o “padrão ouro devido a sua 

capacidade de induzir uma resposta imune extremamente potente. Apesar de 

altamente eficaz, o ACF é reatogênico não podendo ser utilizado em seres 

humanos, pois induz no local da injeção uma reposta inflamatória crônica que 

resulta na formação de granulomas, abcessos estéreis e necrose ulcerativa. 

Acredita-se que esse processo ocorra devido a impurezas presentes no óleo 

mineral e pelo fato de não ser biodegradável (Rajesh K. Gupta, 1993). 

De um modo geral, o ACF é amplamente utilizado em ensaios de 

avaliação da imunogenicidade de antígenos em modelo murino e também na 

indução de doenças autoimunes (Billiau and Matthys, 2001). Para indução de 

autoimunidade, evidências sugerem que os componentes da micobactéria 
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direcionam os linfócitos T a adquirirem um padrão de resposta do tipo Th1 

que medeiam a hipersensibilidade do tipo tardia (DTH).  

O adjuvante incompleto de Freund (AIF) também é uma emulsão água-

em-óleo e difere do ACF por ser composto somente de óleo mineral e 

surfactante, sem a micobactéria.  Na década de 50, o AIF foi utilizado como 

adjuvante em seres humanos juntamente com o vírus da influenza e foi capaz 

de induzir títulos de anticorpos de maior magnitude e longevidade quando 

comparado aos títulos dos  indivíduos que receberam somente a vacina sem 

adjuvante (Salk and Laurent, 1952). A principal ressalva em relação à 

utilização do AIF em seres humanos está relacionada a possíveis efeitos 

adversos. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

mostrou que na imunização de aproximadamente um milhão de indivíduos 

com AIF, 40 apresentaram efeitos adversos locais mais graves, como 

abcessos estéreis (Miller et al., 2005). 

A atividade adjuvante é resultado de uma liberação contínua do 

antígeno do depósito oleoso e estímulo da imunidade inata local. Um 

componente essencial nessa resposta é uma reação inflamatória intensa no 

local que estimula a infiltração de leucócitos. 

  

1.10.2. Hidróxido de alumínio (Alum)   

O adjuvante hidróxido de alumínio (Alum) é clinicamente licenciado 

para o uso em humanos, e vem sendo utilizado há mais de 50 anos com 

milhares de doses sendo administradas nesse período. Além do uso humano, 

como componente das vacinas HAV (hepatite A), HBV (hepatite B), HPV 

(papiloma) e Haemophilus influenza, este adjuvante compõe a maioria das 

vacinas veterinárias sendo, portanto, o adjuvante mais utilizado para fins de 

vacinação (Lindblad, 2004). 

Apesar de sua utilização por mais de meio século, o mecanismo de 

ação deste adjuvante ainda é desconhecido em muitos sentidos. Inicialmente, 

acreditava-se que o único mecanismo de ação do Alum seria adsorver os 

antígenos presentes na vacina permitindo que o complexo alum-antígeno 

funcionasse como um depósito, o que poderia levar a uma liberação lenta e 

constante do antígeno. Trabalhos realizados a partir de 2008 por diversos 

grupos mostraram que o Alum é também capaz de ativar a resposta imune 
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inata através da diferenciação de monócitos em células dendríticas. Esse 

fenômeno pode ocorrer pela ativação direta do inflamossomo NALP3 pelos 

cristais de Alum assim como pela ativação indireta através da liberação de 

ácido úrico endógeno, ambos contribuindo para sua adjuvanticidade 

(Lambrecht et al., 2009).  

 Existem limitações quanto ao uso do Alum pois em muitos casos não 

atende às necessidades para o desenvolvimento de vacinas (Pashine et al., 

2005). Estudos comparativos mostraram que o Alum é um adjuvante fraco na 

indução de imunidade celular mediada por linfócitos T do tipo Th1, não é 

efetivo na indução de uma reposta de imunoglobulina A na mucosa e pode 

induzir resposta humoral de imunoglobulina E (Bajaj et al., 1997). O uso de 

camundongos geneticamente modificados que não produzem IL-4 mostrou 

um aumento dramático nos títulos de IgG2a, resultados que suportam o 

conceito de que o Alum induz células produtoras de IL-4 e uma resposta 

predominantemente do tipo Th2 (Lindblad, 2004). Uma outra limitação é a 

incapacidade deste adjuvante em induzir significativa resposta imune 

mediada por linfócitos T CD8+. Em doenças que requerem uma resposta 

imune celular forte do tipo Th1 ou a presença de linfócitos T CD8+ este 

adjuvante provavelmente não será uti lizado sozinho (Lindblad, 2004).  

 

1.10.3. Monofosforil lipídeo A (MPL) 

O Monofosforil Lipídeo A (Monophosphoryl Lipid A- MPL) é um 

composto derivado do lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias gram-negativas 

(Salmonella minnesota R595). A remoção de um resíduo de fosfato do LPS 

gera o MPL que possui somente 0,1% da toxicidade da molécula parental, o 

LPS.  

Estudos recentes demonstraram que o MPL, assim como o LPS, 

medeia a ativação imune pela interação com TLR4, que pode ser expresso 

em vários tipos celulares, incluindo neutrófilos, monócitos, eosinófilos, 

basófilos, células T e B, células NK e células dendríticas (Duthie et al., 2011). 

Em diversos estudos pré-clínicos, o MPL foi capaz de induzir a produção de 

citocinas do tipo 1 (IL-12, IFN-, etc.) que promovem a geração de respostas 

do tipo Th1.  



Juliana de Souza Apostolico 

30 
 

O MPL já está licenciado para uso em humanos em alguns países, 

compondo uma vacina contra a alergia (Pollinex Quattro)(Hopkins et al., 

2001) e fazendo parte de uma vacina contra melanoma no Canadá 

(Melacine). Neste caso, o MPL potencializa a reposta induzida contra a 

vacina e diminui o número de doses requeridas. Diversos ensaios clínicos 

vêm sendo realizados nos quais o MPL é utilizado conjuntamente com 

antígenos de malária, hepatite B e leishmaniose (Coffman et al., 2010). 

Atualmente, o MPL pode ser formulado em conjunto com o Alum  

(ASO4) e faz parte da vacina contra o vírus da hepatite B (HBV) e vírus do 

papiloma humano (HPV) sendo capaz de polarizar para uma resposta imune 

do tipo Th1 ao contrário da resposta Th2 que se observa quando o Alum é 

administrado sozinho (Casella and Mitchell, 2008, Didierlaurent et al., 2009). 

O MPL também pode estar associado com o “trehalose dicorynomycolate 

(TDM)” compondo o sistema Ribi de adjuvante (Ribi Adjuvant System- RAS). 

 

1.10.4.  CpG ODN  

O adjuvante CpG ODN é um oligodeoxinucleotídeo (ODN) sintético 

não metilado composto de 18-25 bases nitrogenadas e motivos CG (citidina-

fosfato-guanosina) inseridos em contextos restritos de base e que agem em 

receptores específicos. Estudos recentes mostram que ocorre uma interação 

entre os dinucleotídeos não metilados CpG e o TLR9 resultando na ativação 

de fatores de transcrição. A molécula de TLR9 murina é ativada 

preferencialmente pelo motivo GACGTT enquanto que a sequência ideal para 

a molécula de TLR9 humana é GTCGTT (Krieg, 2003).  

 O CpG ODN do tipo “B” possui toda sua sequência em fosforotioato, o 

que protege da ação das nucleases, estimula a proliferação e produção de IL-

6 e IgM pelos linfócitos B, maturação e produção de IL-6 e TNF- pelas 

células dendríticas (Hemmi et al., 2003, Klinman, 2004). De um modo geral, o 

CpG-ODN é capaz de aumentar a resposta de anticorpos e polarizar 

fortemente para um perfil Th1. 

Um dos ensaios clínicos mais promissores com CpG demonstrou que 

que a vacina da hepatite B administrada conjuntamente com o adjuvante foi 

capaz de induzir soroproteção mais rápida, com elevados títulos de 
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anticorpos e com menor número de doses na população normalmente 

hiporresponsiva à vacina (Barry and Cooper, 2007). 

 

1.10.5. poly IC 

O poly IC (polyinosinic: polycutidylic acid) é um RNA sintético de fita 

dupla (dsRNA), que mimetiza o RNA viral e que pode ser reconhecido pelo 

TLR3 nos endossomos (Alexopoulou et al., 2001) ou pelas helicases de ácido 

ribonucleico (RNA) citosólicas como o gene induzível de ácido retinóico-1 

(RIG-I) e o gene 5 de diferenciação associado ao melanoma (MDA5) (Kato et 

al., 2006). O TLR3 é o único entre o TLRs conhecidos que sinaliza 

unicamente através de TRIF/TRAM para ativar NF-kB. Esta sinalização 

resulta em uma reposta protetora do tipo Th1, fazendo dos ligantes de TLR3 

uma opção atrativa para vacinas de combate a patógenos intracelulares 

(O'Neill et al., 2009).  

O poly IC é um forte indutor de IFN tipo 1 produzido pelas células 

dendríticas e monócitos (Longhi et al., 2009), é capaz de ativar células NK a 

produzirem IFN e também estimula linfócitos T e B (Kolumam et al., 2005, Le 

Bon, 2006). No modelo murino, recentemente um trabalho demonstrou que o 

poly IC foi o adjuvante mais eficaz em induzir uma resposta do tipo CD4+ Th1 

utilizando anticorpos quiméricos contendo a proteína gag do HIV (Longhi et 

al., 2009). 

Um análogo do poly IC (poly ICLC) mais resistente a ação da RNAse 

foi estabilizado com poli-L-lisina (Longhi et al, 2009; Stahl-Hennig et al, 2009), 

produzido em larga escala e vem sendo utilizado na imunoterapia de 

indivíduos com câncer (Morse et al., 2011) e também em ensaios clínicos que 

utilizam um anticorpo quimérico expressando a proteína Gag do HIV -1 

(http://www.clinicaltrials.gov). 

 

1.10.6. Imiquimod (R837) e Resiquimod (R848) 

O Imiquimod (R837; 1-(2-methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-

amine) e o Resiquimod (R848, 4-amino-2-(etoximetil)-a, a-dimetil-1H-imidazo 

[4,5-c] quinolina-1-etanol) fazem parte da família das  imidazoquinolinas e 

vem sendo estudada extensivamente nos últimos anos. As imidazoquinolinas 
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de um modo geral, possuem certas propriedades antivirais (inclusive na 

mucosa genital), como por exemplo, a redução da recorrência da infeção viral 

(Weeratna et al., 2005, Bernstein et al., 2001, Harrison et al., 1994). 

O imiquimod tem sido utilizado com sucesso no tratamento de várias 

condições dermatológicas, incluindo carcinoma basocelular e verrugas 

causadas pelo HPV 1, 2, 4 e 7. O Imiquimod está registrado no Brasil, com o 

nome comercial de Aldara/ Ixium/ Modik/ Imoxy para o tratamento de 

verrugas externas presentes nas regiões genital e perianal (Hengge et al., 

2000). 

O resiquimod também possui atividade antiviral e já é utilizado na 

clínica na forma de creme para o tratamento de lesões da pele causadas pelo 

vírus Herpes Humano (HSV) (Fife et al., 2008).  

Além da utilização na terapia contra infeções já estabelecidas, esses 

adjuvantes vem sendo avaliados quanto a capacidade de aumentar a 

imunogenicidade das vacinas e na terapia contra tumores, como por exemplo 

o carcinoma de célula basal e também tumores do sistema nervoso central 

(Dockrell and Kinghorn, 2001, Prins et al., 2006). 

O imiquimod é capaz de ativar o TLR7 enquanto que o resiquimod 

ativa o TLR7 e TLR8. Ambos são capazes de induzir a produção de IFN- 

dentre outras citocinas tanto in vitro quanto in vivo por diferentes tipos 

celulares (Hemmi et al., 2003). Além da produção de citocinas pró-

inflamatórias, um dos efeitos indiretos desses adjuvantes é a produção de 

IFN-, pelas células T CD4+ Th1 que auxiliam no estímulo aos linfócitos T 

CD8+ citotóxicos, contribuindo dessa maneira, para a apoptose de células 

infectadas por patógenos intracelulares e células tumorais (Hengge, 2001, 

Miller, 2002, Stanley, 2002). Alguns estudos demonstraram que esses 

adjuvantes possuem a capacidade de estimular diretamente as células 

produtoras de anticorpos, uma vez que  mimetizam os sinais do CD40, 

normalmente enviados por células T (Bishop et al., 2001). 

 

1.10.7. Muramil dipeptídeo (MDP) 

O muramil dipeptídeo, (MDP) é o menor motivo bioativo dos 

peptideoglicanos comuns a todas as bactérias sendo portanto, considerado 
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um fragmento análogo ao da parede bacteriana. A parede celular das 

micobactérias é extremamente imunogênica e acredita-se que essa 

característica seja devido ao MDP presente.  

O MDP é capaz de ativar NOD2 e induzir a produção de citocinas pró-

inflamatórias (TNF, IL-1, IL-6, IL-8, e citocinas do padrão Th2), óxido nítrico 

(NO), aumento da citotoxicidade e o aumento da expressão de moléculas de 

adesão (Dzierzbicka et al., 2011) 

Alguns ensaios clínicos com o adjuvante MDP já se encontram em 

andamento, como por exemplo, um ensaio clínico de fase I que pretende 

avaliar a imunogenicidade e segurança de uma vacina contra tumores sólidos  

(ver www.clinicaltrials.gov; NCT01376505). 
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2.Objetivo 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente trabalho foi verificar se a imunização inicial 

com a vacina de DNA HIVBr18 é capaz de melhorar a magnitude e/ou a 

qualidade da resposta imune humoral e ou/ celular para gp140 na presença de 

adjuvantes licenciados para uso em humanos.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1. Produzir e purificar o trímero da gp140; 

 

2. Verificar se a imunização inicial com vacina HIVBr18 é capaz de 

aumentar a magnitude/qualidade da resposta imune humoral gp140-

específica na presença de adjuvantes licenciados para uso em 

humanos; 

 

3. Verificar se a imunização inicial com vacina HIVBr18 é capaz de 

aumentar a magnitude/qualidade da resposta imune celular gp140-

específica na presença de adjuvantes licenciados para uso em 

humanos; 

 

4. Avaliar a influência de diferentes adjuvantes na resposta imune 

humoral após imunização com o trímero da gp140; 

 

5. Avaliar a influência de diferentes adjuvantes após imunização com o 

trímero da gp140 quanto a capacidade em induzir células T auxi liar 

foliculares e células B do centro germinativo. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Plasmídeo que codifica a gp140  

O plasmídeo que codifica para o trímero da gp140 (Yu2gp140) (Yang 

et al., 2002) foi gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Michel Nussenzweig (The 

Rockefeller University, EUA) e utilizado para transformar bactérias E. coli 

DH5α competentes.  

 

3.2. Plasmídeo que codifica a vacina HIVBr18  

O plasmídeo pVAXHIVBr18 que codifica para os dezoito (Tabela 

anexa 1) epítopos para linfócitos T CD4+ provenientes do HIV-1, assim como 

o vetor vazio pVAX foram uti lizados para transformar bactéricas E.coli DH5α 

competentes.   

 

3.3. Transformação de bactérias E. coli DH5α competentes com os 

plasmídeos   

Para a transformação, 150-200ng dos plasmídeos pVAXHIVBr18,  

pVAX ou Yu2gp140 foram adicionados a tubos de microcentrífuga contendo 

alíquotas de 10μL de bactérias E. coli DH5α competentes e 90μL de solução 

de cloreto de cálcio (CaCl2) 0,1M. Após incubação em gelo por 30 minutos, 

os tubos foram colocados a 42°C por 35 segundos e recolocados em gelo por 

5 minutos. Em seguida, foram acrescentados 500μL de meio LB (Invitrogen) 

sem antibiótico e os tubos foram incubados à 37°C por 1 hora, sob agitação 

constante (250rpm). Após esse período, os tubos foram centrifugados por 2 

minutos à 500 rcf e 400μL do sobrenadante foram descartados. O pellet foi 

ressuspendido no volume restante e 100L foram semeados em placas de 

LB sólido contendo 100μg/mL de ampicilina para o plasmídeo Yu2 gp140 e 

50μg/mL de canamicina para os plasmídeos pVAXHIVBr18 e pVAX. A placa 

foi incubada à 37°C por 16 horas para a seleção dos clones resistentes ao 

antibiótico.  

 

3.4. Purificação  em larga escala do DNA plasmidial  

Para purificação dos plasmídeos pVAXHIVBr18, pVAX e Yu2 gp140, 

um clone resistente ao antibiótico foi selecionado para purificação em larga 
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escala utilizando o “kit” comercial Giga Plasmid Purification, EndoFree 

(Qiagen) conforme descrito abaixo.  

Inicialmente foi realizada a cultura de bactérias E. coli DH5α 

transformadas individualmente com cada plasmídeo em 5 mL de meio LB 

líquido (Invitrogen) contendo ampicilina (100μg/mL) para o plasmídeo 

Yu2gp140 e 50μg/mL de canamicina para os plasmídeos pVAX e 

pVAXHIVBr18. A cultura das bactérias transformadas com cada plasmídeo foi 

incubada durante 8 horas a 37°C sob agitação constante (250 rpm). A seguir, 

cada cultura foi diluída na razão de 1:500 em 2,5 litros de LB líquido, 

contendo ampicilina (100μg/mL) ou canamicina (50μg/mL) e incubada 

novamente a 37°C sob agitação constante (250rpm) durante 16 horas. Após 

esse período, o material foi centrifugado à 6000g por 15 minutos à 4°C. O 

sobrenadante foi desprezado e o pellet de bactérias foi ressuspendido em 

125 mL de tampão P1 (Tris-HCI 50 mM pH 8,0; EDTA 10 mM e RNAse). 

Posteriormente, foram adicionados 125mL de tampão P2 (NaOH 200 mM; 

SDS 1 %); a solução foi homogeneizada suavemente e esperou-se 5 minutos 

para a completa lise da parede bacteriana. Em seguida, adicionou-se 125 mL 

do tampão P3 (acetato de potássio 3M, pH 5,5) para neutralização da reação. 

A solução com as bactérias lisadas foi então transferida para um filtro 

proveniente do “kit” e mantida em repouso por 10 minutos a temperatura 

ambiente, para que todo o material composto da parede e genoma 

bacterianos flutuasse sobre o líquido contendo o DNA de interesse. Após 

esse período o líquido foi fi ltrado à vácuo, lavado com 50mL do tampão 

FWB2 (acetato de potássio 1M, pH 5,0) e mantido no gelo por 30 minutos 

após adição de 30mL de tampão para remoção de endotoxinas. O filtrado foi 

aplicado em uma coluna de sefarose (Qiagen) previamente equilibrada com 

75mL de tampão QBT (NaCI 750 mM; MOPS 50 mM pH 7,0; etanol 15% e 

Triton X-I00 0,15 %). Após a aplicação do filtrado, a resina foi lavada com 

600mL de tampão QC (NaCl 1,0 M; MOPS 50mM pH 7,0; etanol 15 %) e o 

DNA plasmidial foi eluído com 100mL de tampão QN (NaCI, 0,25 M; MOPS 

50 mM pH 7,0; etanol 15 %). O DNA eluído foi precipitado com 70mL de 

isopropanol e centrifugado à 14.000g por 30 minutosà 4°C. Posteriormente, o 

DNA foi lavado com 10mL de etanol 70% (em água livre de endotoxinas) e 
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centrifugado à 14.000g por 10 minutos à 4ºC. Por último, o pellet foi 

ressuspendido em 2,0 mL de água estéril livre de endotoxinas. 

3.5. Quantificação e avaliação da integridade dos plasmídeos 

purificados  

Após a purificação dos plasmídeos conforme descrito acima, foi 

realizada a quantificação e avaliação da qualidade dos mesmos. A 

quantificação dos plasmídeos foi realizada por espectrofotometria nos 

comprimentos de onda de 260 a 280nm, utilizando-se o aparelho Nanodrop 

Spectrophotometer ND-100.  

A avaliação da integridade dos plasmídeos foi realizada por análise de 

restrição com as endonucleases HindIII e XhoI para os plasmídeos 

pVAHIVBr18 e Yu2gp140. O produto de digestão assim como os plasmídeos 

não digeridos foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 1% e 

corado com brometo de etídeo (0,5g/mL). Por último, as construções foram 

sequenciadas para confirmar a correta orientação do inserto. 

