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RESUMO 

O desenvolvimento da terapia antirretroviral (TARV) foi um avanço que 

proporcionou aos indivíduos infectados pelo HIV maior expectativa de vida e 

menor risco de morte por AIDS. Porém, a TARV não é capaz de eliminar o vírus 

e o seu uso crônico frequentemente tem sido associado a distúrbios do 

metabolismo e resistência viral. Um estudo realizado pelo nosso grupo analisou 

a expressão gênica por microarranjo de cDNA em células T CD4+ de memória 

de indivíduos HIV+ controladores de elite (CE), que controlam a infecção sem 

uso de TARV, comparado às células de indivíduos HIV+ avirêmicos sob o uso de 

TARV (TS) com objetivo de identificar possíveis correlatos de proteção na 

infecção pelo HIV. Esse estudo demonstrou aumento na expressão gênica da 

via de sinalização celular Wnt/β-catenina em células T CD4+ de memória no 

grupo CE comparada ao grupo TS. Tendo isso em vista, o objetivo do presente 

trabalho foi investigar o papel da via Wnt/β-catenina como um mecanismo de 

proteção na infecção pelo HIV, avaliando o efeito da ativação dessa via no 

controle da replicação viral, na capacidade funcional das células mononucleares 

de sangue periférico (CMN) de proliferarem e produzirem citocinas e na 

diferenciação das subpopulações de células T CD4+ de memória. Para isso, 

foram realizados ensaios in vitro com células T CD4+ de memória ou CMN de 

indivíduos TS utilizando dois indutores da via Wnt/β-catenina, o SB216763 e 

TWS119, que inibem GSK3, uma molécula responsável pela degradação da β-

catenina. Os resultados mostraram que a ativação da via Wnt/β-catenina com 

ambos os indutores SB216763 e TWS119 inibiu significativamente a replicação 

do HIV-1 em células T CD4+ de memória de indivíduos TS. As células tratadas 

com o indutor TWS119 apresentaram inibição da proliferação celular, diminuição 

da expressão de Ki-67 e ciclo celular interrompido na fase G0/G1. Além disso, 

foi observada diminuição na produção de IL-10 e IFN-y nos sobrenadantes das 

células T CD4+ de memória tratadas com o TWS119. As células tratadas com o 

SB216763 tiveram expressão de Ki-67 e PD-1 diminuídas, além de aumento da 

expressão de Ciclina D1. As células tratadas com o SB216763 apresentaram 

aumento da IL-10 e diminuição de IFN-y. A ativação da via Wnt/β-catenina por 

meio do indutor SB216763 favoreceu um perfil de células T CD4+ de memória 
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indiferenciado com aumento dos percentuais de células T de memória central 

(TMC) e T de memória transitória (TMT). Em conclusão, os resultados mostram 

que a indução da via Wnt/β-catenina é um importante mecanismo de controle da 

replicação viral e de diferenciação de células T CD4+ de memória, e isso pode 

contribuir para a manutenção do pool dessas células, que é essencial para uma 

proteção de longa duração na infecção pelo HIV. Assim, hipotetizamos que a 

ativação da via Wnt em células T CD4+ de memória pode constituir um potencial 

correlato de proteção na infecção pelo HIV. 

 

Palavras-chave: HIV, via Wnt/β-catenina, células T CD4+ de memória. 
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ABSTRACT 

The development of antiretroviral therapy (ART) was a breakthrough that 

provided to HIV-infected individuals a longer life expectancy and lower risk of 

death from AIDS. However, ART is not able to eliminate the virus and its chronic 

use has often been associated with metabolic disorders and viral resistance. A 

study conducted by our group analyzed the gene expression by cDNA microarray 

in memory CD4+ T cells from HIV+ Elite controller individuals, who control 

infection without ART, comparing to cells from aviremic successfully treated 

individuals under ART (ST), aiming to identify the possible correlates of 

protection in the HIV infection. This study showed higher expression of genes 

related to the Wnt/β-catenin cell-signaling pathway in memory CD4+ T cells from 

EC group compared to the ST group. Therefore, the aim of the present study was 

to investigate the role of the Wnt/β-catenin pathway as a protection mechanism 

in HIV infection, evaluating the effect of this pathway activation on virus 

replication control, functional capacity of the peripheral blood mononuclear cells 

(PBMC) to proliferate and produce cytokines and in the differentiation of memory 

CD4+ T cell subsets. For this, in vitro  assays were performed with  purified 

memory  CD4+ T cells or PBMC from HIV+ ST individuals using Wnt/B-catenin 

pathway  inducers, SB216763 and TWS119, which inhibit GSK3, a molecule 

responsible for β-catenin degradation. The results showed activation of Wnt/β-

catenin pathway with both inducers, SB216763 and TWS119, significantly 

inhibited the HIV-1 replication on memory CD4+ T cells from ST individuals. The 

treated cells with TWS119 inducers showed inhibition on cell proliferation, 

decreased in Ki-67 expression and cell cycle arrested in the G0/G1 phase. In 

addition, decreased production of IL-10 and IFN-γ was observed in supernatants 

of memory CD4+ T cells treated with TWS119. Cells treated with SB216763 had 

decreased Ki-67 and PD-1 expression, in addition to increased expression of 

Cyclin D1. Cells treated with SB216763 showed augment of IL-10 and decrease 

of IFN-γ production. The Wnt/β-catenin pathway activation through the 

SB216763 inducer favored an undifferentiated memory CD4+ T cell profile with 

increased percentages of central memory (TCM) and transient memory (TTM) 

CD4+ T cells. In conclusion, the results show that the Wnt/β-catenin pathway 

induction is an important mechanism of viral replication control and differentiation 
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of memory CD4+ T cells and it may help in the maintenance of the pool of 

memory cells, which is essential in the long-lasting protection in HIV-1 infection. 

Therefore, we hypothesize that Wnt/β-catenin pathway induction on memory 

CD4+ T cells may constitute a correlate of protection in HIV-1 infection. 