3.6. Transfecção de células HEK 293T  

Células HEK 293T foram semeadas em placas de 15 cm de diâmetro 

em meio DMEM acrescido de 2mM L-glutamina, 10U/mL penicilina, 1mM 

piruvato de sódio e 5% de soro fetal bovino com baixa concentração de IgG 

(Invitrogen). Após dois dias em cultura (quando a confluência alcançou em 

torno de 70%), as células foram transfectadas com o plasmídeos Yu2gp140. 

Brevemente, 20μg do plasmídeo foi dissolvido em 1mL de uma solução de 

150mM de NaCl. Após curta agitação, 100L de uma solução de 

polietilenimina (PEI, Sigma-aldrich) 0,45 mg/mL  foram adicionados e a 

mistura foi submetida à agitação por 10 segundos, seguida de incubação por 

10 minutos a temperatura ambiente. O volume final de 1,1mL foi então 

adicionado a cada placa utilizando-se uma pipeta de 1mL. Após 5 dias em 

cultura, os sobrenadantes das culturas foram coletados, filtrados, e 

acondicionados em membrana de diálise com sacarose para redução do 

volume durante 4 horas à 4ºC. Após esse período, o material foi dialisado 2x 

contra tampão contendo NaCl 300mM, NaH2PO4 50mM e Imidazol 10mM 

para posterior purificação.  
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3.7. Purificação e expressão da proteína recombinante gp140  

Após diálise, o material foi incubado com resina de cobalto (HisPur 

Co++, Thermo Scientific) para purificação por cromatografia de afinidade. 

Após a realização de alguns testes foi determinado que o tampão de lavagem 

deveria conter 500mM de NaCl e 10mM de imidazol. A proteína gp140 foi 

eluída em  tampão contendo NaCl 500mM, NaH2PO4 50mM e Imidazol 

150mM, em diferentes alíquotas e aquelas que continham uma maior 

quantidade da proteína purificada foram dialisadas contra PBS à 4°C durante 

16 horas. 

A integridade da proteína recombinante foi analisada em gel de 

poliacrilamida 10% SDS-PAGE em condições redutoras seguido de coloração 

por Coomassie Blue. A proteína recombinante foi quantificada pelo método 

de Bradford e estocada a -20°C até uso.  

 

3.8 Western Blot  

Para avaliar o reconhecimento da proteína recombinante gp140 

produzida pelo soro de um indivíduo infectado pelo HIV-1 realizamos um  

ensaio de western blot. A proteína purificada foi submetida à eletroforese em 

gel de poliacrilamida 10% (SDS-PAGE) e a transferência para a membrana 

de nitrocelulose (hybond-C extranitrocelulose GE Healthcare) foi feita pelo 

sistema de transferência semi-seco. A eficiência da transferência foi 

verificada pela detecção da proteína na membrana com o reagente Ponceau-

S (Sigma-aldrich). Após a transferência, a membrana foi incubada com 

solução de bloqueio (5% de leite desnatado e 2,5% de BSA em PBS-Tween 

20 0,02%) durante a noite à 4°C sob agitação. Após o bloqueio, a membrana 

foi incubada por 2 horas sob agitação com soro de paciente infectado pelo 

HIV (carga viral 69067 cópias/mL), diluído em solução de bloqueio (diluição 

1:5000). Em seguida, a membrana foi lavada 3 vezes com PBS-Tween 20 

0,05% e incubada com o anticorpo secundário anti-IgG humano (1:1000) 

conjugado a peroxidase (Sigma-aldrich) por 1 hora. Decorrido esse período, a 

membrana foi lavada 3 vezes com PBS-Tween 20 por 10 minutos cada 

lavagem. A revelação da membrana foi feita por quimioluminescência 

utilizando-se os reagentes do sistema ECL (GE Healthcare) e exposição a 

filmes autoradiográficos Hyperfilm (Kodak). 
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3.9. Camundongos e imunizações  

Camundongos isogênicos fêmeas de 6 a 8 semanas de idade da 

linhagem BALB/c (H-2d) provenientes do centro de desenvolvimento de 

modelos animais (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) foram utilizados para os experimentos de imunização. Os animais 

foram mantidos e manipulados em condições SPF (Specific Pathogen Free) 

no biotério do Laboratório de Imunologia do Edifício de Ciências Biomédicas 

da UNIFESP. A realização desse estudo foi aprovada pelo comitê de ética da 

UNIFESP (número 0421/11) e também pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo  (número 122/11).  

Em experimento preliminar para determinar se a proteína 

recombinante produzida seria imunogênica, camundongos BALB/c foram 

imunizados com 10μg da proteína recombinante gp140 na presença do 

adjuvante completo de Freund- ACF (Sigma-aldrich) pela via subcutânea. 

Após quinze dias, os animais receberam uma segunda dose com 10μg de 

gp140 emulsificada em  adjuvante incompleto de Freund-AIF (Sigma-aldrich) 

também pela via subcutânea.  

A fim de testar a hipótese do trabalho, grupos de 6 camundongos 

BALB/c receberam uma imunização inicial com duas doses de 100μg da 

vacina de DNA que codifica os 18 epítopos para células TCD4+ (HIVBr18) ou 

vetor vazio (pVAX) pela via intramuscular. Quinze dias após a última dose, os 

animais receberam 2 doses com 10, 1 ou 0,1g da proteína recombinante 

gp140 pela via subcutânea na presença de diferentes adjuvantes: Adjuvante 

completo de Freund (ACF), adjuvante incompleto de Freund (AIF), 50g poly 

IC (InvivoGen), 10g CpG ODN 1826 (TCCATGACGTTCCTGACGTT) 

(InvivoGen); 1mg/ml MPL+ TDM- Ribi (Sigma- aldrich); 10g muramyl 

dipeptide- MDP (InvivoGen); 20g Imiquimod- R837 (InvivoGen); 20g 

Resiquimod- R848 (InvivoGen) e  1mg Hidróxido de Alumínio - Alum (Sigma-

aldrich). 

Os grupos controles consistiram de camundongos BALB/c imunizados 

inicialmente com 2 doses de 100μg de HIVBr18 ou pVAX e que 

posteriormente receberam 2 doses do adjuvante em teste diluído em salina. 
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Cada animal recebeu 4 doses no total com intervalo de 15 dias. Após 

cada dose, os animais imunizados foram sangrados pelo plexo retro-orbital. O 

sangue coletado foi centrifugado para a separação do soro e o mesmo foi 

estocado à -20°C até o momento do uso. 

A fim de verificar a influência somente dos diferentes adjuvantes, 

grupos de 6 camundongos BALB/c receberam duas doses com o intervalo de 

quinze dias com 10g da proteína recombinante gp140 pela via subcutânea 

na presença de diferentes adjuvantes: Adjuvante completo de Freund (ACF), 

adjuvante incompleto de Freund (AIF), 50g poly IC (InvivoGen), 10g CpG 

ODN 1826 (TCCATGACGTTCCTGACGTT) (InvivoGen); 1mg/ml MPL 

(InvivoGen); 10g muramyl dipeptide- MDP (InvivoGen); 20g Imiquimod-

R837 (InvivoGen); 20g Resiquimod- R848 (InvivoGen) e  1mg Hidróxido de 

Alumínio - Alum (Sigma-aldrich). 

Os grupos controles consistiram de camundongos BALB/c imunizados 

com 2 doses somente com os adjuvantes diluído em salina. 

Cada animal recebeu 2 doses no total com intervalo de 15 dias. Após 

cada dose, os animais imunizados foram sangrados pelo plexo retro-orbital. O 

sangue coletado foi centrifugado para a separação do soro e o mesmo foi 

estocado à -20°C até o momento do uso. 

 

3.10. Avaliação da resposta imune Humoral – ELISA 

O ensaio para detecção de anticorpos específicos contra a gp140 foi 

realizado utilizando soro de paciente infectado pelo HIV ou soro de animais 

imunizados. 

Placas de 96 poços (High Binding, Costar) foram sensibilizadas com 5 

μg/mL da proteína recombinante gp140 diluída em tampão carbonato 0,05M 

e incubadas à temperatura ambiente durante a noite. No dia seguinte , as 

placas foram lavadas 2 vezes com PBS-Tween 20 0,02% (PBST), e 

bloqueadas com 150μL/poço de solução de bloqueio (5% de leite desnatado 

e 1% de BSA em PBS-Tween 20 0,02%) e incubadas durante 2 horas à 

temperatura ambiente. Após o período da incubação, as placas foram 

lavadas 3 vezes com PBST e incubadas com 100μL/poço do soro dos 

animais imunizados ou do paciente infectado com HIV em diluições seriadas 
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por 2 horas à temperatura ambiente. Em seguida, as placas foram lavas 3 

vezes com PBST e adicionado 50μL/poço do anticorpo secundário anti-IgG 

de camundongo conjugado à peroxidase (Jackson Laboratories) diluído em 

solução de bloqueio (diluição 1:10.000) ou anti-IgG de humano (Sigma-

aldrich) diluído em solução de bloqueio (1:5.000) e incubado por 2 horas à 

temperatura ambiente. Após a incubação com o anticorpo secundário, as 

placas foram lavadas 3 vezes com PBST e adicionado 100μL/poço da 

solução de revelação (fostato de sódio 0,2M; ácido cítrico; peróxido de 

hidrogênio e OPD). Após 15 minutos a reação foi interrompida pela adição de 

50μL/poço de ácido sulfúrico 4N.  

A densidade ótica (DO) foi determinada em um leitor de placas 

(Labsystems multiscan MS, Uniscience) no comprimento de onda de 492nm. 

O título individual foi determinado como sendo a maior diluição do soro que 

apresentava densidade ótica (DO) maior que 0,1.  

Para a detecção das subclasses de imunoglobulinas, o ensaio de 

ELISA foi realizado conforme descrito acima, exceto os anticorpos 

secundários que foram específicos para as diferentes subclasses de IgG. 

Utilizamos os anticorpos anti-IgG1, IgG2a e IgG2b conjugados à peroxidase 

(Southern Biotech), na diluição de 1:4000.  

A afinidade dos anticorpos produzidos foi determinada por ELISA. O 

ensaio de ELISA para determinação da constante de dissociação dos 

anticorpos foi realizado de maneira similar ao descrito anteriormente, 

adicionando uma etapa extra. Após a incubação com os pools de soros 

correspondentes, as placas foram lavadas e concentrações crescentes de 

tiocianato de amônio (0; 0,125; 0,250; 0,5; 1; 2; 4 e 8M)  foram adicionadas e 

as placas incubadas por 15 minutos à temperatura ambiente. A constante de 

dissociação foi determinada considerando a concentração de tiocianato de 

amônio necessária para dissociar 50% dos anticorpos ligados. 

As análises estatísticas foram feitas utilizando-se ANOVA unidirecional 

(One way ANOVA) seguida de Tukey HSD disponível no software GraphPad 

Prism Versão 5.0a. 
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3.11. Avaliação da resposta imune celular  

 3.11.1. Suspensão celular 

Camundongos BALB/c imunizados foram sacrificados 2 semanas após a 

última dose e tiveram os baços e/ou linfonodos drenantes retirados. As 

células foram obtidas após maceração do órgão, lavadas com 10mL de meio 

RPMI (Gibco) e centrifugadas a 1700rpm por 6 minutos à 4°C. Em seguida, 

as células foram tratadas com tampão hemolítico ACK (NH4Cl 0,15M; KHCO3 

1mM; Na2EDTA 0.1mM) e lavadas duas vezes com meio RPMI (10 mL por 

lavagem). Ao final das lavagens, as células foram ressuspendidas em 1mL de 

meio RPMI completo (meio RPMI suplementado com L-glutamina 2 mM 

(Gibco), solução de aminoácidos não essenciais (1% vol/vol) (Gibco), piruvato 

de sódio 1mM (Gibco), 2-Mercaptoetanol 5x10-5M (Sigma), 10% vol/vol de 

soro fetal bovino (Gibco) e os antibióticos Gentamicina (40g/mL) e Peflacin 

(20 g/mL).  

3.11.2. Ensaio para detecção de IFN-  ELISPOT 

O ensaio de ELISPOT foi realizado utilizando-se o set anti-mouse IFN-

 (BD) de acordo com instruções do fabricante. Brevemente, o anticorpo de 

captura (anti-mouse IFN- purificado) foi adicionado à placa na concentração 

de 5µg/mL em volume final de 100L e a placa estocada durante a noite à 

4ºC. Em seguida, os poços foram lavados com 200L de RPMI contendo 

10% de soro fetal bovino (SFB) e foi realizado o bloqueio dos sítios 

inespecíficos com 200L/poço de meio R10 (RPMI completo+ 10% SFB) por 

2 horas a temperatura ambiente. Após esse período, foram adicionados os 

estímulos: meio RPMI, como controle negativo, Concanavalina A 

(2,5g/poço) como controle positivo,  peptídeo do HIV-1 (5M) ou proteína 

gp140 (5g/ mL) em um volume final de 100L. Foram adicionadas ao poço 

as suspensões celulares na concentração de 3 x 105 células/poço também 

em volume final de 100L, sendo todos preparados em meio R10 contendo 

30U/mL de IL-2 recombinante humana. A placa foi incubada à 37o C em 

estufa contendo 5% de CO2 durante a noite. Posteriormente, as placas foram 

lavadas 2x com água deionizada e 3x com PBS-0,05%Tween 20. O anticorpo 

de detecção (anti IFN- biotinilado) foi diluído em PBS-10% SFB e adicionado 
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aos poços (volume 100 µL/poço) na concentração final de 2µg/mL e a placa 

incubada durante 2hs à temperatura ambiente. Após lavagem dos poços 3x 

com PBS-0,05%Tween 20, o conjugado enzimático (streptavidina-peroxidase) 

foi diluído em PBS-10% SFB  e adicionado aos poços (100µL/poço), seguido 

de mais uma etapa de incubação de 1h à temperatura ambiente. Para 

revelação, os poços foram lavados 4x com PBS-0,05%Tween 20 e 

posteriormente 2x com PBS. Foram adicionados então 100µL da solução 

AEC (3-amino-9-ethylcarbazole - BD) por poço e a formação de spots foi 

monitorada por 5 – 60 minutos. Passado esse período, a reação foi 

interrompida com 5 lavagens da placa com água deionizada. A contagem dos 

spots foi realizada em microscópio automatizado (Zeiss) com auxílio do 

software KS-ELISPOT (Zeiss) e os resultados foram expressos em unidades 

formadoras de spots (UFS) por 106 células. Foram considerados positivos os 

estímulos cujo número de UFS/milhão de células foi superior ao cutoff. O 

cutoff foi definido como sendo a média de UFS mais 3 desvios padrões, 

obtido na análise do grupo imunizado com pVAX1 vazio, estimulado com os 

mesmos estímulos. O valor determinado para o cutoff foi de 15 UFS/milhão 

de células. 

 

3.11.3. Ensaio de ELISPOT para detecção de células secretoras de 

anticorpos específicos. 

Os ensaios de ELISPOT foram realizados utilizando-se placas de 96 

poços (Millipore Multi-Screen IP- MAIPS 4510), que foram sensibilizadas com 

5ug/mL da proteína recombinante gp140 em volume final de 100µL e a placa 

estocada durante a noite a temperatura ambiente. Em seguida, os poços 

foram lavados com 200L de PBS 1x e foi realizado o bloqueio dos sítios 

inespecíficos com 200L/poço de meio R10 por 1 hora a 37ºC. Foram 

adicionadas aos poços as suspensões celulares na concentração de 1 x 106 

células/poço em volume final de 200L, preparadas em meio R10. A placa foi 

incubada a 37oC em estufa contendo 5% de CO2 por 16 horas. 

Posteriormente, as placas foram lavadas 4x com PBS 1x. O anticorpo 

secundário anti-IgG de camundongo conjugado à peroxidase (Jackson 

Laboratories) diluído em diluído em PBS 1x (1:1000) foi adicionado aos poços 
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(volume 100 µL/poço) e a reação incubada durante 2hs a temperatura 

ambiente. Posteriorermente, os poços foram lavados 3x com PBS 1x. Para a 

revelação, foram adicionados 100µL da solução AEC (3-amino-9-

ethylcarbazole - BD) por poço e a formação de spots foi monitorada por 5 – 

60 minutos. Passado esse período, a reação foi interrompida com 5 lavagens 

da placa com água deionizada 

 

3.11.4. Avaliação fenotípica de células T auxiliares foliculares e de 

células B do centro germinativo. 

Para determinar a presença de células T auxiliares foliculares (THF) e de 

células B do centro germinativo (CG), os linfonodos inguinais e poplíteos dos 

camundongos imunizados foram retirados e processados conforme descrito 

acima. Após a contagem das células, 2x106 células foram lavadas com “Macs 

Buffer” (MB) (0,5% BSA; 2mM EDTA em PBS) para a marcação com os 

anticorpos. A marcação foi realizada em volume final de 50uL de MB com os 

anticorpos listados no painel abaixo. A placa foi incubada no escuro a 4ºC por 

30 minutos. Subsequente a incubação, os poços foram lavados duas vezes 

com 150uL de MB. Após as lavagens, as células foram ressuspendidas em 

volume final de 200uL de MB. As amostras foram adquiridas em citômetro 

FACScanto II (BD Biosciences) e analisadas com o auxílio do software 

FlowJo (versão 9.5.2, Tree Star). Um milhão de eventos foram adquiridos no 

“gate” de linfócitos para análise dos diferentes subtipos celulares. Para ajuste 

das voltagens foram utilizadas beads (BD Biosciences) marcadas com os 

fluorocromos individualmente (tabela 1).  

A estratégia de análise utilizada se encontra ilustrada na Figura 9. Em 

síntese foi feito um “gate” inicial em linfócitos baseado no tamanho (FSC) 

versus granulosidade (SSC) das células. Posteriormente foi feito um “gate” 

nas células B220+CD4- e B220-CD4+ para células B do centro germinativo 

(CG) e células THF, respectivamente. Em cada subpopulação de linfócitos, a 

porcentagem de células que expressava os marcadores de THF (CXCR5 e 

CD279) e de CG (CD95 e GL7) simultaneamente foi definida. 
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                                       Tabela 1: Painéis de citometria 

Painel Anticorpos Clone 

Células THF 

CXCR5  Biotinilado 2G8 

CD4 Pacific Blue RM4-5 

B220 PerCP RA3-6B2 

CD279 PE J43 

Streptavidina APC ------- 

Células B do 
Centro 

Germinativo 

CD4 PerCP RM4-5 

B220 Pacific Blue RA3-6B2 

CD95 PE Jo2 

GL7 FITC GL7 
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Figura 9: Estratégia de análise para identificação de células T auxiliares 

foliculares (THF) e células B do Centro Germinativo (CG). Duas semanas 

após a última dose, células dos linfonodos drenantes de camundongos 

BALB/c imunizados foram isoladas e marcadas com os anticorpos específicos 

para (A) THF e (B) CG. Para a análise de células THF, inicialmente foi feito 

um gate nos linfócitos, determinado pelo tamanho (FSC) e granulosidade 

(SSC) das células. Posteriormente, a população CD4+B220- foi selecionada e 

nesta avaliada a expressão de CXCR5 e CD279. As células duplo-positivas 

foram consideradas como THF. (B) Para a população de células B do centro 

germinativo, inicialmente foi feito um gate em linfócitos seguido de um gate 

na população CD4-B220+. Dentro dessa população foi selecionada a duplo 

positivas para GL7 e CD95.  

 

3.11.5. Citometria Multiparamétrica 

Para monitorar a proliferação das células T, os esplenócitos dos 

camundongos imunizados foram marcados com CFSE (carboxyfluorescein 

A 

B 
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succinimidyl ester), conforme descrito por Rosa et al., 2011. Em síntese,  

esplenócitos recém isolados (concentração de 50x106
 células/mL) foram 

ressuspendidos em PBS pré-aquecido (37°C) e marcados com 1,25 μM de 

CFSE (Molecular Probes) durante 10 minutos à 37ºC. Em seguida, a reação 

foi interrompida pela adição de meio R10 (RPMI contendo 10% de SFB) e o 

material foi centrifugado a 1700 rpm por 5 minutos. Após 3 lavagens com 5 

mL de R10, as células foram ressuspendidas em meio R10 na concentração 

de 2,5x106/mL. As células foram cultivadas por 4 dias na estufa a 37ºC e 5% 

CO2 em placas de 96 poços de fundo U (Nunc) na concentração de 5x105 

células em volume final de 200 μL por poço (em triplicata) na presença de 

Concanavalina A (sigma - 2,5g/mL) como controle positivo,  peptídeo do 

HIV-1 (5M), proteína gp140 (5g/ mL) ou somente meio (como controle 

negativo). Após 4 dias de incubação, as células foram re-estimuladas na 

presença de anti-CD28 (2ug/mL – BD Pharmingen), Concanavalina A (sigma 

- 2,5g/mL) como controle positivo,  peptídeo do HIV-1 (5M), proteína gp140 

(5g/ mL). Após uma hora na estufa a 37ºC contendo 5% de CO2, 0,2µL/poço 

de Brefeldina GolgiPlug TM (BD Pharmingen)  foi adicionada à cultura e as 

células incubadas por mais 12 horas. 