 

Keywords: HIV, Wnt/β-catenin pathway, memory CD4+ T Cells. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome - AIDS), causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (Human 

Immunodeficiency Virus - HIV), foi relatada pela primeira vez em 1981 nos 

Estados Unidos da América. O vírus foi identificado em jovens do sexo 

masculino, homossexuais que apresentavam imunodeficiência e co-infecções 

com fungos e outros vírus (Gottlieb et al.1981). Desde então, a AIDS tornou-se 

uma pandemia que causa milhões de mortes todo ano, influenciando o 

desenvolvimento econômico e a estabilidade social. De acordo com o último 

relatório do Programa conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), 

estima-se que aproximadamente 76 milhões de pessoas foram infectadas pelo 

HIV, das quais 35 milhões morreram de casos relacionados à AIDS desde o 

início da epidemia, sendo que aproximadamente um milhão de mortes foram 

notificadas apenas no ano de 2016 (UNAIDS 2017). 

Nos últimos 16 anos, a expectativa de vida das pessoas vivendo com 

AIDS no mundo aumentou continuamente e esse aumento ocorreu, 

principalmente, devido ao acesso à Terapia Antirretroviral (TARV). O número de 

pessoas HIV+ sob o uso da TARV aumentou de menos de um milhão no ano de 

2000 para mais de 19 milhões em 2016 (UNAIDS 2017).  

Apesar de o tratamento ter diminuído a mortalidade relacionada à 

doença, muitos trabalhos têm associado o uso prolongado da terapia a 

anormalidades no metabolismo de lipídeos (Bednasz et al. 2016), doenças 

cardiovasculares (Ahamed et al. 2016), diabetes (Tripathi et al. 2014) entre 

outras comorbidades (Montessori et al. 2004; Pinheiro et al. 2016; Solomon et al. 

2017). Outro problema relacionado ao tratamento é o desenvolvimento de 

resistência à TARV observado em aproximadamente 7 a 15% dos pacientes 

infectados pelo HIV (Iyidogan & Anderson 2014) que ocorre, principalmente, 

devido à alta taxa de mutações do vírus (Rhee et al. 2015) ou interrupção do 

tratamento (Wang et al. 2011). Diante disso, o desenvolvimento de vacinas 

terapêuticas e terapias alternativas que possibilitem a cura ou o controle da 

infecção viral reduzindo as complicações relacionadas ao uso da TARV têm 
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ganhado espaço nas pesquisas com HIV nos últimos anos (Gray et al. 2016; 

Shin 2016; Smith & Derdeyn 2016). 

Dentro desse contexto, alguns trabalhos têm focado em um pequeno 

grupo de indivíduos HIV+, conhecidos como Controladores de Elite (CE) (Hubert 

et al. 2000). Esses indivíduos conseguem controlar a progressão da infecção 

pelo HIV, não desenvolvendo AIDS, por um período maior que sete anos sem o 

uso da TARV (Deeks & Walker 2007). Apesar de os mecanismos pelos quais os 

CE controlam a progressão da doença ainda não estarem bem definidos, alguns 

trabalhos já demonstraram que esses indivíduos apresentam subpopulações de 

células T de memória (TM) diversificadas, com capacidade aumentada de 

produção de citocinas, proliferação e sobrevivência (Feinberg & Ahmed 2012).  

Com o intuito de compreender melhor os mecanismos envolvidos na 

sobrevivência das células TM desses indivíduos, Fonseca et al. (2011) 

realizaram um estudo de microarranjo de DNA complementar (complementary 

DNA - cDNA) de células T de memória de indivíduos CE e indivíduos avirêmicos 

tratados com sucesso (TS). Foram investigadas, por meio da biologia de 

sistemas, vias de sinalização celular envolvidas na manutenção da 

sobrevivência dessas células. Observou-se que, dentre algumas vias de 

sinalização, a via Wnt/β-catenina estava com expressão aumentada em TMC e 

TME dos CE em comparação com os indivíduos HIV+ sob TARV, também 

conhecidos como TS. 

Nesse contexto, para o melhor entendimento do papel da via Wnt/β-

catenina no controle da infecção pelo HIV, este trabalho teve como objetivo 

analisar o efeito da ativação dessa via na replicação viral, proliferação e 

diferenciação das subpopulações de células TM de indivíduos HIV+ TS. 

Compreender os processos moleculares envolvidos no controle da replicação do 

HIV poderá auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e 

vacinas com proteção a longo prazo. 

1.1. Vírus da Imunodeficiência Humana 

Como todos os outros membros da família Retroviridae, o HIV apresenta 

genoma constituído por duas ficas simples de RNA com polaridade positiva 
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flanqueado por duas regiões de Repetição Terminal Longa (Long Terminal 

Repeat - LTR). Pertence ao gênero Lentivirus e é classificado em dois tipos, 

HIV-1 e HIV-2 (ICTV 2015; Barré-Sinoussi 1996). O HIV-1 é o agente causal 

mais comum da AIDS enquanto que o HIV-2, que difere do HIV-1 em estrutura 

genômica e antigenicidade, é responsável por uma forma menos agressiva da 

doença, com progressão lenta (Rowland-Jones & Whittle 2007). 

O HIV-1 apresenta elevada diversidade genética e é classificado em 

quatro grupamentos genéticos: M (Main), N (non-M, non-O), O (Outlier) e o P, 

recentemente identificado (Plantier et al. 2009). O grupo M, de maior importância 

epidemiológica, é dividido em nove subtipos filogenéticos: A-D, F-H, J e K, dos 

quais o subtipo A apresenta quatro sub-subtipos: A1-A4 e o subtipo F apresenta 

dois: F1 e F2 (Simon et al. 1998; Robertson et al. 2000). No Brasil, o padrão de 

distribuição dos subtipos do HIV-1 indica que o mais frequente é o subtipo B, 

seguido do subtipo F (Brindeiro et al. 2003; Junqueira & Almeida 2016). 