Após o período de incubação, as células foram coletadas e lavadas 

com “Macs Buffer” (MB) (0,5% BSA; 2mM EDTA em PBS) para marcação 

com os anticorpos monoclonais de superfície (CD4 PerCP e CD8 Pacific 

Blue) por 30 minutos no escuro à 4ºC. As células foram fixadas e 

permeabilizadas uti lizando o “kit Cytofix/CytopermT” (BD Pharmingen). Após a 

fixação e permeabilização, as células foram lavadas com tampão Perm/Wash 

(BD Biosciences) e marcadas com os anticorpos monoclonais (CD3 APCCy7, 

IL-2 PE, TNF-α PeCy7 e IFN- APC) por 30 minutos no escuro à 4ºC. Após 

marcação, as células foram lavadas 2 vezes e ressuspendidas em 200L de 

MB. Todos os anticorpos monoclonais utilizados são da BD Pharmingen. As 

amostras foram adquiridas em um citômetro FACScanto II (BD Biosciences) e 

analisadas com o auxílio do software FlowJo (versão 9.5.2, Tree Star). Para 

ajuste das voltagens foram utilizadas beads (BD Biosciences) marcadas com 

os fluorocromos individualmente (tabela 2). Foram adquiridos um milhão de 

eventos no “gate” de linfócitos. A estratégia de análise esta ilustrada na figura 
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anexa 1. Em síntese foi feito um “gate” inicial em linfócitos baseado no 

tamanho (FSC) versus granulosidade (SSC) das células. Posteriormente foi 

feito um “gate” nas células CD3+. Subseqüentemente, os linfócitos T foram 

subdivididos em populações majoritárias, linfócitos T CD4+ e T CD8+ (figura 

anexa 1 A). Dentro de cada população específica, foi avaliado a proliferação 

através da diluição do CFSE e a produção de citocinas (figura anexa 1 B). A 

porcentagem das células específicas que proliferam e produzem citocinas foi 

calculada após subtração do valor das células não estimuladas. 

 

Tabela 2: Painel de citometria multiparamétrica  

Painel Anticorpos Clone 
Tipo de 

marcação 

Detecção de 
citocina 
intracelular  

IL2 PE JES6-5H4 Intracelular  

TNF PeCy7  MP6-XT22 Intracelular 

IFN- APC XMG1.2 Intracelular 

CD3 APCCy7 145-2C11 Intracelular 

CD4 PerCP RM4-5 Superfície  

CD8 Pacific Blue 53-6.7 Superfície 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Produção dos plasmídeos que codificam a gp140 e o HIVBr18 

O plasmídeo Yu2gp140 que codifica o trímero da gp140 foi gentilmente 

cedido pelo Prof. Dr. Michel Nussenzweig da Universidade Rockfeller- EUA.  

Essa construção (figura 10) contém um motivo de trimerização proveniente da 

fibritina do bacteriófago T4 (sequência 

GYIPEAPRDGQAYVRKDGEWVLLSTFL) fusionado a região C-terminal dos 

ectodomínios da gp140 e que tem como objetivo aumentar a estabilidade e a 

solubilidade (Yang et al., 2002) da gp140. Os ectodomínios possuem trocas de 

Arginina por Serina na posição 508 e 511 que impedem a clivagem entre a 

gp120 e a gp41(Yang et al., 2000). 

 

Figura 10. Esquema representativo das construções da gp140 do HIV. Acima, o 

esquema representativo da sequência selvagem contendo uma região de 

transmembrana (TM). Abaixo, a construção utilizada que possui na região C-terminal 

um motivo de trimerização proveniente da fibritina  (FT) do bacteriófago T4. Pode-se 

observar também a localização das trocas de Arginina por Serina (SS) nas posições 

508 e 511. 

 

O plasmídeo que codifica para os 18 epítopos conservados para linfócitos 

TCD4 do HIV-1, denominado pVAXHIVBr18 (HIVBr18), foi construído 

anteriormente pelo nosso grupo (Ribeiro et al., 2010). 

Inicialmente, para obter maior quantidade dos plasmídeos Yu2gp140,  

HIVBr18 e do vetor vazio pVAX, transformamos bactérias DH5 competentes 

e utilizamos o Kit de purificação comercial Giga Plasmid Purification, 

EndoFree (Qiagen). Após a purificação, a avaliação da integridade dos 

plasmídeos foi realizada através da análise de restrição com as enzimas 
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HindIII e XhoI. Após a digestão e/ou linearização dos plasmídeos, os mesmos 

foram submetidos a eletroforese em gel de agarose.  A Figura 11 mostra o 

resultado da purificação do plasmídeo Yu2-gp140 após linearização com a 

enzima HindIII ou digestão com as enzimas HindIII e XhoI. A análise após 

digestão e corrida em gel de agarose revelou uma banda de 

aproximadamente 5400pb (canaleta 3) e outra de 2680pb (canaleta 4) 

coincidentes com o tamanho esperado para o plasmídeo e para o inserto 

respectivamente.  

Figura 11. Análise da integridade do plasmídeo Yu2gp140 após purificação. Gel 

de agarose 1,2% após purificação do plasmídeo Yu2gp140. 1- peso molecular (Ready-

load 1Kb plus DNA ladder, Invitrogen);  2- Yu2gp140 circular após purificação; 3- 

Yu2gp140  linearizado com HindIII; 4-Yu2gp140 digerido com HindIII e Xho I.  

 

Na Figura 12 podemos observar a análise em gel de agarose após 

purificação dos plasmídeos pVAX e HIVBr18. A linearização do vetor pVAX 1 

com a enzima HindIII revelou uma banda com tamanho aproximado de 3 kb 

(Figura 12A– canaleta 3) enquanto que a digestão do plasmídeo HIVBr18 

(Figura 12B – canaleta 4) com as enzimas HindIII e Xho I revelou uma banda 

de 3kb referente ao vetor pVAX  e outra de aproximadamente 1kb referente 

ao inserto. 

 

1 2 3 4 
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Figura 12. Análise da integridade dos plasmídeos pVAX e HIVBr18  após  

purificação.  A) 1 - peso molecular (Ready-load 1Kb plus DNA ladder, Invitrogen), 2 

- pVAX circular, 3 - pVAX linearizado com Hind III; (B) 1 - peso molecular (Ready-

load 1Kb plus DNA ladder, Invitrogen), 2 – HIVBr18 circular, 3 - HIVBr18 linearizado 

com Hind III, 4 - HIVBr18 digerido com Hind III e Xho I. 

 

É importante ressaltar também que não se observou contaminação 

dos plasmídeos com DNA ou RNA genômicos. 

A análise do sequenciamento da construção Yu2gp140 e HIVBr18 

confirmou a presença e correta orientação dos genes (dados não mostrados).  

 

4.2. Purificação da proteína recombinante que representa o trímero da 

gp140 

A produção da proteína recombinante foi realizada por transfecção 

transiente de células HEK293T conforme descrito no item 3.6. Após testar 

diferentes protocolos de purificação, o que utiliza a coluna de Cobalto e uma 

concentração de 500mM de NaCl no tampão de lavagem foi selecionado por 

apresentar maior rendimento e ausência de bandas contaminantes. 

A figura 13 mostra a análise em SDS-PAGE sob condições redutoras 

contendo as diferentes concentrações da proteína purificada após a eluição. 

Desses experimentos podemos concluir que a produção do trímero da gp140 
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foi alcançada com sucesso, o que nos permitiu realizar a próxima etapa do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Análise da purificação do trímero de gp140 em coluna de cobalto. 

SDS- PAGE da proteína recombinante gp140 em condições redutoras após 

purificação em coluna de cobalto. O peso molecular está indicado à esquerda em 

kDa e a quantidade da proteína recombinante está indicada acima de cada canaleta.  

 
 

Para verificar se a proteína recombinante produzida e purificada seria 

reconhecida durante a infecção natural, realizamos um western blot com o 

soro de paciente HIV positivo. A figura 14 mostra que o soro de paciente 

infectado pelo HIV reconhece de maneira específica uma banda do tamanho 

esperado. Como controle negativo, utilizamos a proteína circunsporozoíta 

(CS) do  protozoário Plasmodium falciparum (Figura 14, última canaleta) e 

não observamos nenhuma reatividade com o soro de paciente HIV+. Desses 

resultados podemos concluir que a proteína recombinante representando o 

trímero da gp140 produzida reteve a sua capacidade antigênica. 

 

 

4μg 2μg 1μg 
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Figura 14. Reconhecimento da proteína recombinante gp140 pelo soro de 

paciente infetado pelo HIV-1. Western Blot após SDS-PAGE contendo três 

concentrações diferentes da proteína purificada (fração 2) na coluna de cobalto, em 

condições redutoras. Peso molecular em kDa a direita; CS= proteína 

circunsporozoíta (CS) de Plasmodium falciparum. 

 

4.3. Avaliação da imunogenicidade do trímero de gp140 

Inicialmente, afim de verificar se o trímero de gp140 que produzimos era 

imunogênico, realizamos um experimento de imunização utilizando 

camundongos da linhagem BALB/c. Os animais foram imunizados com a 

gp140 na presença do adjuvante completo de Freund (ACF) na primeira dose 

e do adjuvante incompleto de Freund (AIF) na segunda dose. O sangue foi 

coletado após cada dose e o soro estocado para realização do ensaio de 

ELISA para detecção de anticorpos específicos.  

A Figura 15 mostra os títulos de anticorpos no soro dos camundongos 

imunizados com o trímero de gp140 na presença de ACF/AIF. Como pode ser 

observado, os camundongos imunizados responderam com elevados títulos 

de anticorpos contra a gp140 e esses títulos aumentaram após a segunda 

dose.  
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Figura 15.Títulos de anticorpos induzidos pela imunização com trímero gp140. 

Camundongos BALB/c foram imunizados com 10g de gp140 na presença de 

adjuvante completo de Freund pela via subcutânea. Quinze dias após a primeira 

dose, os animais foram imunizados novamente com o trímero na presença de 

adjuvante incompleto de Freund. Quinze dias após a última dose, foi realizado 

ensaio de ELISA com o soro dos animais imunizados utilizando a gp140 adsorvida 

na placa. O gráfico mostra o título de anticorpo (IgG total) em escala logarítmica 

após a 1a e 2a dose. 

 

Desse resultado podemos concluir que o trímero de gp140 produzido é 

capaz de induzir uma resposta imune específica em camundongos BALB/c na 

presença do adjuvante completo de Freund. 

4.4. Avaliação da influência da imunização inicial com HIVBr18 na 

resposta imune humoral ao trímero de gp140 

 

Em seguida, para testarmos a hipótese do trabalho, grupos de 

camundongos BALB/c receberam uma imunização prévia (prime) com duas 

doses de 100µg da vacina de DNA que codifica os 18 epítopos para linfócitos 

TCD4+ (HIVBr18) ou vetor vazio (pVAX) pela via intramuscular. Posteriormente, 

os animais receberam 2 ou 3 doses de reforço (boost) com 10µg da proteína 

recombinante gp140 pela via subcutânea na presença de diferentes adjuvantes 

como, Adjuvante completo de Freund (ACF), adjuvante incompleto de Freund 

(AIF), poly IC e  CpG ODN 1826, também com intervalo de quinze dias. O 

sangue foi coletado 15 dias após cada dose e o soro foi separado para a 
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realização do ensaio de ELISA para a detecção de anticorpos IgG total e 

subclasses.  

Inicialmente fomos determinar o número mínimo de doses da proteína 

recombinante para induzir elevados títulos de anticorpos. Para tal, o sangue 

foi coletado 15 dias após cada dose e o soro separado para a realização do 

ensaio de ELISA para a detecção de anticorpos IgG total.  

Como se pode observar na figura 16, camundongos imunizados com a 

gp140 na presença de adjuvante completo de Freund (ACF) ou dos 

adjuvantes como poly IC ou CpG ODN 1826 apresentaram títulos de 

anticorpos após a segunda e terceira dose estatisticamente superiores 

quando comparados aos títulos observados após a primeira dose. Não foi 

observado diferença estatística quando comparamos a segunda e a terceira 

dose, o que sugere que duas doses de gp140 são suficientes para atingir 

elevados títulos de anticorpos. Esse fenômeno foi observado nos animais que 

receberam pVAX ou HIVBr18 como prime (Figura 16 A e B respectivamente) 

independente do adjuvante testado (ACF, poly IC, CpG ODN 1826).  
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Figura 16. Imunização com o trímero induz elevados títulos de anticorpos na 

presença de diferentes adjuvantes. Camundongos BALB/c receberam duas 

imunizações  com 100g do vetor vazio pVAX (A) ou com HIVBr18 (B) e posteriormente 

receberam 3 doses com 10g de gp140 na presença de diferentes adjuvantes. 

Posteriormente, foi realizado ensaio de ELISA com o soro dos animais imunizados 

utilizando a gp140 adsorvida na placa. O gráfico mostra os títulos de anticorpos (IgG 

total) em escala logarítmica após a 1a, 2a e 3a dose. * p<0,05, ** p<0,001, *** p<0,0001. 

 

Quando comparamos os títulos de anticorpos contra gp140 induzidos após o 

prime com pVAX ou HIVBr18, não observamos diferença na magnitude 

independente do adjuvante testado (Figura 17). Em contraste, soro dos animais 

dos grupos controles apresentaram títulos indetectáveis de anticorpos.  

Desse experimento podemos concluir que o prime com HIVBr18 não foi 

capaz de aumentar a magnitude da resposta humoral direcionada à gp140 

quando comparado ao prime com pVAX.  
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Figura 17. A imunização inicial com HIVBr18 não altera a magnitude da 

resposta humoral contra gp140 na presença de diferentes adjuvantes. 

Camundongos BALB/c foram imunizados 2 vezes com 100g do vetor vazio pVAX 

ou com HIVBr18  e posteriormente receberam 3 doses com 10g de gp140 na 

presença de ACF (A), poly IC (B) ou CpG ODN 1826 (C). Posteriormente, foi 

realizado ensaio de ELISA com o soro dos animais imunizados utilizando a gp140 

adsorvida na placa. O gráfico mostra os títulos de anticorpos (IgG total) em escala 

logarítmica após a 1a , 2a e 3a dose.  

 

Quando analisamos as subclasses de imunoglobulinas no soro dos 

animais imunizados, observamos a presença das subclasses IgG1, IgG2a e 

IgG2b (Figura 18). Esse padrão foi observado independente do adjuvante 

testado (ACF/AIF, poly IC ou CpG ODN 1826). Quando analisamos a 

influência do prime na qualidade da resposta humoral através da razão 

IgG1/IgG2a verificamos que, independente do adjuvante testado, os animais 

que receberam o prime com a vacina HIVBr18 apresentaram uma redução da 

razão IgG1/IgG2a, sugerindo  maior direcionamento para um padrão Th1. 
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Figura 18. Imunização com o trímero gp140 na presença dos adjuvantes induz 

diferentes subclasses de imunoglobulinas (IgG). Camundongos BALB/c foram 

imunizados com 100g do vetor vazio pVAX ou com HIVBr18 e posteriormente 

receberam 3 doses com 10g de gp140 na presença de diferentes adjuvantes. 

Posteriormente, foi realizado ensaio de ELISA com o soro dos animais imunizados 

utilizando a gp140 adsorvida na placa. O gráfico mostra os títulos de anticorpos das 

diferentes subclasses (IgG1, IgG2a, IgG2b) em escala logarítmica após a 2a dose. 

 

A fim de avaliar se a ausência de efeito do prime com HIVBr18 na 

magnitude da resposta humoral poderia ser devido a grande quantidade de 

proteína utilizada nas imunizações (10ug) realizamos experimentos utilizando 

uma quantidade 10 e 100 vezes reduzida (1µg e 0,1µg) da proteína 

recombinante. Grupos de camundongos BALB/c receberam uma imunização 

prévia com duas doses de 100µg de HIVBr18 ou pVAX pela via 

intramuscular. Posteriormente, os animais receberam 2 doses de reforço com 

1µg da proteína recombinante gp140 pela via subcutânea na presença dos 

adjuvantes: Adjuvante completo de Freund (ACF)/ adjuvante incompleto de 

Freund (AIF), poly IC, CpG ODN 1826, Alum, Ribi, MDP, R837 e R848, 

também com intervalo de quinze dias. 

O sangue dos animais foi coletado 15 dias após cada dose e o soro 

separado para a detecção de anticorpos IgG total e subclasses.  

Os camundongos imunizados com 1µg de gp140 na presença dos 

diferentes adjuvantes testados apresentaram baixos títulos de anticorpos após a 

primeira dose (título menor do que 2 Log10) mas que aumentaram 
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significativamente após a segunda dose. Quando comparamos os títulos de 

anticorpos entre os grupos que receberam o prime com pVAX ou com HIVBr18, 

não observamos diferença estatística entre os grupos independente do 

adjuvante testado (Figura 19). Quando analisamos as subclasses de 

imunoglobulinas observamos que na maioria dos grupos que receberam o prime 

com HIVBr18 houve uma redução da razão IgG1/IgG2a sugerindo um maior 

direcionamento da resposta para um padrão Th1. Esse fenômeno pode ser 

observado quando foi utilizado como adjuvante ACF, poly IC, Alum,  Ribi, MDP, 

R837 e R848 (Figura 20). 
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Figura 19. A imunização inicial com HIVBr18 não altera a magnitude da resposta 

humoral contra gp140 na presença de diferentes adjuvantes. Camundongos BALB/c 

receberam duas doses com 100g do vetor vazio pVAX ou com HIVBr18  e 

posteriormente receberam 2 doses com 1g de gp140 na presença de ACF, poly IC, 

CpG ODN 1826, Alum, Ribi, MDP, R837 e  R848. Após a segunda dose, os títulos de 

anticorpos IgG total presentes no soro foram determinados por ELISA e estão 

apresentados em escala logarítmica.  
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Figura 20. A imunização com o trímero induz diferentes subclasses de 

imunoglobulinas (IgG) na presença dos adjuvantes. Camundongos BALB/c 

receberam duas doses com 100g do vetor vazio pVAX ou com HIVBr18  e 

posteriormente receberam 2 doses com 1g de gp140 na presença de ACF, poly IC, 

CpG ODN 1826, Alum, Ribi, MDP, R837 e  R848. Após a segunda dose de proteína 

recombinante, os títulos de anticorpos das diferentes subclasses presentes no soro 

foram determinados por ELISA e estão apresentados em escala logarítmica.  

 

Desses resultados podemos concluir que, de maneira similar ao 

observado com a dose de 10g, o prime com HIVBr18 não induziu 

incremento na magnitude da resposta humoral gp140-específica. Todavia, o 

prime altera a qualidade da resposta imune gerada. 

  A análise da longevidade da resposta humoral foi avaliada através do 

ensaio de ELISA. Como é possível observar na figura 21, a resposta de 

anticorpos anti-gp140 não apresentou queda significativa, até 150 dias depois da 

administração da última dose, independente do prime e do adjuvante testado. O 

grupo imunizado com o adjuvante Ribi, apresentou uma queda significativa nos 

títulos quando comparamos o período de 15 dias após a última dose com os 

demais tempos analisados. 
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Figura 21. A imunização inicial com HIVBr18 não altera a longevidade da resposta 

humoral contra gp140 na presença de diferentes adjuvantes. Camundongos 

BALB/c foram imunizados inicialmente com 100g do vetor vazio pVAX ou com 

HIVBr18  e posteriormente receberam 2 doses com 1g de gp140 na presença de ACF, 

poly C, CpG ODN 1826, Alum, Ribi e MDP. Quinze, 45, 95 e 150 dias após a segunda 

dose, os títulos de anticorpos IgG total presentes no soro foram determinados por 

ELISA. * p<0,05 ; ** p<0,001. 
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A afinidade dos anticorpos produzidos foi avaliada através do ensaio de 

ELISA de afinidade, variando as concentrações de tiocianato de amônio ( 0 à 8 

M). A constante de dissociação foi determinada considerando a concentração de 

tiocianato de amônio necessária para dissociar 50% dos anticorpos ligados. A 

figura 22  mostra que o prime não influenciou na afinidade dos anticorpos 

gerados e esse fenômeno foi independente do adjuvante testado.  

 

 

Figura 22. A imunização inicial com HIVBr18 não influencia na afinidade dos 

anticorpos produzidos contra gp140 na presença de diferentes adjuvantes. 

Camundongos BALB/c foram imunizados inicialmente com 100g do vetor vazio pVAX 

ou com HIVBr18  e posteriormente receberam 2 doses com 1g de gp140 na presença 

de ACF, poly IC, CpG ODN 1826, Alum, Ribi, MDP, R837 e R848. Quinze, dias após a 

segunda dose, a afinidade dos anticorpos (IgG total) presentes no soro foi determinada 

por ELISA de afinidade, variando as concentrações do tiocianato de amônio de 0 á 8 M.  

 

Uma vez que no experimento anterior com uma dose mais baixa 

(1ug/animal) não foi observado o efeito do prime com HIVBr18 na magnitude da 

resposta humoral, resolvemos testar com uma dose cem vezes mais baixa  que 

a testada no início do trabalho. Para tal, os animais receberam uma imunização 

prévia com 100µg de HIVBr18 ou pVAX e posteriormente, receberam duas 

doses de reforço com 0,1µg da proteína recombinante gp140 na presença dos 

adjuvantes: poly IC, CpG ODN 1826 ou Alum. 
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Nesse experimento administramos uma dose a mais, totalizando 3 doses, 

devido aos baixos títulos de anticorpos observados após segunda dose. Os 

camundongos imunizados com a gp140 na presença dos adjuvantes poly IC, 

CpG ODN ou Alum, também apresentaram títulos de anticorpos elevados, mas 

não foi possível observar diferença quando comparamos os títulos de anticorpos 

entre os grupos que receberam o prime com  pVAX ou HIVBr18 (dados não 

mostrados).  

Com base nos resultados obtidos até agora, podemos concluir que a 

imunização prévia com HIVBr18 não alterou a magnitude da resposta imune 

humoral contra o trímero gp140, mesmo com a quantidade de proteína reduzida 

em 10 e 100 vezes e independente do adjuvante testado.  O prime com HIVBr18 

foi capaz de alterar a qualidade da resposta humoral, direcionando-a para uma 

resposta do tipo Th1. 

Em seguida, fomos avaliar a resposta humoral direcionada à gp140 após o 

prime com HIVBr18 ou pVAX e boost com o trímero de gp140 na ausência de 

adjuvante. Na ausência de adjuvante, a resposta humoral anti-gp140 foi 

significativamente inferior (p<0,0001) quando comparado a mesma induzida na 

presença de adjuvantes (dados não mostrados). 

4.5. Avaliação da influência da imunização inicial com HIVBr18 na 

resposta imune celular à gp140 

 

Após a avaliação da influência do prime com HIVBr18 na resposta imune 

humoral fomos verificar se este poderia influenciar na resposta imune celular 

gp140-específica. Para tal, 15 dias após a última dose, os animais foram 

sacrificados e a produção de IFN pelos esplenócitos foi avaliada por ELISPOT 

(figura 23). As células do baço dos animais imunizados foram re-estimuladas in 

vitro com um peptídeo específico para o epítopo da gp140 (env4: gp160 (188-

201)- NTSYRLISCNTSVI) que se encontra presente na vacina HIVBr18 e na 

proteína recombinante gp140. Esse epítopo, denominado env4 foi selecionado a 

partir de resultados anteriores do grupo (Rosa et al., 2011) onde observamos 

que o mesmo foi capaz de induzir produção de IFN/ IL-2 e proliferação de 

linfócitos TCD4+/ CD8+ nos animais imunizados com HIVBr18. Na figura 23 A 

podemos observar que o baço dos animais que receberam o prime com 
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HIVBr18 e depois 10g de gp140 na presença de poly IC apresentou maior 

número de células produtoras de IFN- específicas para o peptídeo env4 

quando comparado ao grupo que recebeu pVAX como prime (p<0,0001). Já nos 

grupos que receberam como adjuvante ACF/AIF essa diferença não foi 

significativa, ou seja, a resposta foi independente do prime (pVAX ou HIVBr18). 

Em relação ao grupo imunizado com CpG ODN o número de células produtoras 

de IFN foi inferior ao cut off.  

Quando analisamos a resposta direcionada à gp140 recombinante, o 

número de células produtoras de IFN- foi independente do prime e do 

adjuvante testado (figura 23 B). 

 

Figura 23. A imunização inicial com a vacina HIVBr18 e com a proteína 

recombinante gp140 na presença de diferentes adjuvantes é capaz de induzir 

produção de IFN-. Camundongos BALB/c foram imunizados inicialmente com 100g 

do vetor vazio pVAX ou com HIVBr18  e posteriormente receberam 2 doses com 10g 

de gp140 na presença de ACF/AIF, poly IC ou CpG ODN 1826. Posteriormente, o baço 

de cada animal foi removido e os esplenócitos cultivados, (A) na presença do peptídeo 

env4 do HIV-1 (5µM) ou (B) da proteína recombinante gp140 (5µg/mL), por 18h, a fim 

de avaliar a produção de IFN- pelo ensaio de ELISPOT. Respostas acima do limiar de 

15 spots/106 células foram consideradas positivas. ***p<0,0001, NS: não significativo. 

 

Apesar de só termos observado uma diferença significativa no grupo que 

recebeu o prime com HIVBr18 e posterior imunização com gp140 e poly IC  
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podemos observar que de uma maneira geral, o prime com HIVBr18 apresentou 

uma tendência a aumentar a resposta imune celular à gp140. 

O mesmo tipo de análise foi feito com esplenócitos dos animais que 

receberam como boost 10 ou 100x menos trímero de gp140 (1 e 0,1µg, 

respectivamente) na presença de diferentes adjuvantes. Assim como o 

observado anteriormente, o prime com HIVBr18 e posterior imunização com 1µg 

gp140 na presença de poly IC foi capaz de aumentar o número de células 

produtoras de IFN específicas para o peptídeo env4. O mesmo não foi 

observado para o experimento que utilizou 0,1µg de gp140 uma vez que a 

magnitude da resposta ficou abaixo do cutoff (dados não mostrados). 

Conjuntamente, esses dados sugerem que a resposta imune celular 

gp140-específica foi dependente do prime com HIVBr18 quando utilizamos o 

adjuvante poly IC. Em contrapartida, quando utilizamos outros adjuvantes 

observamos uma tendência a esse mesmo fenômeno porém não foi 

estatisticamente diferente.  

Em seguida, fomos avaliar a resposta celular direcionada à gp140 após o 

prime com HIVBr18 ou pVAX e boost com o trímero de gp140 na ausência de 

adjuvante. A análise da resposta celular mostrou que na ausência de um 

adjuvante e com imunização inicial com a HIVBr18 houve produção de IFN 

direcionada ao peptídeo específico env4 (figura 24). Já nos animais que 

receberam o prime com pVAX esse fenômeno não foi observado. 
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Figura 24. A imunização inicial com a vacina HIVBr18 e com a proteína 

recombinante gp140 na ausência de adjuvante é capaz de induzir produção de 

IFN-. Camundongos BALB/c foram imunizados inicialmente com 100g do vetor 

vazio pVAX ou com HIVBr18  e posteriormente receberam 2 doses com 10g de 

gp140 na ausência de adjuvante. Posteriormente, o baço de cada animal foi 

removido e os esplenócitos colocados em cultura, na presença do peptídeo env4 do 

HIV-1 (5µM), por 18h, a fim de avaliar a produção de IFN- pelo ensaio de ELISPOT. 

Respostas acima do limiar de 15 spots/106 células foram consideradas positivas. 

**p<0,001 

 

Após a avaliação da influência do prime na produção de  IFN fomos 

verificar se este poderia influenciar proliferação de linfócitos específicos para 

a gp140. Quinze dias após a última dose, os animais foram sacrificados e a 

proliferação celular foi avaliada por citometria de fluxo através da diluição de 

CFSE. As células do baço dos animais imunizados foram re-estimuladas in 

vitro com o peptídeo env4.. A estratégia de “gate” utilizada para avaliação da 

resposta proliferativa está mostrada na Figura anexa 1  . Os animais que 

receberam o pVAX como prime não apresentaram proliferação específica de 

LT CD4+ (figura 25 A) e T CD8+ (figura 25 B) significativa para o peptídeo 

env4, já os animais que receberam o prime com HIVBr18 apresentaram 

proliferação específica de LTCD4+ e LTCD8+ para o peptídeo adicionado em 

cultura. Esse fenômeno foi observado na presença dos adjuvantes ACF/AIF, 

poly IC e CpG ODN 1826. 
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Figura 25. Avaliação da proliferação celular específica utilizando citometria de 

fluxo. Camundongos BALB/c foram imunizados inicialmente com 100g do vetor 

vazio pVAX ou com HIVBr18  e posteriormente receberam 2 doses com 10g de 

gp140 na presença de ACF/AIF; poly IC e CpG ODN 1826. Posteriormente, o baço 
de cada animal foi removido, as células foram marcadas com a concentração de 
1,25uM de CFSE e incubadas por 5 dias na presença do peptídeo env4 do HIV-1 
(5µM). A proliferação das células T CD4+ (A) e células T CD8+ (B) estão 
representadas em porcentagem. 
 
  

Em outro experimento independente onde os animais receberam a 

imunização inicial com o 100µg de pVAX ou HIVBr18 e posteriormente duas 

doses de 1µg da proteína recombinante gp140 na presença de adjuvantes, 

avaliamos simultaneamente a proliferação e a produção de citocinas 

intracelulares. Para tal, utilizamos a citometria de fluxo multiparamétrica, já 
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mencionada anteriormente e a estratégia de “gates” utilizada está 

demonstrada na figura anexa 1.   

Como ser observado na figura 26, esplenócitos de animais que 

receberam a imunização inicial com a vacina HIVBr18 apresentaram uma 

maior porcentagem de células T CD4+ que proliferam e produzem as citocinas 

IFN-, IL-2 e TNF-α simultaneamente (figuras 26 A, B e C, respectivamente) 

quando comparados com esplenócitos dos animais que receberam pVAX. 

Esse fenômeno foi observado na presença dos adjuvantes poly IC, CpG 

ODN, Alum, MPL e MDP. Para os LTCD8+ a magnitude foi inferior e não 

observamos diferença nos esplenócitos dos animais que receberam como 

prime o HIVBr18 ou pVAX, independente do adjuvante testado (dados não 

mostrados).  

Esses dados sugere que a vacina HIVBr18 fornece um auxilio cognato 

para a resposta imune celular antígeno específica.  
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Figura 26. Avaliação da proliferação e produção de citocina intracelular 

específica pelos LT CD4+. Camundongos BALB/c foram imunizados inicialmente 

com 100g do vetor vazio pVAX ou com HIVBr18  e posteriormente receberam 2 

doses com 1g de gp140 na presença de ACF/AIF; poly IC; CpG ODN 1826; Alum; 

MPL e MDP. Posteriormente, o baço de cada animal foi removido, as células foram 

marcadas com a concentração de 1,25uM de CFSE e incubadas na presença do 

peptídeo env4 do HIV-1 (5µM). A produção das citocinas INF- (A), IL-2 (B) e TNF-α 

(C) na população de LTCD4+ que proliferam está representada em porcentagem. 
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4.6. Avaliação da influência da imunização inicial com o plasmídeo Yu2-

gp140 na resposta imune ao trímero de gp140 

 

Como o prime com a vacina de epítopos de linfócitos T CD4+ HIVBr18 não 

influenciou a magnitude da resposta humoral gp140- específica, fomos avaliar 

se uma imunização inicial com a vacina de DNA que codifica o trímero gp140 

(Yu2-gp140) poderia aumentar a resposta específica. Essa estratégia de uti lizar 

um vetor no prime e depois utilizar outro vetor no boost, ambos codificando o 

mesmo antígeno, é denominado prime-boost heterólogo. 

Grupos de camundongos BALB/c receberam uma imunização inicial de 

uma, duas ou três doses de 100µg do DNA Yu2-gp140 pela via intramuscular. 

Posteriormente, os animais receberam uma, duas ou três doses com 10µg da 

proteína recombinante gp140 pela via subcutânea na presença do adjuvante 

poly IC (tabela 3) também com intervalo de quinze dias. 

 

Tabela 3: Esquema de imunização com o DNA Yu-2 gp140 e a proteína 

recombinante gp140.  

 

1a dose 2a dose 3a dose 

Yu2-gp140 Yu2-gp140 Yu2-gp140 

gp140+poly IC gp140+poly IC gp140+poly IC 

Yu2-gp140 Yu2-gp140 gp140+poly IC 

Yu2-gp140 gp140+poly IC gp140+poly IC 

 

O sangue dos animais foi coletado 15 dias após cada dose e o soro 

separado para detecção de anticorpos IgG total e subclasses.  

Os animais que receberam 3 doses de DNA apresentaram títulos de 

anticorpos gp140-epecíficos significativamente inferiores (p<0,0001) quando 

comparado aos demais grupos (figura 27). Em contraste, os animais que 

receberam 3 doses de proteína  com o adjuvante poly I:C apresentaram 

elevados títulos de anticorpos (IgG) e que não diferiram com os que receberam 

como prime uma ou 2 doses de DNA Yu2-gp140 seguido de 1 ou 2 doses da 

gp140 em poly IC (figura 27). 
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Figura 27. A imunização inicial com DNA que codifica a gp140 não aumenta a 

magnitude da resposta imune humoral independente do número de doses 

administradas. Camundongos BALB/c receberam imunização prévia com uma, duas 

ou três doses de 100µg da vacina de DNA que codifica a gp140 (Yu2-gp140). 

Posteriormente, os animais receberam 10µg da proteína recombinante gp140 pela via 

subcutânea na presença do adjuvante poly I:C. Com o soro dos animais imunizados foi 

realizado o ensaio de ELISA. Os títulos de anticorpos IgG total estão apresentados em 

escala logarítmica. ***p<0,0001. 

 

Afim de determinar se os diferentes protocolos de imunização seriam 

capazes de induzir a diferenciação em células T auxiliares foliculares (THF) e de 

células B do centro germinativo (CG), os linfonodos inguinais e poplíteos dos 

camundongos imunizados foram retirados e processados conforme descrito no 

item metodologia. Os animais que receberam 3 doses de DNA (Yu2-gp140)  

apresentaram frequência baixa de células THF e também de células B do centro 

germinativo (CG). Já os animais que receberam a proteína recombinante gp140 

com o adjuvante poly I:C independente do número de doses apresentaram 

frequência superior de células THF e CG (figura 28 A e B, respectivamente). 

Como demonstrado na figura 28C, observamos uma correlação positiva entre a 

frequência de células THF e CG (R=0,84; p=0,0005). 
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Figura 28. A imunização inicial com DNA que codifica a gp140 não altera a 

frequência de células B do centro germinativo e T auxiliar foliculares independente 

do numero de doses administradas. Camundongos BALB/c receberam ou não a 

imunização inicial com 100µg da vacina de DNA Yu2-gp140. Posteriormente, os animais 

receberam ou não,10µg da proteína recombinante gp140 pela via subcutânea na 

presença do adjuvante poly I:C.. (A) Frequência das células T auxiliares (THF) e (B) 

células B do centro germinativo; (C)  gráfico de correlação entre as populações THF e 

CG. ***p<0,0005. 

 

Para complementar os dados acima, realizamos o ensaio de ELISPOT 

para células B, onde verificamos as células secretoras de anticorpo IgG-
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específicos. Para a realização deste ensaio, os esplenócitos recém isolados 

foram colocados em cultura por 16 horas para a detecção das células 

secretoras de imunoglobulinas. Os animais que receberam 3 doses de DNA 

apresentaram número de células secretoras de anticorpos gp140-epecíficos 

significativamente inferiores (p<0,0001) quando comparado ao grupo que 

recebeu 3 doses da proteína recombinante com o adjuvante poly IC (figura 29). 

Os animais que receberam 3 doses de proteína  com o adjuvante poly IC 

apresentaram número de células secretoras de anticorpos (IgG) 

significativamente superiores (p<0,001)  quando comparado com os animais 

que receberam como prime uma ou 2 doses de DNA Yu2-gp140 seguido de 

uma ou duas doses de gp140+ poly IC (figura 31). 

 

Figura 29. A imunização inicial com o plasmídeo Yu2-gp140 não altera o 
número  de células secretoras de anticorpos gp140-específicos. .Camundongos 

BALB/c receberam ou não a imunização inicial com 100µg da vacina de DNA Yu2-
gp140. Posteriormente, os animais receberam ou não,10µg da proteína 
recombinante gp140 pela via subcutânea na presença do adjuvante poly IC. 
Posteriormente, o baço de cada animal foi removido e os esplenócitos colocados em 
cultura por 16 horas, a fim de avaliar o número de células secretoras de anticorpo 
gp140-específica. **p<0,001, ***p<0,0001. 
 

Com esses dados apresentados acima, podemos concluir que a 

imunização prévia com o DNA que codifica para gp140, não é capaz de 

aumentar a magnitude da resposta humoral gerada após imunização, quando 
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comparamos com o grupo que recebeu a proteína gp140 na presença de poly 

IC independente do número de doses. 

Posteriormente, fomos avaliar se uma imunização prévia com a vacina de 

DNA que codifica para gp140 seria capaz de fornecer auxílio cognato e dessa 

maneira influenciar a resposta imune celular gp140-específica. Os 

camundongos foram imunizados com o mesmo esquema apresentado acima. 

Quinze dias após a última dose, os animais foram sacrificados e a produção de 

IFN pelos esplenócitos foi avaliada por ELISPOT. As células do baço dos 

animais imunizados foram re-estimuladas in vitro com a proteína gp140. Os 

animais que receberam 3 doses de DNA apresentaram número de células 

produtora de IFN- inferiores quando comparado com os demais grupos (Figura 

30). O grupo de animais que recebeu 3 doses da proteína recombinante com o 

adjuvante poly IC não apresentou diferença significativa no número de células 

produtoras de IFN- quando comparado com os grupos que receberam  uma  ou 

duas dose de DNA, seguido de gp140 com o adjuvante poly IC.  

 

Figura 30. A imunização inicial com DNA que codifica a proteína Gp140 não 

altera a produção de IFN- independente do numero de doses administradas. 

Camundongos BALB/c receberam ou não a imunização inicial com 100µg da vacina 

de DNA Yu2-gp140. Posteriormente, os animais receberam ou não,10µg da proteína 

recombinante gp140 pela via subcutânea na presença do adjuvante poly I:C. Quinze 

dias após a última dose, o baço de cada animal foi removido e os esplenócitos 

colocados em cultura, na presença da proteína gp140(5µg/mL), por 18h, a fim de 
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avaliar a produção de IFN- pelo ensaio de ELISPOT. Respostas acima do limiar de 

15 spots/106 células foram consideradas positivas. 

 

Em seguida, avaliamos se a imunização inicial com a vacina de DNA que 

codifica a gp140 seria capaz de induzir a proliferação de linfócitos T CD4+ e T 

CD8+ específicos. A estratégia de “gate” utilizada para avaliação da resposta 

proliferativa se encontra na figura anexa 1. Observamos que animais 

imunizados de todos os grupos apresentaram  LT CD4+ (figura 31 A) e T CD8+ 

(figura 31 B) capazes de proliferar após re-estímulo in vitro com a proteína 

recombinante gp140. Quando comparamos os diferentes grupos, não 

observamos diferença na porcentagem de LTCD4+ que proliferaram (figura 

31A). Entretanto, ao comparar a população de LTCD8+ (figura 31B) verificamos 

uma maior proliferação desse subtipo celular no grupo de animais que recebeu 

3 doses do DNA Yu2-gp140 quando comparado ao grupo que recebeu 3 doses 

da gp140+ poly IC ou 1 dose de DNA combinada a 2 doses de gp140+ poly IC . 

 

Figura 31. Avaliação proliferação celular específica por citometria de fluxo. 

Camundongos BALB/c receberam ou não a imunização inicial com 100µg da vacina 

de DNA Yu2-gp140. Posteriormente, os animais receberam ou não,10µg da proteína 

recombinante gp140 pela via subcutânea na presença do adjuvante poly I:C. 