Externamente, a partícula viral do HIV-1 é constituída pelo envelope, 

formado por uma bicamada lipídica derivada da membrana plasmática da célula 

do hospedeiro, onde estão inseridas duas glicoproteínas de superfície, a gp120 

e a gp41, responsáveis pela entrada do vírus na célula alvo (Barré-Sinoussi 

1996). Internamente, uma matriz proteica constituída pela proteína p17 envolve 

o capsídeo viral. O capsídeo viral consiste em um conjunto de proteínas p24, 

que se organizam em uma estrutura cônica responsável por envolver o genoma 

do HIV, as enzimas replicativas virais integrase e transcriptase reversa e 

algumas proteínas acessórias (Figura 1) (Campbell & Hope 2015).  
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Figura 1. Representação esquemática da partícula viral do HIV-1. O HIV-1 é formado por um 

envelope onde estão inseridas duas glicoproteínas de superfície, a gp120 e gp41. Internamente 

encontram-se a matriz proteica formada pelas proteínas da matriz p17, o capsídeo viral 

composto pelas proteínas p24, o genoma viral que consiste em duas fitas simples de RNA, além 

das enzimas virais protease, integrase e transcriptase reversa (Hedestam et al. 2008 – 

modificado). 

 

As proteínas virais são codificadas por nove genes, dos quais três 

codificam as proteínas estruturais (gag, pol e env), dois genes que codificam 

proteínas funcionais regulatórias essenciais para replicação viral (tat e rev) e 

quatro genes que codificam proteínas funcionais acessórias (nef, vif, vpr e vpu). 

O gene gag codifica as proteínas da matriz p17, do capsídeo viral p24, a 

proteína do nucleocapsídeo viral p7 e a proteína p6 envolvida na montagem, 

liberação e maturação do vírion (Hahn et al. 2017). O gene pol é responsável por 

codificar as enzimas envolvidas no ciclo de replicação viral, como a protease 

p10, a transcriptase reversa p66/p51 e a integrasse p32. O gene env codifica a 

proteína gp160, que é clivada no interior do retículo endoplasmático, dando 

origem às proteínas de superfície que se encontram no envelope viral, gp120 e 

gp41 (Figura 2) (Barré-Sinoussi 1996).  
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Figura 2. Representação esquemática do genoma do HIV-1. O genoma do HIV-1 é composto 

por duas regiões LTR, genes estruturais e funcionais. Os genes estruturais gag, pol e env 

codificam as proteínas estruturais da matriz e capsídeo viral, as enzimas virais e as proteínas 

estruturais do envelope, respectivamente. Os genes funcionais vif, vpr, tat, rev, vpu e nef atuam 

em diversas funções essenciais para a replicação viral (Lengauer & Sing 2006 – modificado). 

 

Os genes funcionais codificam as proteínas acessórias que exercem um 

papel essencial na manutenção da sobrevivência e replicação do vírus (Li et al. 

2005). Das seis proteínas funcionais, duas estão diretamente ligadas à 

replicação viral, a proteína Tat, que, dentre outras funções, é responsável pela 

transativação do RNA viral por meio da ativação de fatores de transcrição do 

hospedeiro (Ott et al. 2011), e a proteína Rev, que transporta o RNA mensageiro 

(messenger RNA - mRNA) viral do núcleo para o citoplasma, sendo isso 

necessário para a expressão de proteínas estruturais do HIV (Fernandes et al. 

2016). As funções das demais proteínas são, principalmente, indução da 

transcrição reversa e neutralização de fatores anti-virais do hospedeiro (Vif), 

passagem do complexo de pré-integração para o núcleo e regulação do ciclo 

celular da célula hospedeira (Vpr), degradação da molécula CD4 e liberação do 

virion (Vpu), modulação da expressão dos receptores celulares como CD4, 

Complexo Principal de Histocompatibilidade I e II (Major Histocompatibility 

Complex I e II – MHC-1 e MHC-2) e aumento da infectividade viral (Nef) (Li et al. 
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2005). Os genes do HIV-1 são flanqueados nas extremidades por duas regiões 

LTR que atuam como promotores virais e regulam a expressão gênica do vírus. 

Essas regiões são utilizadas para inserir as sequências gênicas virais no 

genoma da célula hospedeira e possuem sítios de ligação para proteínas como 

Rev e Tat do HIV, que regulam a transcrição gênica (Kilareski et al. 2009) 

1.2. Ciclo replicativo do HIV-1 

O HIV-1 infecta a célula do hospedeiro por meio da interação dos 

domínios variáveis da proteína do envelope viral gp120 com a molécula CD4, 

presente em linfócitos T, macrófagos, monócitos e células dendríticas. Essa 

interação provoca modificações na conformação da proteína viral gp120, 

fazendo com que outros sítios de ligação fiquem expostos e interajam com os 

receptores de quimiocinas, também conhecidos como co-receptores (Checkley 

et al. 2011). Os principais co-receptores utilizados pelo HIV-1 para entrar na 

célula hospedeira são CCR5 e CXCR4 (Wilen et al. 2012). As principais ligantes 

do CCR5 são as quimiocinas CCL3, CCL4 e CCL5, enquanto que o CXCR4 

possui apenas uma quimiocina como ligante natural conhecida como CXCL12 

(Choi & An 2011). 

Após a interação entre os sítios de ligação da gp120 e o co-receptor da 

célula alvo, ocorre uma série de mudanças conformacionais na gp41, resultando 

na exposição das regiões hidrofóbicas, formada pelos peptídeos de fusão. Esses 

peptídeos fundem-se à bicamada lipídica da célula hospedeira e iniciam a 

formação dos poros de fusão entre a membrana viral e a membrana celular, por 

onde ocorre a passagem e o desnudamento do capsídeo viral no citoplasma da 

célula (Chan et al. 1997). A enzima transcriptase reversa é ativada no 

citoplasma e inicia a transcrição do RNA viral em cDNA. Em seguida, o cDNA é 

duplicado e, por meio dos complexos de integração, é transportado para o 

núcleo da célula hospedeira, onde é integrado ao genoma celular pela enzima 

integrase, formando o provírus (Götte & Wainberg 1999).  