Posteriormente, o baço de cada animal foi removido e os esplenócitos colocados em 

cultura, na presença da proteína gp140 (5µg/mL) a fim de avaliar a proliferação 

específica pelo ensaio de CFSE. A frequência das células estão representadas em 

porcentagem (%). *p<0,05. 
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4.7. Influência de diferentes adjuvantes na resposta imune ao trímero de 

gp140 

Afim de avaliar somente a influência da administração dos diferentes 

adjuvantes na resposta contra gp140, os animais foram imunizados com 10ug 

da proteína recombinante gp140 na presença dos adjuvantes ACF/AIF,  poly IC, 

CpG ODN 1826, Alum, MPL, MDP, R837 e R848.  Posteriormente, analisamos 

os títulos de anticorpos, a frequência de células B do centro germinativo (CG), a 

frequência de células T auxiliar foliculares (THF), produção da citocina IFN- e a 

proliferação de LT CD4+ e T CD8+. 

Na figura 32 podemos observar que o soro dos animais imunizados com a 

gp140 na presença de ACF/AIF apresentou títulos de anticorpos 

significativamente do que o soro dos animais imunizados com poly IC , Alum, 

MDP, R837 e R848. O soro dos animais que receberam a gp140 na presença 

do adjuvante CpG ODN apresentou títulos de anticorpos significativamente 

superiores ao dos animais que receberam a gp140 na presença dos adjuvantes 

Alum, MDP, R837 e R848. Já os animais que receberam a gp140 na presença 

do adjuvante MPL, apresentaram títulos de anticorpos significativamente mais 

elevados do que os animas imunizados na presença dos adjuvantes MDP, R837 

e R848.  
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Figura 32. A imunização com a proteína gp140 na presença dos adjuvantes induz 

elevados títulos de anticorpos. Camundongos BALB/c receberam 2 doses de 10µg 

da proteína recombinante gp140 pela via subcutânea na presença dos adjuvantes 

ACF/AIF; poly I:C, CpG ODN, Alum, MPL, MDP, R837 ou R848. Após a segunda dose, 

os títulos de anticorpos IgG total presentes no soro foram determinados por ELISA e 

estão apresentados em escala logarítmica.**p<0,001,  ***p<0,0001. 

Quando analisamos as subclasses de imunoglobulinas observamos que a 

proteína recombinante gp140 na presença dos adjuvantes induziu elevados 

títulos das subclasses IgG1 e IgG2a. Pela análise da razão IgG1/IgG2a 

observamos que alguns adjuvantes como o ACF/AIF, poly IC, CpG induziram 

uma resposta imune mais direcionada para um padrão do tipo Th1 (menor razão 

IgG1/IgG2a). Em contraste, o alum, MDP e R848 induziram uma maior razão 

IgG1/IgG2a o que sugere um direcionamento da resposta para um padrão Th2. 

(Figura 33). 
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Figura 33. A imunização com o trímero na presença dos adjuvantes induz 

diferentes subclasses de imunoglobulinas (IgG). Camundongos BALB/c receberam 2 

doses de 10µg da proteína recombinante gp140 pela via subcutânea na presença dos 

adjuvantes ACF/AIF; poly I:C, CpG ODN, Alum, MPL, MDP, R837 ou R848. Após a 

segunda dose, os títulos de anticorpos das diferentes subclasses de IgG presentes no 

soro foram determinados por ELISA e estão apresentados em escala logarítmica. 

 

A afinidade dos anticorpos produzidos foi avaliada através do ensaio de 

ELISA de afinidade, variando as concentrações de tiocianato de amônio ( 0 à 8 

M). A figura 34 mostra que os anticorpos gerados na presença de CpG ODN 

1826 apresentaram um afinidade estatisticamente inferior aquela observada dos 

anticorpos produzidos na presença dos outros adjuvantes. 
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Figura 34. A imunização com o trímero na presença de diferentes adjuvantes gera 

anticorpos específicos de alta afinidades. Camundongos BALB/c receberam 2 doses 

com 10g de gp140 na presença de ACF, poly I:C, CpG ODN 1826, Alum, MPL, MDP, 

R837 e R848. Quinze dias após a segunda dose, a afinidade dos anticorpos (IgG total) 

presentes no soro foi determinado por ELISA de afinidade, variando as concentrações 

do tiocianato de amônio de 0 à 8 M. *** p<0,0001. 

Após verificarmos que a imunização com a proteína gp140 na presença 

dos adjuvantes era capaz de gerar elevados títulos de anticorpos, analisamos 

também a capacidade de induzir células B do centro germinativo (CG) e células 

T auxiliar foliculares (THF). Os animais imunizados com a gp140 na presença 

dos diferentes adjuvantes apresentaram frequência das células do centro 

germinativo superior a 3% (figura 35 A). Os animais imunizados na presença do 

adjuvante R848 apresentaram frequência estatisticamente superior ao dos 

animais imunizados na presença de Alum e CpG ODN 1826. Quando 

analisamos a frequência de células TCD4+ auxiliar foliculares (THF) observamos 

uma frequência semelhante nos linfonodos dos animais imunizados (figura 35B). 

A figura 35C mostra que existe uma correlação positiva (r=0,47) entre a 

frequência de células B do centro germinativo e as células T auxiliar foliculares.  
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Figura 35. A imunização com a proteína gp140 na presença de diferentes 

adjuvantes é capaz de induzir a formação de células do centro germinativo (CG) e 

células T auxiliar foliculares (THF). Os camundongos BALB/c receberam 10µg da 

proteína recombinante gp140 pela  via subcutânea na presença dos adjuvantes: 

ACF/AIF, poly IC, CpG ODN, Alum, MPL, R837 ou R848. Quinze dias após a última 

dose, os linfonodos drenantes foram retirados e a frequência de células B do centro 

germinativo (CG) e células T auxiliar foliculares (THF) foi determinada por citometria de 

fluxo. (A) Frequência de células B do centro germinativo e T auxilar foliculares (B); (C) 

correlação entre as frequências dos subtipos celulares.*p< 0,05. 

 

Uma vez que a proteína gp140 na dose mais alta (10ug) estava induzindo 

elevados títulos de anticorpos específicos, formos verificar se com uma dose 

mais baixa, o padrão seria o mesmo. Para tal, utilizamos 1ug e da proteína 

recombinante gp140 em um experimento independente e utilizamos os 

seguintes adjuvantes: ACF/AIF, poly IC, CpG ODN 1826, Alum, MPL, MDP, 

R837 ou R848 (figura 36).  Como podemos observar, a imunização com a 

gp140 na presença do diferentes adjuvantes foi capaz de induzir elevados 

títulos de anticorpos e algumas diferenças estatísticas significativas foram 

observadas. A imunização na presença de MPL foi capaz de induzir títulos de 
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anticorpos superiores quando comparado com os demais adjuvantes . Em 

contraste, o soro dos animais imunizados com alum apresentaram títulos de 

anticorpos significativamente inferiores quando comparados com o grupo 

imunizado com ACF, poly IC, CpG, Alum e MPL. Os animais imunizados na 

presença dos adjuvantes poly IC e CpG ODN 1826 apresentaram título de 

anticorpo superior daquela observada nos grupos imunizados com Alum,  MDP, 

R837 e R848 (Figura 36). 

 

 

Figura 36. A imunização com a proteína gp140 na presença de diferentes 

adjuvantes induz elevados títulos de anticorpos. Camundongos BALB/c receberam 

1µg da proteína recombinante gp140 pela  via subcutânea na presença dos adjuvantes: 

ACF/AIF, poly IC, CpG ODN, Alum, MPL, MDP, R837 ou R848. Os títulos de anticorpos 

IgG total presentes no soro foram dosados por ELISA e estão apresentados em escala 

logarítmica.**p<0,001 ***p<0,0001. 

 

 

Em seguida avaliamos a presença de células secretoras de IgG 

gp140-específico (no linfonodo e no baço) e da citocina IFN- através do 

ensaio de ELISPOT para células B e T, respectivamente. Quando células dos 

linfonodos provenientes dos camundongos imunizados foram colocados em 

cultura, observamos um maior número de células produtoras de IgG-



Juliana de Souza Apostolico 

 
 

87 
 

específica nos animais que foram imunizados com a gp140 na presença de 

R848, R837 e CpG ODN (figura 37A). No baço observamos o mesmo padrão 

de resposta embora com magnitude inferior (figura 37B).  

 

Figura 37. A imunização com a proteína gp140 na presença dos diferentes 
adjuvantes induz células secretoras de anticorpos IgG gp140-específicos. 

Camundongos BALB/c foram imunizados com 10µg da proteína recombinante gp140 
pela via subcutânea na presença dos adjuvantes: CFA/IFA; poly IC, CpG ODN1826, 
Alum, MPL, MDP, R837 ou R848. Posteriormente, os linfonodos (A) e o baço (B) de 
cada animal foram removidos e as células colocadas em cultura por 16 horas, a fim 
de avaliar o número de células secretoras de anticorpos específicos. *p<0,05, 
**p<0,001, ***p<0,0001. 

 

 

Em seguida avaliamos a secreção de IFN- através de ensaio de 

ELISPOT. Quando esplenócitos provenientes de camundongos imunizados 

com a proteína recombinante gp140 na presença dos adjuvantes foram re-

estimulados in vitro com a gp140 observamos uma secreção significativa 

dessa citocina (Figura 38).  O grupo de animais que recebeu o adjuvante poly 

IC apresentou uma produção significativamente superior quando comparado 

aos demais grupos. Já o grupo que recebeu o adjuvante CpG ODN 

apresentou diferença significativa com os grupos que receberam os 

adjuvantes Alum, MDP,  R837 e R848. 
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Figura 38. A imunização com a proteína recombinante gp140 na presença de 

diferentes adjuvantes induz a produção de IFN-. Camundongos BALB/c 

receberam a imunização com 10µg da proteina recombinante gp140 pela via 

subcutânea na presença dos adjuvantes: CFA, poly I:C, CpG ODN, Alum, MPL, 

MDP, R837 e R848. Posteriormente, o baço de cada animal foi removido e os 

esplenócitos colocados em cultura, na presença da proteína gp140 (5µg/mL), por 

18h, a fim de avaliar a produção de IFN- pelo ensaio de ELISPOT. Respostas 

acima do limiar de 15 spots/106 células foram consideradas positivas. *p<0,05, 

**p<0,001, ***p<0,0001. 

 

Avaliamos também a capacidade do nosso protocolo de imunização  em 

induzir proliferação de linfócitos T CD4+ e T CD8+ específicos. A estratégia de 

“gate” utilizada para avaliação da resposta proliferativa está demonstrada na 

figura anexa 1. Após o re-estímulo in vitro com a proteína recombinante gp140, 

observamos na figura 39 que ambos os LT CD4+ (figura 39 A) e T CD8+ (figura 

39 B) apresentaram proliferação específica. 
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Figura 39. Avaliação da proliferação específica pelos LT CD4+ e CD8+ por 

citometria de fluxo. Camundongos BALB/c receberam 10µg da proteína 

recombinante gp140 pela via subcutânea na presença dos adjuvantes ACF, poly IC, 

CpG ODN, Alum, MPL, MDP, R837 e R848. Posteriormente, o baço de cada animal 

foi removido e os esplenócitos cultivados, na presença da proteína gp140 (5µg/mL), 

a fim de avaliar a proliferação específica através da diluição do CFSE. A frequência 

das células estão representadas em porcentagem (%).  

 

Em seguida fomos avaliar se a imunização com a proteína gp140 na 

presença dos adjuvantes seria capaz de induzir células produtoras de 

citocinas como IFN-, IL-2 e TNF-α. Através da citometria de fluxo 

multiparamétrica, observamos que a imunização foi capaz de gerar LT CD4+ 

(figura 40 A, B e C, respectivamente) e LTCD8+ (Figura 41 A, B, e C 

respectivamente) produtores das citocinas IFN- , IL-2 e TNF-α. Na figura 40 

podemos observar que os animais que receberam o adjuvante CpG ODN 

apresentaram uma maior porcentagem de LTCD4+ produtores de citocinas. 

Essa porcentagem foi significativamente superior quando avaliada a 

produção de IL-2 quando comparada com a observada no grupo que recebeu 

o adjuvante Alum (figura 40 B). Os LTCD4+ dos animais que receberam o 

adjuvante CpG ODN apresentaram maior produção da citocina TNF-α (figura 

40 C) quando comparados aos demais grupos. Em relação a produção de 

citocinas pelos LT CD8+ (figura 41) não observamos diferença estatística 

entre os grupos avaliados.  
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Figura 40.  Avaliação da produção de citocinas intracelulares específica por LT 

CD4+ utilizando citometria de fluxo multiparamétrica. Camundongos BALB/c 

foram imunizados inicialmente com receberam 2 doses com 10g de gp140 na 

presença de ACF/AIF, poly IC, CpG ODN 1826, Alum, MPL, MDP, R837 ou R848. 

Posteriormente, o baço de cada animal foi removido, as células foram marcadas 

com 1,25uM de CFSE e incubadas na presença de gp140 (5µg/mL). A produção das 

citocinas INF- (A), IL-2 (B) e TNF-α (C) estão representadas em porcentagem (%). 

*p<0,05. 
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Figura 41. Avaliação da produção de citocinas intracelulares específica pelos 

LT CD8+ utilizando citometria de fluxo multiparamétrica. Camundongos BALB/c 

foram imunizados inicialmente com receberam 2 doses com 10g de gp140 na 

presença de ACF/AIF, poly IC, CpG ODN 1826, Alum, MPL, MDP, R837 ou R848. 

Posteriormente, o baço de cada animal foi removido, as células foram marcadas 

com 1,25uM de CFSE e incubadas na presença de gp140 (5µg/mL). A produção das 

citocinas INF- (A), IL-2 (B) e TNF-α (C) estão representadas em porcentagem (%). 
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5. DISCUSSÃO 

Os anticorpos neutralizantes (nAbs) fazem parte da resposta imune 

protetora induzida por todas as vacinas eficazes que fazem parte atualmente 

do calendário vacinal. De maneira similar, uma vacina ideal capaz de prevenir 

a infecção pelo HIV, deverá induzir uma resposta humoral composta de 

anticorpos neutralizantes, anticorpos ligadores e resposta celular. Embora a 

infecção natural e a imunização com proteínas do envelope viral (Env) 

consiga induzir nAbs, esses anticorpos que possuem a capacidade de 

neutralizar diferentes cepas de HIV não são comuns e nem de longa duração. 

O efeito protetor dos nAbs na infecção pelo HIV pode ser observado em 

estudos que mostraram que a administração passiva de anticorpos 

monoclonais é capaz de conferir proteção significativa em macacos 

desafiados com o Vírus da Imunodeficiência Símio-Humana (SHIV) (Mascola, 

2002, Mascola and Montefiori, 2010, Montefiori and Mascola, 2009)  e 

camundongos humanizados desafiados com o HIV (Klein et al., 2012, Diskin 

et al., 2013). Assim, um dos maiores desafios no campo da vacinologia do 

HIV é desenvolver imunógenos que induzam a produção de anticorpos 

capazes de neutralizar ou de se ligarem amplamente ao HIV (Mascola and 

Montefiori, 2010). Mais recentemente, outros tipos de anticorpos 

demonstraram seu importante papel na proteção como os que são capazes 

de (i) agregar os vírions e impedir o movimento através das camadas 

epiteliais (Hladik and Hope, 2009); (ii) os que se ligam aos receptores Fc nos 

monócitos e células NK e participam do processo de ADCC (Florese et al., 

2009); (iii) os que inibem o HIV via ADCVI (Forthal et al., 2005, Hladik and 

Hope, 2009) ou (iv) que se ligam aos FcR e induzem quimiocinas e outros 

fatores antivirais (DeVico and Gallo, 2004).  

As tentativas iniciais de induzir uma resposta humoral eficaz contra o 

HIV utilizando a glicoproteína do env monomérica (gp120) administrada com 

hidróxido de alumínio- Alum (VAX04) foram ineficientes, não sendo, portanto, 

capazes de conferir proteção. Em contraste, os resultados recentes do último 

ensaio clínico de eficácia realizado (RV144) mostraram que esquemas de 

imunização que incluem a proteína Env como reforço (boost) e indução 

(prime) com vetor viral, diminui o risco de aquisição do HIV em 
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aproximadamente 30% (Rerks-Ngarm et al., 2009). A análise da resposta 

imune dos indivíduos vacinados mostrou que elevados títulos de anticorpos 

específicos para a região da alça V2 do vírus correlaciona com uma 

diminuição do risco de infecção pelo HIV. Esse mecanismo de proteção 

mediado pelos anticorpos anti-V2 ainda é desconhecido, porém sabe-se que 

não é dependente de sua atividade neutralizante (Gorny et al., 2012).  

No presente trabalho, avaliamos o efeito de uma imunização inicial 

(prime) com uma vacina de DNA codificando epítopos para linfócitos T CD4+ do 

HIV (HIVBr18) na magnitude e qualidade da resposta imune induzida contra 

uma proteína recombinante que representa o trímero da proteína envelope 

(gp140) do HIV. Experimentos de imunização feitos em camundongos BALB/c 

mostraram que a administração inicial (prime) da vacina HIVBr18 não altera a 

magnitude da resposta imune humoral específica para a gp140 independente do 

adjuvante e da quantidade de proteína recombinante utilizada. Ao que tange a 

qualidade da resposta humoral, observamos que no grupo imunizado 

previamente com a HIVBr18 houve uma tendência para maior indução de 

resposta específica de padrão Th1. Quando imunizamos os animais na 

ausência de adjuvantes, só observamos resposta celular específica quando os 

animais receberam o prime com HIVBr18. Além disso, avaliamos o efeito das 

diferentes formulações de adjuvantes e observamos que formulações de 

adjuvantes licenciados para uso em humanos podem ser utilizados uma vez que 

foram capazes de induzir títulos de anticorpos de magnitude similar a observada 

após imunização na presença do adjuvante completo de Freund, considerado 

padrão ouro. 

 As tentativas iniciais de produzir trímeros da glicoproteína do envelope 

(gp140) do HIV-1 foram frustradas, porém diversos estudos mostraram que 

modificações na sequência facilitam a solubilização e estabilidade do trímero 

de gp140 (Yang et al., 2000, Yang et al., 2002). Inicialmente nesse trabalho, 

fomos capazes de produzir uma proteína recombinante representando o 

trímero da gp140 do HIV-1 (figura 13). O gene (Yu2gp140) que codifica para 

a gp140 foi otimizado (figura 10) (Yang et al., 2002, Yang et al., 2000) e 

sofreu algumas modificações com o objetivo de aumentar a estabilidade do 

trímero e facilitar a solubilidade do mesmo. Esse trímero de gp140 também 
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vem sendo utilizado com o objetivo de isolar células B capazes de produzir 

anticorpos neutralizantes de indivíduos infectados que conseguem controlar a 

viremia e não progridem para AIDS (Scheid et al., 2011, Mouquet et al., 2011, 

Walker et al., 2009, Walker et al., 2011). 

Uma vez que conseguimos produzir a proteína recombinante fomos testar 

se a capacidade antigênica da mesma foi mantida. Conforme mostrado na figura 

14, soro de paciente infectado pelo HIV-1 reconheceu de maneira específica à 

proteína recombinante produzida. Em seguida avaliamos se o trímero de gp140 

produzido era imunogênico, ou seja, capaz de induzir uma resposta imune 

antígeno-específica. Como as vacinas de subunidades geralmente são pouco 

imunogênicas se faz necessário a utilização de um adjuvante forte. Assim, os 

camundongos foram imunizamos com a gp140 na presença do adjuvante 

completo de Freund (ACF) e verificamos a presença de elevados títulos de 

anticorpos IgG específicos após a segunda dose (figura 15). A utilização do ACF 

apesar de ser proibida em seres humanos, é ainda utilizada em modelos 

animais por ser considerado o “padrão ouro” em termos de adjuvanticidade. 

Outros trabalhos na literatura demonstraram que o trímero de gp140 na 

presença de ACF é bastante imunogênico em camundongos (Lai RP, 2012). 