A transcrição do gene do HIV-1 em mRNA é realizada pela RNA 

polimerase da célula hospedeira quando esta é ativada. Porém, a RNA 

polimerase não transcreve sequências maiores que algumas centenas de 
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nucleotídeos. Assim, a proteína viral Tat se liga ao mRNA inicial e aumenta a 

capacidade de processamento da RNA polimerase, permitindo a transcrição 

completa e a produção de mRNA viral funcional a partir dos genes virais (Ben-

Asouli et al. 2000; Dreyfuss et al. 2000; Swanson et al. 2004).  

A formação das novas partículas infectantes (vírions) ocorre pelo 

empacotamento das proteínas funcionais e do RNA viral, seguido da sua 

liberação por brotamento através da membrana plasmática da célula infectada. 

Dessa forma, as novas partículas virais liberadas são capazes de infectar outras 

células, dando continuidade ao ciclo infeccioso (Barré-Sinoussi 1996; Freed 

2015). A disseminação do vírus atinge um número considerável de células T 

CD4+, que em indivíduos sob terapia, podem abrigar o DNA viral integrado, ou 

provírus, de forma latente e que, após a ativação da célula infectada, é capaz de 

replicar, configurando, dessa forma, o reservatório viral (Chun et al. 1995; 

Churchill et al. 2015).  

1.3. Reservatório Viral 

O reservatório viral é atualmente o maior desafio para a cura do HIV, 

uma vez que a TARV e o sistema imune do hospedeiro não são capazes de 

eliminá-lo (Stein et al. 2016). Apesar de reduzir a carga viral para níveis abaixo 

dos detectados pelos testes laboratoriais, a TARV não é capaz de eliminar o 

vírus integrado no genoma da célula hospedeira. Deste modo, a interrupção do 

tratamento leva à retomada da replicação viral e aumento da carga viral 

plasmática (Chun et al. 2010; Barton et al. 2016). Uma estratégia para a redução 

do tamanho do reservatório viral é o tratamento imediato após o diagnóstico de 

todos os indivíduos HIV+ independentemente dos valores da carga viral e 

contagem de células T CD4+ (Buzon et al. 2014). No entanto, essa estratégia de 

tratamento não impede a formação do reservatório viral, pois na maioria dos 

casos, não se sabe quando a infecção se estabeleceu (Whitney et al. 2014; 

Ananworanich et al. 2015; Lee & Deeks 2016). 

Após a infecção, a formação do reservatório viral ocorre rapidamente 

(Chun et al. 1998). Isso pode ocorrer devido à facilidade que as células T CD4+ 

têm de se diferenciarem em células de memória que possuem vida longa 
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(Murray et al. 2016). Alguns fatores contribuem para a formação do reservatório 

em células T CD4+ em repouso, como a expressão aumentada da proteína SAM 

Domain and HD Domain-Containing Protein 1 (SAMHD1), que impede a 

transcrição reversa do DNA viral. Outros fatores do hospedeiro importantes na 

transcrição do provírus como Fator Nuclear kappa B (Nuclear Factor Kappa B – 

NFκB), Positive Transcription Elogation Factor b (pTEFb) e Fator Nuclear de 

Células T Ativadas (Nuclear Factor of Activated T Cells – NFAT) também 

encontram-se em baixa expressão e contribuem para o estado de latência do 

provírus nas células T CD4+ em repouso (Lin et al. 2003; Rice & Herrmann 2003; 

Kinoshita et al. 1998). 

Os mecanismos envolvidos na persistência do reservatório permanecem 

pouco conhecidos. Chun et al. (1995) foram os primeiros a identificar o 

reservatório do HIV-1 em células T CD4+ em repouso no sangue e em linfonodos 

em humanos. Essas células quando infectadas pelo HIV, podem abrigar o 

provírus por décadas sem liberar partículas virais. Um estudo recente realizado 

por Hosmane et al. (2017) avaliou como a proliferação das células T CD4+ de 

indivíduos infectados pelo HIV em latência pode contribuir para a manutenção 

do reservatório viral. O grupo observou, por meio do ensaio de crescimento viral 

por estímulos múltiplos, que as células T CD4+ com infecção latente são 

capazes de proliferar em resposta aos estímulos sem produzir partículas virais, 

mas que geram novas células com capacidade de produzir e liberar vírus 

infectante.  

Apesar de alguns estudos sugerirem outros tipos de células passíveis de 

infecção pelo HIV como potenciais reservatórios, como macrófagos, células 

dendríticas, entre outras, as células T CD4+ de memória em repouso são as 

mais amplamente reconhecidas como as principais células contribuintes para 

reservatório viral (Eisele & Siliciano et al. 2012; Kandathil et al. 2016; Lee et al. 

2017). Um estudo realizado por Chomont et al. (2009) analisou o reservatório 

viral em diferentes subpopulações de células T CD4+ de memória de indivíduos 

HIV+ sob TARV. Nesse estudo foi observado que as subpopulações que mais 

contribuem para o reservatório são células TMC e células T de memória 

transitória (TMT). Outro estudo realizado por Soriano-Sarabia et al. (2014) 

demonstrou que as células TMC apresentam maior replicação viral que as células 

TMT. Assim, as células TMC podem ser as que mais contribuem para a 
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persistência do HIV, principalmente por apresentarem baixa capacidade 

proliferativa e sobrevivência aumentada.  

Nos últimos anos, os estudos com HIV têm proposto estratégias de 

controle ou eliminação da infecção viral conhecidas como “cura funcional” e 

“cura estéril”. A cura estéril é definida como a eliminação completa do provírus 

integrado no genoma das células hospedeiras (Xu et al. 2017). Para isso 

algumas estratégias de eliminação do reservatório viral estão em 

desenvolvimento, como ativação da célula infectada e expulsão viral com 

consequente morte celular, conhecidas como “shock and kill” (Deeks 2012) e 

terapia gênica (Hu et al. 2014; Saayman et al. 2015). A cura funcional se refere 

ao controle da replicação viral com contagem de células T CD4+ normais e carga 

viral abaixo dos níveis detectáveis por longos períodos de tempo (Xu et al. 

2017). Esse tipo de controle da infecção é observado em indivíduos CE que 

representam um modelo natural da cura funcional com controle replicação viral e 

contagem normal de células T CD4+ na ausência de TARV. Assim, entender os 

mecanismos envolvidos no controle da infecção nesses indivíduos poderá 

auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas que visam a cura 

funcional (Cockerham & Hatano 2015; Xu et al. 2017). 

1.4. Curso da infecção pelo HIV-1 

A infecção pelo HIV é caracterizada pela diminuição progressiva dos 

níveis de linfócitos T CD4+, ativação persistente do sistema imune e seu 

comprometimento, com consequente suscetibilidade às infecções oportunistas 

(Stevenson 2003). O curso da infecção pelo HIV geralmente é definido por uma 

fase aguda ou primária que aparece no período de três semanas após a 

infecção e pode durar até nove semanas, uma fase crônica ou tardia, que 

aparece logo após a fase aguda e persiste ao longo dos anos podendo ou não 

progredir para a AIDS (Deeks et al. 2015).  

Durante a fase aguda há uma intensa replicação e disseminação do 

vírus em células T CD4+ (Chun et al. 1998). Observa-se a soro-conversão com 

produção de anticorpos específicos contra o vírus (Lyles et al. 2000), o declínio 

expressivo de linfócitos T CD4+ e o desenvolvimento de uma resposta 
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imunológica específica (Costin 2007). Essa resposta caracteriza-se pelo 

aumento nos níveis plasmáticos de várias citocinas pró-inflamatórias como 

Interferon alfa (IFN-α), Fator de Necrose Tumoral alfa (Tumoral Necrose Factor - 

TNF-α), Interleucinas 6 (IL-6), 8 (IL-8), 18 (IL-18) e IFN-γ e é conhecida como 

“cytokine storm” (Stacey et al. 2009; Roberts et al. 2010). Essas citocinas pró-

inflamatórias aumentam a replicação do vírus, além de causar a perda das 

células T CD4+, por recrutar e ativar as células-alvo do HIV, levando-as a 

apoptose induzida pela ativação (Keating et al. 2012). À medida que a resposta 

imune se desenvolve, há o declínio da carga viral que se mantém em um nível 

estacionário variando de indivíduo para indivíduo (Deeks et al. 2015). Os 

linfócitos T CD8+ citotóxicos (Cytotoxic T Lymphocyte - CTL) têm extrema 

importância no desenvolvimento da resposta imune por produzir grânulos 

citotóxicos como perforinas e granzimas, que irão causar a morte das células 

infectadas, além da produção de IFN-γ (Borrow et al. 1994). 

Na fase crônica, o sistema imune atua ativamente para recuperar os 

danos causados durante a fase aguda. Observa-se o estabelecimento de uma 

resposta celular e humoral que controla parcialmente a replicação. Porém, com 

o passar do tempo, essa resposta diminui progressivamente na medida em que 

as células T CD4+ infectadas também diminuem (Doitsh & Greene 2016). Ocorre 

também a ativação imune crônica de células T CD8+ e T CD4+ de memória, 

caracterizada pela expressão aumentada dos marcadores CD38 e Antígeno 

Leucocitário Humano Relacionado ao Antígeno D (Human Leukocyte Antigen – 

antigen D Related - HLA-DR). A imunoativação crônica está associada à 

depleção sistêmica dessas células, além da progressão para a AIDS (Boswell et 

al. 2014). Nessa fase, os indivíduos tornam-se sintomáticos e suscetíveis a 

infecções oportunistas (Stevenson 2003). 

1.5. Controladores e mecanismos envolvidos no controle da infecção pelo 

HIV-1 

Alguns indivíduos HIV+ conhecidos como Progressores Lentos (Long 

Term Non-Progressor – LTNP) são capazes de controlar a replicação viral 

(Rodes et al. 2004). Esses apresentam níveis de células T CD4+ que declinam 
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lentamente, mantendo níveis próximos aos da normalidade (≥500 células/mm3) 

por aproximadamente sete anos na ausência da TARV (Lefrère et al. 1997). Faz 

parte desse grupo, um grupo ainda menor (<1% de todos os infectados) 

denominado CE que além de manter a contagem de células T CD4+ dentro da 

normalidade, apresentam carga viral indetectável ou menor que o limite de 

detecção dos métodos utilizados (<40cópias/mL), por um período maior que sete 

anos (Deeks & Walker 2007).  

Os mecanismos pelos quais esses indivíduos controlam a infecção ainda 

são desconhecidos, porém diversos estudos estão focados em elucidar quais os 

principais fatores envolvidos na resposta imune eficaz contra a infecção pelo HIV 

presentes nesse grupo de pacientes. Entre eles se destacam os fatores 

genéticos do hospedeiro (Migueles et al. 2000; Setiawan et al. 2015; Chen et al. 

2011), resposta imune inata (Soumelis et al. 2001) e resposta imune adaptativa 

(Peris-Pertusa et al. 2010; Betts et al. 2006; Dyer et al. 2008). 

Um mecanismo importante envolvido no controle da replicação do HIV-1 

em CE é a capacidade de desenvolver respostas de células T de memória 

polifuncionais (Ndhlovu et al. 2012). As células T de memória são a base para 

uma proteção de longa duração e, em humanos, podem ser classificadas em 

subpopulações distintas com base na expressão de diferentes receptores de 

migração para tecidos específicos e moléculas de sinalização (Sallusto et al. 

2004). Essas células podem ser diferenciadas pela expressão da isoforma 

CD45RO e pela ausência da expressão do CD45RA, sendo esta última expressa 

em células T virgens (Naïve). Assim, as células T de memória são CD45RA-

CD45RO+ e compreendem subpopulações heterogêneas (Quadro 1) (Farber et 

al. 2014).  
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Quadro 1. Classificação das subpopulações de células T de memória de acordo 
com a expressão de marcadores de superfície. 

População CD45RA CD27 CCR7 CD28 CD62L CD95 CD122 

Naïve + + + + + - - 

TSCM + + + + + + + 

TMC - + + + + - - 

TME - - - +/- - - - 

TMT - + - +/- +/- - - 

TEMRA + - - - - - - 

TMC= Células T de memória central; TME= Células T de memória efetora; TMT= Células T de 
memória transitória; TEMRA= Células T de memória efetora CD45RA+ (Fonseca et al. 2011 - 
modificado). 