A importância da presença de um epítopo auxiliar forte de linfócitos T 

CD4+ nas imunizações com adjuvantes licenciados para uso em humanos e 

que são menos potentes que o adjuvante completo de Freund foi 

demonstrada anteriormente utilizando como modelo a imunização com a 

proteína 1 da superfície do merozoíta de Plasmodium vivax (Rosa et al., 

2004). Baseado então na necessidade da utilização de um adjuvante 

licenciado para uso em humanos, e, portanto menos potente, resolvemos 

utilizar como fonte de epítopos para linfócitos T CD4+ uma vacina de DNA 

desenvolvida anteriormente pelo grupo que codifica 18 epítopos promíscuos 

de linfócitos T CD4+ do HIV-1 (Rosa et al., 2010, Ribeiro et al., 2010). Esses 

epítopos foram identificados pelo algoritmo TEPITOPE que determina as 

regiões capazes de se ligarem a 25 moléculas de HLA-DR humanas. Os 18 

epítopos foram testados quanto a sua propriedade antigênica e foram 

reconhecidos por células mononucleares do sangue periférico (CMSP) de 
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90% dos indivíduos infectados pelo HIV (Fonseca et al., 2006). Além disso, 

cada indivíduo foi capaz  de reconhecer em média 5 peptídeos.  

Uma vacina de DNA (HIVBr18) foi produzida a partir desses epítopos e 

utilizada para imunizar camundongos BALB/c (Rosa et al., 2011) e 

transgênicos (Ribeiro et al., 2010) para diferentes moléculas de HLA classe II 

humanas (HLA-DR2,-DR4,-DQ6, DQ8). Os resultados desses trabalhos 

mostraram que a imunização com a vacina HIVBr18 foi capaz de induzir uma 

reposta ampla, proliferativa de linfócitos TCD4+, produtora de citocinas de 

padrão Th1, células de memória e células polifuncionais. Outro grupo, ao 

realizar um estudo de fase I, com 84 indivíduos saudáveis, observou que uma 

vacina contendo múltiplos epítopos para linfócitos T CD4+, foi capaz de 

induzir respostas polifuncionais em 68% dos indivíduos (Jin et al., 2009). Os 

autores sugerem que a mesma pode ser uma fonte de auxílio na geração de 

anticorpos assim como de respostas mediadas por linfócitos T CD8+.  

O nosso grupo demonstrou em trabalho anterior, que o prime com a vacina 

HIVBr18 aumentou a magnitude e amplitude das respostas de células CD8+ 

induzidas por vacinas de DNA codificando as proteínas Vif e Gag do HIV-1, 

através de um mecanismo de auxílio cognato, uma vez que a vacina HIVBr18 

compartilhava epítopos com tais proteínas (Ribeiro et al., 2009). No presente 

trabalho, observamos que o prime com HIVBr18 não foi capaz de aumentar a 

magnitude da resposta humoral contra a gp140 (figura 17), porém alterou a 

qualidade dessa resposta (figura 18) quando os animais foram imunizados com 

10g da gp140. Observamos que a razão IgG1/IgG2a diminuiu indicando um 

desvio para resposta para padrão Th1. Esse fenômeno pode ser observado na 

presença do adjuvante forte ACF, mas também com os adjuvantes licenciados 

para uso em humanos como o poly IC e CpG ODN 1826 ODN. Tendo em vista 

que a quantidade de 10g de antígeno para imunização de camundongos é 

uma quantidade que poderia estar saturando o sistema (quantidade essa que 

corresponderia a 25mg em humanos), fomos avaliar se o prime com a vacina 

HIVBr18 influenciaria na magnitude da resposta humoral utilizando 10 ou 100x 

menos antígeno. Independente da quantidade de antígeno e do adjuvante 

testado, o prime não alterou a magnitude da resposta humoral (figura 19), 

porém, alterou a qualidade (figura 20) de maneira similar a observada nas 
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imunizações com 10g de antígeno. Estes dados indicam que é possível 

diminuir a quantidade de gp140 do que é normalmente utilizada na imunização 

de camundongos na presença de diversos adjuvantes para induzir uma resposta 

imune humoral tão potente quanto aquela induzida pelo adjuvante completo de 

Freund. Uma hipótese é que a própria sequência da gp140 possua epítopos 

auxiliares (helper), suprindo a necessidade de epítopos externos para conferir o 

auxílio necessário para a produção de anticorpos pelos linfócitos B mesmo na 

presença de adjuvantes normalmente menos potentes que o ACF. Esse 

fenômeno foi observado no trabalho de Rosa et al. 2004, onde a imunização 

com a proteína MSP119 (proteína de superfície do merozoíta do plasmodium 

vivax) juntamente com epítopo de células T CD4+ (PADRE) na presença de 

adjuvantes licenciados para uso em humano gerou títulos de anticorpos 

semelhantes aqueles induzidos na imunização assistida pelo ACF/AIF. 

Uma característica importante de algumas vacinas, como a da febre 

amarela é a capacidade de induzir uma resposta imune de longa duração. Então 

analisamos a longevidade da resposta humoral 150 dias após a última dose e 

observamos que independente do prime e do adjuvante testado a resposta 

humoral específica para gp140 produzida não apresentou queda significativa 

(Figura 21). Analisando a qualidade dos anticorpos produzidos após a 

imunização, verificamos que o prime com a vacina HIVBr18 não alterou a 

afinidade (figura 22) dos anticorpos gp140-específicos gerados quando 

comparado com o prime com pVAX. 

Estudos pré-clínicos realizados em primatas não humanos mostraram 

que respostas celulares funcionalmente relevantes de linfócitos TCD4+ e 

CD8+ específicas são um pré-requisito essencial para novos candidatos à 

vacina contra o HIV (McElrath et al., 2008b, Sekaly, 2008, Watkins et al., 

2008, Hansen et al., 2009). Além dessas evidências em modelos animais, o 

ensaio clínico de eficácia RV144 mostrou também que os indivíduos 

protegidos apresentaram uma resposta celular de linfócitos TCD4+ 

direcionados para env (de Souza et al., 2012, Bansal et al., 2010). Por esse 

motivo, fomos avaliar se o prime com HIVBr18 seria capaz de conferir auxílio 

e aumentar a resposta imune celular direcionada a env. Para tal, os 

esplenócitos dos animais imunizados foram avaliados quanto a sua 



Juliana de Souza Apostolico 

 
 

98 
 

capacidade de produzir IFN frente ao re-estímulo com a proteína gp140 e 

com um peptídeo de env (gp160 188-201) presente na vacina HIVBr18 assim 

como no trímero da gp140. Esse peptídeo já havia sido descrito pelo nosso 

grupo anteriormente (Fonseca et al., 2006) e se mostrou eficiente em induzir 

proliferação de linfócitos TCD4+ e produção de IFN (Rosa et al., 2011) em 

células do baço de camundongos BALB/c imunizados com a vacina HIVBr18. 

No presente trabalho, observamos que o esplenócitos dos animais que 

receberam o prime com HIVBr18 e o boost com a gp140 na presença do 

adjuvante poly IC e re-estimulados com o peptídeo env apresentaram um 

maior número (p<0,0001) de células produtoras de IFN (figura 23 A) do que 

o observado no grupo que recebeu pVAX como prime. Em contraste, essa 

diferença não foi observada com o adjuvante ACF ou CpG ODN 1826. 

Posteriormente, fomos avaliar se a imunização inicial com a vacina HIVBr18 

seria capaz de aumentar a resposta proliferativa antígeno especifica. Na 

figura 25 A e B observamos que somente os grupos que receberam a 

imunização inicial de HIVBr18 apresentaram proliferação de linfócitos T CD4+ 

e T CD8+ antígeno especifica, independente do adjuvante utilizado.  

Em outro experimento onde utilizamos a concentração de proteína 10x 

menor do que no experimento anterior, também observamos o mesmo 

fenômeno, independente do adjuvante uti lizado (dados não mostrados). 

Neste mesmo experimento nos utilizamos a citometria de fluxo 

multiparametrica para detectar a produção de citocinas intracelulares. 

Observamos que os grupos que receberam a imunização inicial HIVBr18 

apresentaram maior produção dessas citocinas quando comparado com  os 

grupos que receberam o pVAX como prime, independente do adjuvante 

utilizado (figura 26). O fato de termos observado respostas de LTCD8+ 

específicos era esperado uma vez em trabalho anterior do grupo foi 

observado que o peptídeo env4 foi capaz de induzir resposta proliferativa de 

LTCD8+ em camundongos BALB/c imunizados com a vacina HIVBr18 (Rosa 

et al., 2011).  

Ao analisar a reposta nos animais que foram imunizados com a gp140 

na ausência de adjuvante, somente células do baço dos animais que 

receberam HIVBr18 como prime foram capazes de produzir IFN (figura 24). 



Juliana de Souza Apostolico 

 
 

99 
 

Esse experimento mostra que na ausência de um adjuvante, provavelmente 

células de memória induzidas pela imunização com HIVBr18 forneceram o 

auxílio necessário para a produção de IFN  env-específico. 

Nos últimos anos várias evidências mostraram que a utilização de um 

esquema de imunização composto de prime-boost heterólogo é capaz de 

aumentar a magnitude e a qualidade da resposta imune à diversos patógenos, 

inclusive contra o HIV (Ratto-Kim S, 2012). O prime-boost heterólogo consiste 

na administração do mesmo antígeno utilizando vetores diferentes como 

adenovírus e DNA, DNA e proteína, assim imunizamos os animais com um 

prime com a vacina de DNA que codifica a gp140 e boost com a proteína 

recombinante gp140 na presença de poly IC. Neste mesmo experimento 

realizamos estratégias de prime-boost homólogo (DNA/DNA ou 

proteína/proteína). O grupo que recebeu somente DNA apresentou títulos de 

anticorpos (figura 27) estatisticamente inferiores quando comparado ao demais 

grupos testados. Esse fenômeno foi de certa maneira esperado, uma vez que 

vacinas de DNA não são bons imunógenos para estimular a produção de 

anticorpos. A resposta humoral nos animais que receberam o prime/boost 

heterólogo foi semelhante àquela observada nos grupos que receberam o 

prime/boost homólogo com a gp140 recombinante. Além disso, avaliamos a 

presença de células T auxiliadoras foliculares (THF) visto que essas células são 

frequentemente o fator limitante na determinação da magnitude da resposta do 

centro germinativo (Johnston et al., 2009, Nurieva et al., 2009). A presença das 

THF nos linfonodos de primatas não humanos correlaciona com a magnitude da 

resposta de IgG específica para o SIV, com a magnitude da resposta do centro 

germinativo e com a avidez da IgG SIV-específica (Petrovas et al., 2012). Os 

animais que receberam uma, duas ou três doses de gp140 na presença de poly 

IC apresentaram células THF e células B do centro germinativo nos seus 

linfonodos drenantes (Figura 28). Esse fenômeno era esperado uma vez que 

esses animais apresentaram elevados títulos de anticorpos. Em contraste, os 

animais que receberam 3 doses de DNA, apresentaram baixa frequência desses 

tipos celulares. Na figura 29, mostramos que a imunização com 3 doses de DNA 

não é suficiente para gerar células secretoras de anticorpo (IgG). Em contraste, 

o grupo que recebeu 3 doses da proteína gp140 na presença do adjuvante poly 
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IC apresentou maior número de células secretoras de anticorpos específicos 

quando comparado aos demais grupos e esses dados corroboram com os 

apresentados para títulos de anticorpos, frequência de células B do centro 

germinativo e células THF. 

A escolha do adjuvante pode alterar de maneira significativa a resposta 

imune induzida contra um antígeno vacinal. A imunização de camundongos com 

20g da gp120 na presença de ACF induziu títulos de anticorpos mais elevados 

do que o observado após imunização com Ribi (MPL+TDM). Quando coelhos 

foram imunizados com o trímero gp140 na presença dos adjuvantes MF59 e 

CpG ODN (ambos licenciados para uso em humanos) observou-se a produção 

de anticorpos amplamente neutralizantes (Burke et al., 2009). A imunização de 

primatas não humanos com o trímero da gp140 da mesma cepa utilizada nesse 

trabalho (YU2) na presença dos adjuvantes Abisco 100 e CpG 2395 foi capaz 

de induzir anticorpos neutralizantes contra vírus dos clados A, B e C e conferir 

proteção contra o desafio com SHIV. Foi observado também que a resposta foi 

mais ampla do que no ensaio realizado com a gp120 monomérica utilizada no 

ensaio clínico VAX04 (Sundling et al., 2010). 

No presente trabalho, realizamos experimentos de imunização com 

diferentes quantidades de gp140  e com diferentes adjuvantes. Inicialmente 

na comparação da influência dos diferentes adjuvantes na resposta imune 

contra a gp140, não observamos diferença estatística quando comparamos o 

grupos que recebeu ACF/AIF e CpG ODN 1826. Entretanto observamos 

diferença estatística significativa quando comparamos o grupo que recebeu 

ACF com os grupos que receberam poly IC, Alum, MDP, R837 e R848 (figura 

32). Quando analisamos as subclasses e a razão entre IgG1/IgG2a, 

observamos que o CpG ODN 1826 foi capaz de diminuir esta razão, 

sugerindo um maior direcionamento para resposta de padrão Th1 (figura 33). 

Quando avaliamos a afinidades dos anticorpos gp140-específicos 

(figura 34) observamos que a maioria dos adjuvantes necessitaram da 

concentração de 0,5 M de tiocianato de amônio para dissociar 50% dos 

anticorpos ligados mostrando que os anticorpos gerados possuem uma 

afinidade semelhante. Como a produção de anticorpos está diretamente 

relacionada com a indução de células THF e células B do centro germinativo 
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(Crotty, 2011) avaliamos esses subtipos celulares nos linfonodos drenantes 

após as imunizações com a gp40 na presença de diferentes adjuvantes. Os 

animais imunizados com os diferentes adjuvantes apresentaram células TFH 

e B do centro germinativo (figura 35). Observamos diferença significativa 

somente entre as células B do centro germinativo no grupo que recebeu 

como adjuvante R848 comparado ao grupo que recebeu Alum e CpG ODN 

1826.   

O Alum apesar de ser o adjuvante mais utilizado nas vacinas até os 

dias atuais, é um adjuvante considerado pouco potente na indução de 

respostas de padrão Th1. Os outros adjuvantes testados nesse trabalho (poly 

IC, CpG ODN 1826, MPL, MDP, R837 e R848), além de serem licenciados 

para o uso em humanos, , tendem a produzir uma resposta mais direcionada 

para o padrão Th1.  

Uma das maneiras para evitar o escape imunológico é gerando 

respostas imunes celulares contra vários epítopos o que leva a um aumento 

da cobertura das respostas induzidas (Geluk et al., 1998, Kawamura et al., 

2000). Alguns estudos clínicos utilizando vacinas que induzem as respostas 

de células T anti-HIV demonstraram que a indução de respostas imunes a 

antígenos conservados na maioria dos indivíduos é um fator importante para 

novos alvos à vacina (McElrath et al., 2008a, Sekaly, 2008, Watkins et al., 

2008). A qualidade das respostas imunes é um fator crucial na definição de 

respostas protetoras (Seder et al., 2008). No nosso trabalho verificamos se a 

imunização com a proteína recombinante gp140 na presença dos diferentes 

adjuvantes licenciados para uso em humanos seria capaz de induz respostas 

de células T CD4+ e T CD8+  antígeno específica. Observamos que as células 

dos animais imunizados na presença dos adjuvantes poly IC, CpG ODN 1826 

e MPL apresentaram produção significativa de IFN- quando comparado com 

os demais adjuvantes (figura 38). A imunização com a gp140 na presença 

dos adjuvantes induziu a proliferação de linfócitos T CD4+ e T CD8+ (figura 

39), e também LT CD4+ (figura 40) e T CD8+ (figura 41) capazes de produz 

as citocinas IFN-; IL-2 e TNF-α, sugerindo uma reposta de padrão Th1. Os 

animais que receberam o adjuvante CpG ODN apresentou produção da 

citocina TNF-α (figura 40 C) significativamente superior quando comparado 
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aos demais grupos.  Alguns estudos com a vacina da varíola e também com 

vacina da febre amarela demonstraram que a indução de células T CD4+ e T 

CD8+ desempenham juntamente com os anticorpos, um papel importante na 

resposta imune contra a aquisição da doença (Gaucher et al., 2008, Precopio 

et al., 2007).  

Dados os resultados apresentados deste trabalho, podemos concluir que 

dependendo do padrão de resposta humoral (Th1 ou Th2) e da resposta celular 

(por exemplo, produção de IFN-) a escolha do adjuvante pode influenciar na 

necessidade de um prime com uma vacina contendo epítopos para linfócitos T 

CD4+ como, por exemplo, a vacina HIVBr18. Em conjunto, os resultados 

demonstram que as imunizações dos camundongos foram suficientes para 

gerar elevados títulos de anticorpos e indução de células produtoras de 

citocinas IFN-, IL-2 e TNF-α. Além disso, a imunização foi capaz de induzir 

células THF e células B do centro germinativo, que correlacionaram com os 

altos níveis de anticorpos. Os adjuvantes licenciados para uso humano, utilizado 

no presente trabalho podem oferecer uma plataforma universal para o 

desenvolvimento de vacinas contra pandemias e infecções emergentes, 

principalmente o HIV. 
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6. CONCLUSÃO  

Com os resultados apresentados nesse trabalho podemos concluir que: 

 A proteína recombinante representando o trímero da gp140 foi capaz 

de ser reconhecida pelo soro de paciente infectado pelo HIV-1 

demonstrando a sua antigenicidade; 

 A proteína recombinante gp140 foi capaz de induzir resposta imune 

humoral específica em camundongos BALB/c na presença do 

adjuvante completo de Freund (ACF), demonstrando sua 

imunogenicidade; 

 A imunização inicial com a vacina de DNA HIVBr18 não alterou a 

magnitude da resposta imune humoral específica após imunização 

com a gp140 na presença dos adjuvantes ACF/ AIF, poly IC, CpG 

ODN 1826, Alum, MPL, MDP, R837 e R848, independente da 

quantidade de proteína uti lizada; 

 A imunização inicial com HIVBr18 ou pVAX não alterou a longevidade 

da resposta imune humoral específica após imunização com a gp140 

na presença de diferentes adjuvantes sendo esta de longa duração;  

 Observamos um aumento resposta de padrão quando foi administrado 

o prime com a vacina HIVBr18, e posteriormente boost com a gp140 

na presença dos diferentes adjuvantes;  

 A imunização inicial com a vacina HIVBr18 aumentou o número de 

células produtoras de IFN específicas para um peptídeo da gp140 

(env4) após imunização na presença do adjuvante poly IC; 

 Na ausência de adjuvante, somente os animais que receberam a 

imunização inicial com HIVBr18 apresentaram células produtoras de 

IFN específicas para o peptídeo env4; 

 A imunização inicial com a vacina HIVBr18 e posteriormente com a 

gp140 na presença dos diferentes adjuvantes, induziu a proliferação 

de células T CD4+ e T CD8+ antígeno-especificas, tanto para o 

peptídeo env4 quanto para a proteína gp140.  

 A administração de duas doses da proteína recombinante gp140 com 

ACF/AIF ou com os adjuvantes licenciados para uso em humanos 
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como poly IC, CpG ODN 1826, Alum, MDP, MPL, R837 e R848 foi 

capaz de induzir elevados títulos de anticorpos assim como células 

THF e células B do centro germinativo. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          7. ANEXOS 

 

 

 



Juliana de Souza Apostolico 

 
 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         7.1 ANEXO - Figura 
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Figura 1 
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Figura 1: Estratégia de análise para avaliação da proliferação celular e 
produção de citocina intracelular através de ensaio com CFSE.  

“Dot Plot” representativo de ensaio de proliferação celular e de detecção de 
citocina intracelular. Camundongos BALB/c foram imunizados inicialmente 
(ou não) com 100µg do vetor vazio ou com HIVBr18 e posteriormente 

receberam duas doses com 10µg ou 1µg de gp140 na presença dos 
diferentes adjuvantes. Posteriormente, o baço de cada animal foi removido, 

as células foram marcadas com a concentração de 1,25µM de CFSE e 
incubadas por 5 dias na presença do peptídeo env4 (5µM) ou da proteína 
gp140 (5µg/mL). A proliferação de linfócitos T CD4+

 e T CD8+
 (A)  foi avaliada 

com a estratégia de análise mostrada. Primeiramente foi feito um gate em 
linfócitos baseados em tamanho (FSC) x granulosidade (SSC). Em seguida 

um gate nas células CD3+ (linfócitos T), seguido por gates nas populações 
CD4+ e CD8+. Dentro das duas sub-populações de linfócitos T (CD4+

 e CD8+) 
foi avaliada a diminuição da intensidade de fluorescência do CFSE, nos 

permitindo avaliar a proliferação específica induzida em cada grupo 
experimental. A secreção de citocinas foi avaliada como mostra a estratégia 

de análise mostrada na figura A. Após definirmos os gates de linfócitos T 
CD4+

 e T CD8+, foram definidas, em cada sub-população de linfócitos, as 
células que secretam IFN-, TNF-α ou IL-2 isoladamente (B). Os dados 

mostrados são referentes à re-estímulo in vitro com Concavalina A.  
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      7.2 ANEXO - TABELA 
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Tabela  1: Sequência de aminoácidos dos epitopos identificados por Fonseca 

et al (2006). 

Sequência de aminoácidos e localização na sequência consenso do subtipo B dos 

diferentes epítopos para linfócitos T CD4+ do HIV-1 utilizados nesse estudo. Esses 

epítopos foram descritos (Fonseca et al., 2006) e avaliados quando a sua 

imunogenicidade (Rosa et al., 2011, Ribeiro et al., 2010) anteriormente pelo nosso 

grupo. 

 

Epítopo 
 

Sequência de aminoácidos 

p17(73-89) EELRSLYNTVATLYCVH 

p24(33-45) SPEVIPMFSALSE 

p24(131-150) KRWIILGLNKIVRMYSPTSI 

p6(32-46) DKELYPLASLRSLFG 

pol(63-77) QRPLVTIKIGGQLKE 

pol(136-150) TPVNIIGRNLLTQIG 

pol(785-799) GKIILVAVHVASGYI 

gp41(261-276) RDLLLIVTRIVELLGR 

gp160(19-31) TMLLGMLMICSAA 

gp160(174-185) ALFYKLDVVPID 

gp160(188-201) NTSYRLISCNTSVI 

gp160(481-498) SELYLYKVVKIEPLGVAP 

rev(11-27) ELLKTVRLIKFLYQSNP 

vpr(58-72) EAIIRILQQLLFIHF 

vpr(65-82) QQLLFIHFRIGCRHSRIG 

vif(144-158) SLQYLALVALVAPKK 

vpu(6-20) VLAIVALVVATIIAI 

nef(180-194) VLEWRFDSRLAFHHV 
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Abstract  

The development of an effective HIV vaccine is still major challenge. HIV vaccine 

trials conducted until now were not able to induce broad neutralizing antibodies 

or effective cell mediated immune responses. More recently, CD4+ T cells have 

been shown to play an important role in viral control and better prognosis. We 

have recently developed a DNA vaccine encoding 18 conserved multiple HLA-

DR-binding HIV-1 CD4 epitopes (HIVBr18), capable of eliciting broad CD4+ T cell 

responses in BALB/c and in multiple HLA class II transgenic mice. Despite the 

advantages of DNA vaccines and a large number of clinical trials, it has been a 

challenge to transfer the success of inducing potent immunity observed in animal 

models to humans. Here, we sought to evaluate the potential use of bupivacaine, 

a local anesthetic, as an adjuvant for HIVBr18. We observed that the 

concomitant administration of the local anesthetic bupivacaine with the DNA 

vaccine HIVBr18 was able to increase the magnitude of CD4+ and CD8+ T cell 

responses and cytokine production without compromising the response breadth. 

Furthermore, we demonstrate that coadministration of bupivacaine also impacted 

the longevity of specific immune responses. Since bupivacaine is used in clinical 

settings, we believe that this concept may contribute to overcome the limited 

immunogenicity of DNA vaccines in humans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Introduction  

Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection and the incurable 

disease it causes, the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), remain a 

major public health problem in endemic countries. Despite the successful 

development of new antiretroviral drugs in the last years, there is still no vaccine 

available.  

In recent years, several studies aimed to uncover new strategies to develop an 

effective vaccine to prevent HIV infection. It is widely accepted that an effective 

prophylactic vaccine against HIV-1 should elicit neutralizing antibodies (Nabs) 

that if present at the time of transmission could block HIV acquisition. However, 

all vaccine candidates based on the induction of neutralizing antibodies failed to 

induce Nabs and also failed large-scale efficacy phase III trials [1,2]. Therefore, 

the HIV prophylactic vaccine research shifted to evaluating vaccine candidates 

capable of inducing cell-mediated immune responses (CMI). A vaccine that elicits 

CMI will be able to limit viral transmission and prevent HIV-1 associated disease 

progression by controlling viral loads in those individuals who become infected 

[3-5].  

Although five candidate vaccine strategies were tested in phase IIb/III efficacy 

trials, only one demonstrated some level of protection [6]. The recent phase III 

clinical trial RV144 was the first to demonstrate a modest evidence of protection 

against acquisition of HIV-1 infection among vaccinees in the absence of serum-

neutralizing antibodies, with an estimated vaccine efficacy of 31.2% [7,8]. 

Preliminary analysis of the induced immune responses behind the protection 

revealed that most vaccinated HIV-negative individuals presented predominantly 

polyfunctional effector CD4+ T cell responses against the V2 region of the 

envelope protein [9].  

Control of viral infections is crucially dependent on CD4+ T cell responses [10]. In 

this scenario, CD4+ T cells are mainly implicated in helping CD8+ cytotoxic T cell 



responses (CTL), as well as in supporting B cells through antibody class switch 

recombination and affinity maturation. During HIV infection, and also in simian 

immunodeficiency virus (SIV) infection in nonhuman primates, CD4+ T cells can 

suppress virus replication directly (through perforin and granzymes) or indirectly 

(through the release of soluble antiviral chemokines), maintain mucosal immunity 

by producing IL-17, and produce cytokines to help B and CD8+ T cells (for a 

review see [11]. In SIV infection, specific CD4+ T cells contribute directly to 

effective suppression of the virus by inhibiting SIV replication in macrophages 

[12]. More recently, it was demonstrated that HIV-infected individuals with lower 

set point viral load, slower disease progression and better clinical outcome in the 

absence of antiretroviral therapy, show a significant expansion of HIV-specific 

CD4+ T cell responses. Moreover, these subjects present enhanced CD4+ T cell 

cytolytic activity and a higher frequency of IFN- producing cells [13]. It is thus 

clear that a successful HIV vaccine should also induce strong CD4+ T cell 

responses [14]. 

We have recently identified a group of conserved CD4 epitopes from HIV that 

were able to bind to multiple HLA-DR molecules. Synthetic peptides representing 

such epitopes were recognized by PBMC from over 90% of HIV-1 infected 

individuals [15]. More recently, we reported that a DNA vaccine and a 

recombinant adenovirus encoding such epitopes (HIVBr18) were able to induce 

broad specific CD4+ and CD8+ T cell responses in BALB/c [16,17] and in 

transgenic mice to common HLA class II alleles (HLA-DR2, -DR4, -DQ6, -DQ8) 

[18]. Analysis of the functional profile induced by these vaccines demonstrated 

that HIVBr18 was able to induce high magnitude, broad and polyfunctional 

CD4+/CD8+ T cell responses, and 8 out of 18 vaccine-encoded peptides were 

recognized. Moreover, the vaccine also generated long-lived central and effector 

memory CD4+ T cells [16]. 

Immunization using plasmid DNA is a promising technology for gene delivery. It 

offers several potential advantages over conventional approaches, including 

safety profile and feasible production method [19]. Despite the advantages and a 

large number of clinical trials, it has been a challenge to transfer the success of 



inducing potent immunity observed in animal models to humans. The mechanism 

of such phenomenon is not fully understood, but it is likely that inefficient 

transfection is a major determinant [20]. Such observations have led to the 

pursuit of alternative strategies to enhance immune responses to the encoding 

antigen [21]. One alternative to improve the immunogenicity of DNA 

immunizations is the concomitant use of adjuvants. Adjuvants (from the latin 

adjuvare=help) are substances that when incorporated into vaccine formulations, 

enhance their immunogenicity. Addition of such adjuvants increases breadth, 

magnitude and also skews the type of the immune response [21]. They can also 

lead to a reduction of the dose and/or number of immunizations for a given 

vaccine [22-24] and even increase seroconversion rates in populations with 

reduced responsiveness [25,26]. To power the immunogenicity of DNA 

immunization using HIV antigens, genes coding cytokines [27-30] and also toll 

like receptors (TLRs) agonists [31,32] have been used.  

Chemical compounds were evaluated as adjuvants for DNA vaccines [33]. One 

of such compounds is bupivacaine or marcaine, a local anesthetic drug 

belonging to the amino amide group that blocks neuron transmission. 

Bupivacaine is also a myotoxin that when injected destroys myofiber cells leading 

to the clearance of cell debris and proliferation of myoblasts [34]. In addition, the 

recruitment of inflammatory cells to the site of bupivacaine injection may allow for 

transfection of immune cells [35]. Pretreatment of muscle with 0.25–0.5% 

bupivacaine prior to DNA injection increases gene expression by 30–50-fold, 

resulting in an enhancement of the immune responses [34,36]. Also, the complex 

formed with bupivacaine protects DNA from nuclease degradation, and 

intramuscular immunization with this formulation results in greater immune 

responses against the encoded antigen [33,37]. Further in support of the 

adjuvant effect of bupivacaine, mucosal immunization with a DNA vaccine 

encoding an HIV-1 envelope protein was able to elicit vaginal immunoglobulins 

that specifically bound to the HIV-1 envelope and neutralized HIV-1 infectivity in 

vitro [38]. Recently, bupivacaine was used in combination with a DNA vaccine 

encoding Streptococcus mutants antigens, and intranasal or intramuscular 



immunization induced immunoglobulins, IFN- production and significant 

reduction in dental caries lesions [39].  

 In the present study, we analyzed the adjuvant property of the concomitant use 

of bupivacaine on the cellular immune response against the epitopes encoded by 

the DNA vaccine HIVBr18. Our data suggest that the administration of a DNA 

vaccine encoding HIV CD4 T cell epitopes together with bupivacaine at the time 

of immunization results in enhancement of the magnitude and longevity of 

antigen-specific cellular immune responses.  

 
 
Methods 

 
DNA vaccine 

We previously designed a multiepitope construct containing the mammalian 

codon optimized nucleotide sequences of the 18 HIV-1 CD4 epitopes described 

previously by [15]: p17 (73-89), p24 (33-45), p24 (131-150), p6 (32-46), pol (63-

77), pol (136-150), pol (785-799), gp41 (261-276), gp160 (19-31), gp160 (174-

185), gp160 (188-201), gp160 (481-498), rev (11-27), vpr (58-72), vpr (65-82), vif 

(144-158), vpu (6-20) and nef (180-194). The artificial gene (EZBiolab) was 

cloned into the pVAX1 vector (Invitrogen) to generate the HIVBr18 plasmid, as 

previously described [16,18]. The DNA vaccine was purified using the Endofree 

Plasmid Giga Kit from Qiagen according to manufacturer’s instructions. 

 
 
Mice and immunization  

BALB/c mice were purchased from Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) and housed at the 

experimental animal facilities at the Division of Immunology, Federal University of 

São Paulo (UNIFESP) under specific pathogen-free conditions. In all 

experiments, groups of 6 mice were immunized intramuscularly (I.M) three times, 

2 weeks apart, with 100 g of the DNA vaccine HIVBr18 in the presence or 

absence of 0,25% bupivacaine hydrochloride (Sigma-Aldrich). Control mice 

received 100 g of the empty vector pVAX in the presence of 0,25% bupivacaine 



hydrochloride. A volume of 50 L was injected into each quadriceps. Two or 

twelve weeks after the last DNA injection, mice were euthanized with CO2. 

Ethics statement 

All experiments were performed in accordance to the guidelines of the Ethics 

committee of Federal University of São Paulo (UNIFESP) and approved under 

protocol number 0121/11. Also, it was approved by the Ethics committee of 

University of São Paulo (CAPPesq- HCFMUSP) under protocol number 775-06. 

Peptide synthesis 

The eighteen multiple HLA-DR binding peptides derived from the conserved 

regions of HIV-1 B subtype consensus were synthesized by GL Biochem 

(Vancouver, Canada).  

 

Spleen cells isolation  

Mice were euthanized and the spleen was removed aseptically. After obtaining 

single cell suspensions, cells were washed in 10 mL of RPMI 1640. Cells were 

then resuspended in R-10 (RPMI supplemented with 10% of fetal bovine serum 

(GIBCO), 2 mM L-glutamine (Sigma), 10 mM Hepes (Sigma), 1 mM sodium 

piruvate, 1% v/v non-essential aminoacids solution, 40 g/mL of Gentamicin, 20 

g/mL of Peflacin and 5x10-5M 2- mercaptoetanol (SIGMA). The viability of cells 

was evaluated using 0.2% Trypan Blue exclusion dye to discriminate between 

live and dead cells. Cell concentration was estimated with the aid of a cell 

counter (Countess- Invitrogen) and adjusted in cell culture medium. 

 

Enzyme-linked Immunospot Assays (ELIspot)  

Splenocytes from immunized mice were assayed for their ability to secrete IFN 

or IL-2 after in vitro stimulation with 5 M of individual or pooled HIV-1 peptides 

using the ELISPOT assay. The ELISPOT assay was performed using murine 

IFN- or IL-2 ELISPOT kit (BD Biosciences) according to manufacturer’s 



instructions. Spots were counted using an automated stereomicroscope (KS 

ELISPOT, Zeiss).  

 

Cytometric Bead array 

One million splenocytes were incubated for 120 hours at 37oC in the presence of 

5 M pooled HIV-1 peptides. Supernatants harvested from cultures were stored 

at -20°C until cytokine analysis. IL-2, IL-4, IL-5, TNF and IFN- were detected 

simultaneously using mouse Th1/Th2 Cytokine cytometric bead array (CBA) Kit 

(BD Biosciences), according to manufacturer's instructions. The range of 

detection was 20-5000 pg/mL for each cytokine.  

 

CFSE-based proliferation assay 

To monitor the expansion and proliferation of HIV-specific T cells, splenocytes 

from immunized mice were labeled with carboxyfluorescein succinimidyl ester 

(CFSE) [40]. Briefly, freshly isolated splenocytes were resuspended (50x106/mL) 

in PBS and labeled with 1.25 M of CFSE (Molecular Probes) at 37ºC for 10 

minutes. The reaction was quenched with RPMI 1640 supplemented with 10% 

FBS (R10) and cells were washed with R10 before resuspending in RPMI 1640. 

Cells were cultured in 96 well round-bottomed plates (5x105/well in triplicate) for 

5 days at 37oC and 5% CO2 with medium only or pooled HIV-1 peptides (5 M). 

Cells were then harvested, washed with 100 L of FACS buffer (PBS with 0.5% 

BSA and 2mM EDTA) and stained with anti-CD3 PE, anti-CD4 PerCP and anti-

CD8 APC monoclonal antibodies (BD Pharmingen) for 45 minutes at 4oC. Cells 

were then washed and resuspended in FACS buffer. Samples were acquired on 

a FACSCanto flow cytometer (BD Biosciences) and then analyzed using FlowJo 

software (version 10, Tree Star).  

 

 

 

 



Analysis of polyfunctional HIV-specific T cell responses 

Splenocytes were labeled with CFSE as described above. CFSE-labeled cells 

were incubated for 4 days at 37oC and 5% CO2 with medium only or pooled HIV-

1 peptides (5 M). After 4 days of incubation, cells were restimulated in the 

presence of 2 g/mL anti-CD28 (BD Biosciences), pooled HIV-1 peptides and 

Brefeldin A- GolgiPlugTM (BD Biosciences) for the last 12 hours. After the 

incubation period, cells were surface and intracellular stained as described [16]. 

Samples were acquired on a FACSCanto flow cytometer (BD Biosciences) and 

then analyzed using FlowJo software (version 10, Tree Star). For each flow 

cytometry experiment performed, unstained and all single-color controls were 

processed to allow proper compensation. 

 

Data analysis 

Statistical significance (p-values) was calculated by using One-way ANOVA and 

Tukey’s honestly significantly different (HSD). Statistical analysis and graphical 

representation of data was performed using GraphPad Prism version 5.0 

software. 

 

 
Results  
 
Bupivacaine enhances the magnitude of T cell responses  
 
To analyze whether immunization in the presence of bupivacaine could enhance 

vaccine-specific T cell responses, mice were immunized with the DNA vaccine 

HIVBr18 in the presence or absence of the anesthetic. Control mice were 

immunized with the empty vector pVAX and bupivacaine. Fifteen days after the 

last dose, splenocytes from immunized mice were incubated with pooled HIV-1 

peptides, and specific IFN and IL-2 secretion were measured by ELISPOT 

assay. We observed a significantly higher number of peptide-specific IFN 

secreting cells in spleens from mice immunized in the presence of bupivacaine 

(figure 1A), and the same pattern was observed for IL-2 (figure 1B). In contrast, 



splenocytes from pVAX1 immunized mice presented negligible numbers of 

cytokine secreting cells to the same HIV-1 peptides. 

To discriminate between the effect of bupivacaine in vaccine-specific CD4+ and 

CD8+ specific T cell responses we performed a CFSE-based proliferation assay. 

Taking into account multiple experiments, we observed that addition of 

bupivacaine was able to increase CD4+ T cell proliferation and to a lesser extent 

proliferation of CD8+ T cells (figures 2A and B, respectively).  

In order to analyze the vaccine induced cytokine secretion profile, splenocytes 

from immunized mice were cultured with pooled HIV peptides and the 

assessment of Th1 and Th2 cytokines determined by flow cytometry using 

cytometric bead array (CBA). After culture, we detected secretion of TNF, IFN- 

and IL-2 and negligible levels of IL-5 and IL-4 in splenocytes from mice 

immunized with HIVBr18 in the presence or absence of bupivacaine (figure 3). 

Interestingly, we observed a higher production of these cytokines in culture of 

splenocytes from mice immunized with bupivacaine. In contrast, splenocytes 

from pVAX1 immunized mice failed to secrete the same cytokines upon 

restimulation with the same peptides. 

Using multiparameter flow cytometry, we sought to characterize antigen-specific 

T cells (CD4+ and CD8+) based on their ability to proliferate (CFSE dilution assay) 

and produce the cytokines IFN-, TNF and IL-2 at a single cell level. Using 

boolean analysis, that allows the identification of proliferating cells that produce 

any cytokine in any combination, we found that bupivacaine acts as an adjuvant 

increasing the numbers of proliferating CD4+ and CD8+ T cells that produce the 

effector cytokines (figures 4A and B, respectively). In fact, we detected as many 

as 8.5% and 14% of proliferating (CFSElow)-cytokine producing CD4+ and CD8+ T 

cells, respectively. 

Splenocytes from pVAX1 immunized mice presented negligible levels of 

proliferation and cytokine secreting cells to the same pooled HIV-1 peptides.  

Taken together these results suggest that bupivacaine enhances the overall 

magnitude of the Th1 vaccine induced immune responses.  

 



Bupivacaine does not alter breadth of T cell responses  
  
Given that immunization with bupivacaine resulted in increase in the overall 

magnitude of specific cellular immune responses, we asked whether such an 

effect would have consequences that affect the breadth of the response. For this 

purpose, we determined the number of IFN- and IL-2 secreting cells against 

each vaccine-encoded peptide individually. Noteworthy, immunization with 

HIVBr18 induced responses against the same 8 out of 18 vaccine encoded 

peptides that were previously described by our group [16]. Peptides p17 (73-89), 

p6 (32-46), pol (63-77), gp160 (188-201), rev(11-27), vpr (65-82), vif (144-158) 

and nef (180-194) were able to induce both IFN- and IL-2 secreting cells and we 

observed no significant impact on the breadth of specific immune response 

irrespective the use of bupivacaine as an adjuvant (figure 5A and B). The use of 

bupivacaine had an impact on the magnitude of IFN- and IL-2 responses for the 

peptides p17 (73-89), p6 (32-46), pol (63-77), gp160 (188-201), rev (11-27) and 

vpr (65-82). These results demonstrate that bupivacaine plays a role in the 

magnitude but not in the breadth of the vaccine-specific immune response.  

 

Long-lived T cell responses after immunization with bupivacaine  
 
A critical feature of an effective vaccine adjuvant is its ability to promote long-

term immunological memory. To address whether bupivacaine could improve 

memory induction in immunized mice, we measured vaccine-induced cytokine 

production and T cell proliferation 90 days after the last dose. In fact, we 

observed that mice immunized with HIVBr18 plus bupivacaine presented 

significantly higher numbers of IFN- secreting cells when compared to mice 

immunized with HIVBr18 only. Interestingly, we found that 12% of CD4+ and 17% 

of CD8+ T cells from mice immunized in the presence of bupivacaine retained 

proliferative capacity against HIV-1 peptides (figure 6). In contrast, 4.8% of CD4+ 

and 12% of CD8+ T cells from mice immunized with HIBr18 only proliferated 

against HIV peptides. Thus, these results demonstrate that bupivacaine also 

facilitates the development of vaccine induced memory responses.  