 

Sallusto et al. (1999) foram um dos primeiros a identificar duas 

subpopulações distintas de células T de memória em sangue periférico com 

base na expressão do receptor de quimiocina de migração para os linfonodos, 

CCR7. As células que expressam o CCR7 e migram preferencialmente para os 

linfonodos, são definidas como células T de memória central (TMC) e as células 

que não expressam o CCR7 e migram para os tecidos periféricos, são 

denominadas células T de memória efetora (TME) (Quadro 1). As células TMC 

podem se diferenciar em células dotadas de funções efetoras após a exposição 

ao antígeno e se caracterizam pelas habilidades de proliferação, sobrevivência e 

secreção de altos níveis de IL-2. As células TME possuem funções efetoras 

imediatas como citotoxicidade e secreção de IFN-γ, porém essas células não 

são capazes de sobreviver por longos períodos, pois produzem pouca IL-2 

(Farber et al. 2014). 

Outras subpopulações de células T de memória foram identificadas 

como, por exemplo, células T de memória transitória (TMT) que apresentam 

CD45RA-CD27+CCR7- e células T de memória efetora CD45RA+ (Effector 

Memory RA T cell – TEMRA) que são CDR45RA+CD27-CCR7- (Quadro 1). As 

células TMT possuem capacidade proliferativa e funções efetoras intermediárias 

entre TMC e TME (Riou et al. 2007). As células TEMRA apresentam capacidade 

reduzida de produção de citocinas como IFN-γ e proliferação diminuída (Sallusto 

et al. 2004; Setoguchi et al. 2015). Recentemente Gattinoni et al. (2011) 

identificaram uma nova subpopulação de células T de memória avaliando 

marcadores de superfície adicionais como o receptor de morte CD95 (FAS) e o 

marcador associado à memória CD122 também conhecido como receptor β da 
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Interleucina 2 (IL-2Rβ) além dos marcadores CD27, isoformas do CD45, CCR7, 

CD28 e CD62L. Essa nova subpopulação é denominada células T de Memória 

do Tipo Células Tronco (Stem Cell Memory T -TSCM) e apresentam os 

marcadores de células T Naïve (CD45RA+CCR7+). As TSCM possuem alta 

capacidade proliferativa, auto-renovação e podem se diferenciar em todas as 

outras subpopulações de memória, incluindo as TMC.  

Compreender os mecanismos moleculares envolvidos na sobrevivência 

e manutenção dessas células e seu papel no controle da infecção pelo HIV-1 é 

essencial para o desenvolvimento de novas estratégias capazes de promover o 

controle da infecção (Mahnke et al. 2013). Tendo isso em vista, Fonseca et al. 

(2011) utilizaram a biologia de sistemas para identificar correlatos de proteção, 

investigando em diferentes subpopulações de memória, vias de sinalização 

celular relacionadas com a sobrevivência e manutenção das células T de 

memória em CE e indivíduos TS. Foi realizado o microarranjo de cDNA em TMC 

e TME desses indivíduos. As análises dos dados obtidos apresentaram três 

assinaturas moleculares associadas com a sobrevivência das células TMC e TME 

de CE relacionadas às vias de sinalização celular Forkhead box O3A (FOXO3a), 

Signal Transducer and Activator of Transcription 5 (STAT5) e a via canônica 

Wnt/β-catenina. As vias STAT5 e Wnt/β-catenina apresentaram expressão 

aumentada em células TMC e TME dos CE, enquanto que a FOXO3a apresentou 

baixa expressão em comparação com as células TM dos indivíduos TS (Figura 

3). 
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Figura 3. Expressão de genes relacionados à via Wnt/β-catenina em células T CD4+de 

memória. Análise dos dados utilizando o software Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) 

apresentando aumento da expressão da via de sinalização Wnt a partir da base de dados 

NetPath em pacientes infectados pelo HIV controladores de elite (CE) comparados com os 

tratados com sucesso (TS). A base de dados Ingenuity Biological foi usada para desenhar as 

interações entre os genes significativamente enriquecidos da via Wnt, adicionando um número 

mínimo de moléculas para conectar toda a via. Os símbolos verdes indicam genes com 

expressão diminuída e os símbolos vermelhos indicam genes com expressão aumentada em 

células T CD4+ de memória de indivíduos CE (Fonseca et al. 2011 – modificado). 

 

A via FOXO3a é uma via de sinalização celular pró-apoptótica e induz a 

produção de moléculas apoptóticas como FasL, BIM e a proteína p130 (Bin et al. 

2016; Kops et al. 2002). Estudos realizados com células TMC CD4+ de indivíduos 

LTNP e CE demonstraram que o FOXO3a é fosforilado e degradado por via 

proteassômica (van Grevenynghe et al. 2008). Assim, a via FOXO3a é menos 

expressa nas células desses indivíduos, inibindo a expressão de moléculas pró-

apoptóticas contribuindo para a sobrevivência celular (Riou et al. 2007).  

A via STAT5 é responsável por regular os receptores de citocinas de 

cadeia γ comum, da família de receptores da IL-2. A ativação dessa via, por 

meio da fosforilação da STAT5, está envolvida na sobrevivência e diferenciação 

celular (Morcinek et al. 2002). Alguns estudos observaram a relação da ativação 

dessa via com a regulação negativa da expressão do HIV-1 (Crotti et al. 2007) e 
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aumento da capacidade proliferativa de células T em indivíduos HIV+ (Vranjkovic 

et al. 2011). 

A via Wnt/β-catenina está envolvida em diversos processos celulares 

como proliferação, diferenciação e sobrevivência (Clevers 2006; Cadigan 2012). 

A ativação dessa via leva a transcrição de moléculas anti-apoptóticas membros 

da família Bcl que irão promover a sobrevivência celular (Zheng et al. 2015). 

Deste modo, a expressão aumentada dessa via em células TM de indivíduos CE 

pode estar relacionada com a manutenção da sobrevivência dessas células 

(Fonseca et al. 2011). 