Discussion  

 
In the present study we sought to evaluate the concomitant use of bupivacaine to 

improve the immunopotency of our DNA vaccine. The DNA vaccine used in this 

work, HIVBr18, encodes 18 CD4+ T cell promiscuous HIV-1 epitopes that were 

previously described by our group to be frequently recognized by PBMC from 

HIV-1 infected individuals [15]. We also demonstrated that this vaccine induced 

polyfunctional, long-lasting and broad immune responses in several strains of 

mice, including transgenic to human HLA class II molecules [16] [18].  

To our knowledge this study is the first to characterize the effect of the 

concomitant use of Bupivacaine with a DNA vaccine encoding several epitopes 

on vaccine-specific cellular immune responses. Bupivacaine is usually 

administered several days before immunization with the vaccine [36], but such 

delay in conjunction with the fact that the injection must be at the same site 

poses a major concern when large-scale vaccination is needed. Recently, 

bupivacaine mixed with DNA generated a similar immune response when 

compared to separated administration [41].  

We demonstrated that immunization of mice with the DNA vaccine in the 

presence of bupivacaine was able to increase the magnitude of vaccine-specific 

cellular immune responses. The production of type 1 cytokines, proliferation of 

CD4+ and CD8+ T cells and induction of polyfunctional T cells was higher in the 

group co-immunized with HIVBr18 and bupivacaine. Bupivacaine has been used 

before as an adjuvant for a DNA vaccine encoding the envelope protein of HIV to 

enhance antibody titers and neutralization ability [38].  

The development of a vaccine against HIV that induces cellular mediated 

immune responses by specific CD4+ and CD8+ T cells in order to confer long-

term protective immunity is supported by several studies [4, 5]. It is believed that 

this type of vaccine would reduce viral load and transmission and postpone the 

development of the onset of the disease-related symptoms [42]. Strong specific 

CD4+ T cell response is associated with control of viral replication and long-term 

nonprogression to AIDS [43,44] [11,45]. Furthermore, CD4+ T cells from HIV-

infected patients have been shown to express large amounts of cytolytic effector 



molecules and HIV-specific CD4+ T cell clones and cell lines can readily mediate 

target cell lysis and viral inhibition in vitro [12,13,46], even in the absence of 

genetic and immunological environment that favors the generation of protective 

HIV-specific responses [47]. Polyfunctional HIV-1-specific CD4+ T cells are 

normally present among HIV-1 infected individuals with nonprogressive disease 

[48,49]. Moreover, HIV elite controllers present strong polyfunctional CD4+ and 

CD8+ T cell responses in blood and rectal mucosa [50,51]. 

Memory T cells may be critical to generate long-term immunity and to effectively 

induce vaccine viral control. For example, immunization with the effective 

vaccinia virus is able to generate specific long-lived memory CD4+ T cells that 

survive for more than 30 years [52]. Notably, we previously demonstrated that 

HIVBr18 immunization induced a long-lived memory cell pool [53]. We hereby 

demonstrated that co-immunization with bupivacaine also induced long-lasting 

memory responses against vaccine encoded HIV-1 peptides with higher 

magnitude.  

We believe that the data provided here may contribute for the development of a 

future HIV DNA-based vaccine. 

 

Acknowledgments 

We thank Mr. Luis Roberto Mundel and Mr. Geová Pereira Santos for assistance 

at the animal facility. 

 

References 
 
1. Flynn MN, Forthal DN, Harro CD, Judson FN, Mayer KH, et al. (2005) Placebo-

controlled phase 3 trial of a recombinant glycoprotein 120 vaccine to prevent 
HIV-1 infection. Journal of Infectious Diseases 191: 654-665. 

2. Pitisuttithum P, Gilbert P, Gurwith M, Heyward W, Martin M, et al. (2006) 
Randomized, double-blind, placebo-controlled efficacy trial of a bivalent 
recombinant glycoprotein 120 HIV-1 vaccine among injection drug users in 
Bangkok, Thailand. Journal of Infectious Diseases 194: 1661-1671. 

3. McMichael AJ (2006) HIV vaccines. Annu Rev Immunol 24: 227-255. 
4. McMichael AJ, Borrow P, Tomaras GD, Goonetilleke N, Haynes BF (2010) The 

immune response during acute HIV-1 infection: clues for vaccine development. 
Nature Reviews Immunology 10: 11-23. 

5. Watkins DI (2008) The hope for an HIV vaccine based on induction of CD8(+) T 
lymphocytes - A review. Memorias Do Instituto Oswaldo Cruz 103: 119-129. 



6. O'Connell RJ, Kim JH, Corey L, Michael NL (2012) Human immunodeficiency virus 
vaccine trials. Cold Spring Harb Perspect Med 2: a007351. 

7. Rerks-Ngarm S, Pitisuttithum P, Nitayaphan S, Kaewkungwal J, Chiu J, et al. (2009) 
Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to Prevent HIV-1 Infection in Thailand. 
New England Journal of Medicine 361: 2209-2220. 

8. Rerks-Ngarm S, Paris RM, Chunsutthiwat S, Premsri N, Namwat C, et al. (2013) 
Extended evaluation of the virologic, immunologic, and clinical course of 
volunteers who acquired HIV-1 infection in a phase III vaccine trial of ALVAC-HIV 
and AIDSVAX B/E. J Infect Dis 207: 1195-1205. 

9. de Souza MS, Ratto-Kim S, Chuenarom W, Schuetz A, Chantakulkij S, et al. (2012) 
The Thai phase III trial (RV144) vaccine regimen induces T cell responses that 
preferentially target epitopes within the V2 region of HIV-1 envelope. J Immunol 
188: 5166-5176. 

10. Walton S, Mandaric S, Oxenius A (2013) CD4 T cell responses in latent and chronic 
viral infections. Front Immunol 4: 105. 

11. Klatt NR, Silvestri G (2012) CD4+ T cells and HIV: A paradoxical Pas de Deux. Sci 
Transl Med 4: 123ps124. 

12. Sacha JB, Giraldo-Vela JP, Buechler MB, Martins MA, Maness NJ, et al. (2009) 
Gag- and Nef-specific CD4(+) T cells recognize and inhibit SIV replication in 
infected macrophages early after infection. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America 106: 9791-9796. 

13. Soghoian DZ, Jessen H, Flanders M, Sierra-Davidson K, Cutler S, et al. (2012) HIV-
specific cytolytic CD4 T cell responses during acute HIV infection predict disease 
outcome. Sci Transl Med 4: 123ra125. 

14. Virgin HW, Walker BD (2010) Immunology and the elusive AIDS vaccine. Nature 
464: 224-231. 

15. Fonseca SG, Coutinho-Silva A, Fonseca LA, Segurado AC, Moraes SL, et al. (2006) 
Identification of novel consensus CD4 T-cell epitopes from clade B HIV-1 whole 
genome that are frequently recognized by HIV-1 infected patients. AIDS 20: 
2263-2273. 

16. Rosa DS, Ribeiro SP, Almeida RR, Mairena EC, Postol E, et al. (2011) A DNA 
Vaccine Encoding Multiple HIV CD4 Epitopes Elicits Vigorous Polyfunctional, 
Long-Lived CD4(+) and CD8(+) T Cell Responses. Plos One 6. 

17. Rosa DS, Ribeiro SP, Almeida RR, Mairena EC, Kalil J, et al. (2011) A Recombinant 
Adenovirus Encoding Multiple HIV-1 Epitopes Induces Stronger CD4 T cell 
Responses than a DNA Vaccine in Mice. J Vaccines Vaccin 2. 

18. Ribeiro SP, Rosa DS, Fonseca SG, Mairena EC, Postol E, et al. (2010) A Vaccine 
Encoding Conserved Promiscuous HIV CD4 Epitopes Induces Broad T Cell 
Responses in Mice Transgenic to Multiple Common HLA Class II Molecules. Plos 
One 5. 

19. Ledgerwood JE, Graham BS (2009) DNA vaccines: a safe and efficient platform 
technology for responding to emerging infectious diseases. Hum Vaccin 5: 623-
626. 

20. Apostolopoulos V, Weiner DB (2009) Development of more efficient and effective 
DNA vaccines. Expert Rev Vaccines 8: 1133-1134. 

21. Abdulhaqq SA, Weiner DB (2008) DNA vaccines: developing new strategies to 
enhance immune responses. Immunol Res 42: 219-232. 

22. Halperin SA, Ward B, Cooper C, Predy G, Diaz-Mitoma F, et al. (2012) Comparison 
of safety and immunogenicity of two doses of investigational hepatitis B virus 
surface antigen co-administered with an immunostimulatory phosphorothioate 



oligodeoxyribonucleotide and three doses of a licensed hepatitis B vaccine in 
healthy adults 18-55 years of age. Vaccine 30: 2556-2563. 

23. Galli G, Hancock K, Hoschler K, DeVos J, Praus M, et al. (2009) Fast rise of broadly 
cross-reactive antibodies after boosting long-lived human memory B cells primed 
by an MF59 adjuvanted prepandemic vaccine. Proc Natl Acad Sci U S A 106: 
7962-7967. 

24. Banzhoff A, Gasparini R, Laghi-Pasini F, Staniscia T, Durando P, et al. (2009) MF59-
adjuvanted H5N1 vaccine induces immunologic memory and heterotypic 
antibody responses in non-elderly and elderly adults. PLoS One 4: e4384. 

25. McElhaney JE, Beran J, Devaster JM, Esen M, Launay O, et al. (2013) AS03-
adjuvanted versus non-adjuvanted inactivated trivalent influenza vaccine against 
seasonal influenza in elderly people: a phase 3 randomised trial. Lancet Infect 
Dis 13: 485-496. 

26. Podda A (2001) The adjuvanted influenza vaccines with novel adjuvants: experience 
with the MF59-adjuvanted vaccine. Vaccine 19: 2673-2680. 

27. Nimal S, McCormick AL, Thomas MS, Heath AW (2005) An interferon gamma-gp120 
fusion delivered as a DNA vaccine induces enhanced priming. Vaccine 23: 3984-
3990. 

28. Nimal S, Heath AW, Thomas MS (2006) Enhancement of immune responses to an 
HIV gp120 DNA vaccine by fusion to TNF alpha cDNA. Vaccine 24: 3298-3308. 

29. Morrow MP, Weiner DB (2008) Cytokines as adjuvants for improving anti-HIV 
responses. AIDS 22: 333-338. 

30. Kraynyak KA, Kutzler MA, Cisper NJ, Laddy DJ, Morrow MP, et al. (2009) Plasmid-
encoded interleukin-15 receptor alpha enhances specific immune responses 
induced by a DNA vaccine in vivo. Hum Gene Ther 20: 1143-1156. 

31. Kwissa M, Amara RR, Robinson HL, Moss B, Alkan S, et al. (2007) Adjuvanting a 
DNA vaccine with a TLR9 ligand plus Flt3 ligand results in enhanced cellular 
immunity against the simian immunodeficiency virus. J Exp Med 204: 2733-2746. 

32. Wille-Reece U, Flynn BJ, Lore K, Koup RA, Miles AP, et al. (2006) Toll-like receptor 
agonists influence the magnitude and quality of memory T cell responses after 
prime-boost immunization in nonhuman primates. J Exp Med 203: 1249-1258. 

33. Jin H, Li Y, Ma Z, Zhang F, Xie Q, et al. (2004) Effect of chemical adjuvants on DNA 
vaccination. Vaccine 22: 2925-2935. 

34. Vitadello M, Schiaffino MV, Picard A, Scarpa M, Schiaffino S (1994) Gene transfer in 
regenerating muscle. Hum Gene Ther 5: 11-18. 

35. Danko I, Fritz JD, Jiao S, Hogan K, Latendresse JS, et al. (1994) Pharmacological 
enhancement of in vivo foreign gene expression in muscle. Gene Ther 1: 114-
121. 

36. Wang B, Ugen KE, Srikantan V, Agadjanyan MG, Dang K, et al. (1993) Gene 
inoculation generates immune responses against human immunodeficiency virus 
type 1. Proc Natl Acad Sci U S A 90: 4156-4160. 

37. Pachuk CJ, Ciccarelli RB, Samuel M, Bayer ME, Troutman RD, et al. (2000) 
Characterization of a new class of DNA delivery complexes formed by the local 
anesthetic bupivacaine. Biochim Biophys Acta 1468: 20-30. 

38. Wang B, Dang K, Agadjanyan MG, Srikantan V, Li F, et al. (1997) Mucosal 
immunization with a DNA vaccine induces immune responses against HIV-1 at a 
mucosal site. Vaccine 15: 821-825. 

39. Liu GX, Xu QA, Jin J, Li YH, Jia R, et al. (2009) Mucosal and systemic immunization 
with targeted fusion anti-caries DNA plasmid in young rats. Vaccine 27: 2940-
2947. 



40. Quah BJ, Warren HS, Parish CR (2007) Monitoring lymphocyte proliferation in vitro 
and in vivo with the intracellular fluorescent dye carboxyfluorescein diacetate 
succinimidyl ester. Nat Protoc 2: 2049-2056. 

41. Sin JI, Kim J, Pachuk C, Weiner DB (2000) Interleukin 7 can enhance antigen-
specific cytotoxic-T-lymphocyte and/or Th2-type immune responses in vivo. Clin 
Diagn Lab Immunol 7: 751-758. 

42. Streeck H, D'Souza MP, Littman DR, Crotty S (2013) Harnessing CD4(+) T cell 
responses in HIV vaccine development. Nat Med 19: 143-149. 

43. Gandhi RT, Walker BD (2002) Immunologic control of HIV-1. Annu Rev Med 53: 
149-172. 

44. Martinez V, Costagliola D, Bonduelle O, N'go N, Schnuriger A, et al. (2005) 
Combination of HIV-1-specific CD4 Th1 cell responses and IgG2 antibodies is 
the best predictor for persistence of long-term nonprogression. J Infect Dis 191: 
2053-2063. 

45. Pancre V, Delhem N, Yazdanpanah Y, Delanoye A, Delacre M, et al. (2007) 
Presence of HIV-1 Nef specific CD4 T cell response is associated with non-
progression in HIV-1 infection. Vaccine 25: 5927-5937. 

46. Norris PJ, Moffett HF, Yang OO, Kaufmann DE, Clark MJ, et al. (2004) Beyond help: 
Direct effector functions of human immunodeficiency virus type 1-specific CD4(+) 
T cells. Journal of Virology 78: 8844-8851. 

47. International HIVCS, Pereyra F, Jia X, McLaren PJ, Telenti A, et al. (2010) The 
major genetic determinants of HIV-1 control affect HLA class I peptide 
presentation. Science 330: 1551-1557. 

48. Kannanganat S, Kapogiannis BG, Ibegbu C, Chennareddi L, Goepfert P, et al. 
(2007) Human immunodeficiency virus type 1 controllers but not noncontrollers 
maintain CD4 T cells coexpressing three cytokines. J Virol 81: 12071-12076. 

49. Harari A, Petitpierre S, Vallelian F, Pantaleo G (2004) Skewed representation of 
functionally distinct populations of virus-specific CD4 T cells in HIV-1-infected 
subjects with progressive disease: changes after antiretroviral therapy. Blood 
103: 966-972. 

50. Ferre AL, Hunt PW, Critchfield JW, Young DH, Morris MM, et al. (2009) Mucosal 
immune responses to HIV-1 in elite controllers: a potential correlate of immune 
control. Blood 113: 3978-3989. 

51. Ferre AL, Hunt PW, McConnell DH, Morris MM, Garcia JC, et al. (2010) HIV 
controllers with HLA-DRB1*13 and HLA-DQB1*06 alleles have strong, 
polyfunctional mucosal CD4+ T-cell responses. J Virol 84: 11020-11029. 

52. Wang M, Tang ST, Lund O, Dziegiel MH, Buus S, et al. (2009) High-affinity human 
leucocyte antigen class I binding variola-derived peptides induce CD4+ T cell 
responses more than 30 years post-vaccinia virus vaccination. Clin Exp Immunol 
155: 441-446. 

53. Rosa DS, Ribeiro SP, Almeida RR, Mairena EC, Postol E, et al. (2011) A DNA 
vaccine encoding multiple HIV CD4 epitopes elicits vigorous polyfunctional, long-
lived CD4+ and CD8+ T cell responses. PLoS One 6: e16921. 

 
 
Figure legends 
 
 
Figure 1: Immunization with HIVBr18 and bupivacaine induces higher 

number of IFN- and IL-2 secreting cells against HIV peptides. Two weeks 



after the last immunization with HIVBr18 in the presence or absence of 
bupivacaine, spleen cells from 6 BALB/c mice were cultured in the presence of 

pooled HIV-1 peptides (5 M) or medium only. Frequencies of HIV peptide-

specific IFN- (A) and IL-2 (B) secreting cells were measured by ELISPOT assay. 
These data are representative of four independent experiments with similar 
results; SFU: spot forming units; *p < 0.05, **p < 0.01. 
 
 
Figure 2:  Coadministration of HIVBr18 and bupivacaine enhances specific 
T cell proliferation. Proliferative T cell responses were assessed by CFSE 
dilution assay. Splenocytes from immunized mice were labeled with CFSE and 
cultured for 5 days in the presence of pooled HIV-1 peptides or medium only. 
After staining with fluorochrome-labeled anti-CD3, -CD4 and -CD8 monoclonal 
antibodies, cells were analyzed by flow cytometry. CFSE dilution on gated 
CD3+CD4+ (A) or CD3+CD8+ (B) cells was used as a readout for antigen-specific 
proliferation. Five hundred thousand events were acquired in a live lymphocyte 
gate. The percent of proliferating CD4+ and CD8+ CFSElow cells was determined 
in the CD3+ cell population. The percentage of proliferating T cells was calculated 
subtracting the values of peptide-stimulated from non-stimulated cultures. Data 
are representative of five independent immunization experiments;  **p < 0.01, 
NS, non-significant 
 
Figure 3: Immunization with HIVBr18 together with bupivacaine induces 
proliferating T cells with a polyfunctional type 1 cytokine profile. Two weeks 
after the last immunization spleen cells were collected, labeled with CFSE and 
cultured for 4 days in the presence of pooled HIV-1 peptides or medium only. On 
day 4, cells were pulsed for 12 hours with pooled peptides in the presence of 
costimulatory antibody and Brefeldin A. Cells were then surface stained with 
antibodies to CD4 and CD8, permeabilized and stained for intracellular cytokines 

(IFN-, TNF and IL-2) and CD3. Total frequencies of proliferating (CFSElow) and 
cytokine-producing CD4+ (A) and CD8+ (B) T cells were determined by Boolean 
analysis. Background responses detected in negative control tubes were 
subtracted from those detected in stimulated samples for every specific 
functional combination. Negative control tubes include cells stimulated with 
medium and cells from pVAX1 immunized mice stimulated with pooled peptides. 
For each sample, 106 events were collected in the live lymphocyte gate; *p < 
0.05.  
 
Figure 4:  Immunization with HIVBr18 together with bupivacaine induces 
higher Th1 type cytokine production. Splenocytes from immunized mice were 
cultured in the presence of pooled HIV-1 peptides. After 120 hours, levels of IFN-

, TNF, IL-2, IL-4 and IL-5 in culture supernatants were measured using the 
mouse Th1/Th2 cytokine cytometric bead array (CBA) by flow cytometry, and 
analyzed using FCAP array software. Values of cytokine production by peptide-
stimulated splenocytes from pVAX1 immunized group were always below the 
detection limit. 



 
 

Figure 5: Immunization with HIVBr18 and bupivacaine induces IFN- and IL-
2 secretion and proliferation against multiple HIV-1 epitopes. Two weeks 
after the last immunization with HIVBr18 or the empty pVAX1 vector, spleen cells 
from BALB/c mice were cultured in the presence of individual HIV-1 peptides or 

medium only. Frequencies of HIV peptide-specific IFN- (A) and IL-2 (B) 
secreting cells were measured by ELISPOT assay; SFU: spot forming units; 
[21]Data are representative of five independent immunization experiments. 
 
 
Figure 6: Coadministration of HIVBr18 and bupivacaine enhances longevity 
of antigen specific cellular immune responses. BALB/c mice immunized with 
HIVBr18 were euthanized 90 days after the last immunization. Splenocytes were 

cultured in the presence of pooled HIV-1 peptides. (A) Frequencies of IFN 
secreting cells as measured by ELISPOT assay. (B) Percentage of proliferating 
CD3+CD4+ and CD3+CD8+ T cells, *p<0.05. 
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