1.6. Sinalização da via canônica Wnt/β-catenina 

A sinalização da via canônica Wnt/β-catenina é iniciada pela ligação da 

proteína Wnt ao receptor transmembrânico Frizzled (Fz) e ao co-receptor Low-

Density Lipoprotein Receptor-Related Protein 5/6 (LRP5/6) presentes na 

membrana citoplasmática da célula (He et al. 2004). Na ausência da sinalização 

da via Wnt (Figura 4A), seja por inibição ou por ausência das proteínas ligantes, 

os níveis citoplasmáticos e nucleares de β-catenina são baixos. Isso ocorre 

devido à constante fosforilação da β-catenina pelas serina/treoninas quinases 

Caseína Quinase 1 (Casein Kinase 1 - Ck1) e a Glicogênio Quinase Sintase 3β 

(Glycogen Synthase Kinase-3β - GSK3β) que juntamente com as proteínas 

Adenomatous Polyposis Coli (Apc) e a Proteína Inibidora do Eixo 1 (Axis 

Inhibition Protein 1 - AXIN1) formam o complexo de degradação da β-catenina 

(Stamos & Weis 2013). Após ser fosforilada, a β-catenina expõe sítios de ligação 

para a β-Transducing Repeat-Containing Protein (βTRCP) que irá ubiquitinar a 

β-catenina fazendo com que essa seja degradada pela via proteassômica 

(Aberle et al.1997). No núcleo, os fatores de transcrição das famílias Fator de 

Células T/Fator Estimulador de Linfócitos (T-cell factor/lymphoid enhancer fator -

TCF/LEF) podem ser inibidos por um complexo repressor formado pelas 

proteínas Groucho Gene-Related Protein/Transducin-Like Enhancer (GRG/TLE), 

C-Terminal-Binding Protein (CTBP) e Histonas-Deacetilases (HDAC) que 

impedem a transcrição dos genes alvos da via canônica Wnt (Staal et al. 2008). 
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Figura 4. Sinalização da via canônica Wnt/β-catenina. (A) Quando não há a ligação da 

proteína Wnt no receptor Frizzled e co-receptor LRP5/6, a β-catenina presente no citoplasma da 

célula é fosforilada por um complexo de degradação multiproteico formado pelas moléculas CK1, 

GSK3β, Apc e AXIN1. Após a fosforilação, a β-catenina é ubiquitinada pela proteína βTRCP e 

então degradada pela via proteassômica. (B) Quando há a ligação da proteína Wnt ao complexo 

Fz/LRP5/6, uma cascata de sinalização é iniciada. As proteínas quinases que antes faziam parte 

do complexo de degradação, CK1 e GSK3β, migram para a membrana citoplasmática da célula 

e iniciam a fosforilação do co-receptor LPR5/6. Assim a β-catenina livre no citoplasma transloca-

se para o núcleo para formar um complexo ativo com os fatores de transcrição TCF/LEF e 

juntamente com moléculas co-ativadoras p300 e PYGO iniciam a transcrição dos seus genes 

alvo como Bcl-2, Bcl-xL, CCND1 (Ciclina D1). DDK1= Dickkopf-related protein 1; LRP5/6= Low-

Density Lipoprotein Receptor-Related Protein 5/6; Axin1= Proteína Inibidora do Eixo 1; Apc= 

Adenomatous Polyposis Coli; GSK3= Glicogênio Quinase Sintase 3; Ck1= Caseína Quinase 1; 

β-cat= β-catenina; β-TRCP= β-Transducing Repeat-Containing Protein; CTPB= C-Terminal-

Binding Protein; HDAC= Histonas-Deacetilases; TCF= Fator de Células T; GRG/TLE= Groucho 

Gene-Related Protein/Transducin-Like Enhancer; DVL= Dishevelled; PYGO= Pygopus (Staal et 

al. 2008 – modificado).  

 

Por outro lado, quando há a ligação da proteína Wnt ao receptor Fz e ao 

co-receptor LRP5/6, uma cascata de sinalização é iniciada (Figura 4B) (Zeng et 

al. 2005). Essa sinalização irá provocar a desestabilização do complexo de 

degradação presente no citoplasma da célula. As moléculas Ck1 e GSK3β 

deslocam-se desse complexo e migram em direção à membrana citoplasmática 

da célula e juntamente com a proteína Dishevelled (DVL) iniciam a fosforilação 

do co-receptor LRP5/6 (Davidson et al. 2005; Zeng et al. 2008). Além disso, a 

AXIN1 migra em direção ao co-receptor e liga-se aos resíduos de LRP 

fosforilados (Romond et al. 2007). Com a ausência do complexo de degradação, 

A B 
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há acúmulo da β-catenina na forma desfosforilada livre no citoplasma que é 

capaz de translocar-se para o núcleo e se ligar a fatores de transcrição membros 

da família TCF/LEF (Staal et al. 2002). No núcleo, a β-catenina desloca 

moléculas do complexo repressor e recruta co-fatores responsáveis pela 

ativação da transcrição dos seus genes alvos como o Legless (LGS ou BCL9), 

Pygopus (PYGO) e o co-ativador transcricional p300 (Staal et al. 2008). A 

interação entre a β-catenina e os fatores de transcrição TCF/LEF irá modular a 

expressão de centenas de genes envolvidos em diferentes funções celulares, 

como transporte vesicular, migração, inflamação, sobrevivência, proliferação e 

apoptose (Narasipura et al. 2011; Xu et al. 2016). 

Além da ativação natural, pequenas moléculas sintéticas podem atuar 

na indução da via Wnt/β-catenina por inibir moléculas do complexo de 

degradação. Dentre os inibidores sintéticos de moléculas do complexo de 

degradação estão o SB216763 (Coghlan et al. 2000), TWS119 (Ding et al. 

2003), o cloreto de lítio (LiCl) (Cui et al. 1998) entre outros (Bennett et al. 2002). 

Esses indutores atuam impedindo a função do GSK3, que é fosforilar a β-

catenina para sua subsequente degradação pelo proteassoma (Ding et al. 2003). 

A via Wnt/β-catenina pode ser inibida em várias etapas da sinalização por 

diferentes antagonistas naturais ou sintéticos, que podem atuar nos receptores e 

co-receptores da membrana citoplasmática, em moléculas presentes no 

citoplasma ou presentes no núcleo da célula (Cruciat & Niehrs 2013). A inibição 

por antagonistas naturais pode ocorrer por impedimento da ligação da proteína 

Wnt ao complexo receptor Fz/LRP5/6 por moléculas solúveis como as proteínas 

da família Dickkopf-related protein 1 (DKK1), que bloqueiam o sítio de ligação do 

co-receptor LRP5/6 (Semenov et al. 2001). Algumas moléculas sintéticas foram 

desenvolvidas para atuar como inibidores específicos da via e algumas dessas 

são classificadas como antagonistas da ligação β-catenina/TCF, como o 2,4-

diaminoquinazoline (Chen et al. 2009) e PNU-74654 (Baril et al. 2013), entre 

outras (Shan et al. 2005; Gurney et al. 2012). 
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1.7. Principais fatores de transcrição e genes-alvo envolvidos na 

sinalização da via Wnt/β-catenina 

A ativação da via Wnt/β-catenina gera uma série de sinais que poderão 

induzir a expressão de genes alvos. Todavia, na ausência dessa sinalização, os 

sinais poderão reprimir essa expressão (Staal et al. 2008). A maioria desses 

sinais irá atuar por meio da β-catenina para regular a expressão gênica. 

(Brembeck et al. 2006).  

Os fatores de transcrição membros da família TCF/LEF são os principais 

fatores de transcrição relacionados à sinalização da via canônica Wnt/β-catenina 

(Cadigan & Waterman 2012). Fazem parte dessa família as isoformas: TCF-1 

(van de Wetering et al. 1991), TCF-3, TCF-4 (Korinek et al. 1998), e LEF-1 

(Travis et al. 1991). A β-catenina regula a expressão de centenas de genes 

alvos por meio da interação com esses fatores de transcrição (Narasipura et al. 

2011). 

Os genes alvo da via Wnt/β-catenina são responsáveis por uma 

variedade de funções celulares e regulam a proliferação, auto-renovação, 

controle da divisão assimétrica, sobrevivência, migração, adesão e diferenciação 

celular (Kahn 2014; van Amerongen & Nusse 2009; Staal et al. 2008). Os 

principais genes-alvo da via são os genes Bcl-2 e Bcl-xL anti-apoptóticos 

envolvidos na sobrevivência das células (Zheng et al. 2015), o gene indutor de 

hipóxia 2 (Hypoxia-inducible protein 2 - HIG2) considerado um biomarcador de 

hipóxia (Kim et al. 2013) e os genes Ciclina D1 e c-myc envolvidos na 

proliferação celular (Mastorci et al. 2016; Murray et al. 2015; Xu et al. 2016). 

1.8. Via canônica Wnt/β-catenina e a replicação do HIV 

Estudos realizados em diferentes células alvo da infecção pelo HIV, 

como monócitos, macrófagos e astrócitos, demonstraram a atuação da via 

Wnt/β-catenina como um importante fator inibidor da replicação viral (Henderson 

& Al-Harthi 2011). Aljawai et al. (2014) em estudo com monócitos e macrófagos 

derivados de monócitos (MDM) isolados de Células Mononucleares de Sangue 

Periférico (CMN) de humanos, demonstrou que ao inibir a expressão da β-
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catenina em monócitos, células que normalmente apresentam alta expressão 

dessa proteína, esses se tornaram suscetíveis à replicação produtiva do HIV. 

Enquanto que a indução da expressão da β-catenina em MDM levou à 

diminuição da replicação viral, sugerindo que a alta expressão da via Wnt/β-

catenina pode ter um papel regulador na replicação do vírus nessas células. 

Um estudo realizado com CMN de humanos, observou que ao ativar a 

via Wnt/β-catenina com um agonista inespecífico, o LiCl, houve regulação da 

replicação do HIV in vitro. Nesse mesmo trabalho, foi realizado o ensaio clínico 

com 3 pacientes HIV+ sob tratamento com LiCl, mas sem a TARV. Foi 

observado que esses pacientes apresentavam carga viral diminuída, mesmo na 

ausência de TARV e destes pacientes os que tiveram a terapia com LiCl 

reduzida ou suspensa apresentaram aumento da replicação viral em um período 

entre 4 a 8 meses. Esses dados sugerem que o LiCl pode atuar como um 

possível repressor da replicação viral por meio da ativação da via Wnt/β-

catenina (Kumar et al. 2008). 

Estudos realizados em linhagens celulares de glioma humano 

(astrocitomas) demonstraram que essas células passam a apresentar replicação 

produtiva do HIV quando a via Wnt/β-catenina é inibida por silenciamento ou por 

meio do IFN-γ, um antagonista da via (Carroll-Anzinger et al. 2007; Li et al. 2011; 

Sardo et al. 2016) e que o TCF-4 tem papel fundamental nesse processo 

(Henderson et al. 2012; Narasipura et al. 2011; Wortman et al. 2002). Nesse 

sentido, a β-catenina parece exercer importante papel na regulação da 

replicação do HIV, porém os mecanismos pelos quais a via Wnt/β-catenina e 

seus fatores de transcrição regulam a replicação viral ainda não estão 

totalmente esclarecidos (Henderson & Al-Harthi 2011).  

Apesar de alguns estudos realizados demonstrarem a relação entre a 

ativação da via Wnt/β-catenina e a redução da replicação do HIV-1 em CMN, 

astrócitos, monócitos e macrófagos humanos, ainda não foram realizados 

estudos em linfócitos T CD4+ de memória. Além disso, pouco se sabe sobre a 

atuação dessa via em células TM de indivíduos infectados pelo HIV sob terapia 

antiretroviral e seu papel na replicação do HIV-1. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Células T de memória são essenciais para o desenvolvimento de uma 

resposta imunológica eficaz contra infecções. Os controladores de elite 

apresentam resposta de células T de memória polifuncionais, que são 

provavelmente um dos mecanismos cruciais para o controle da replicação do 

HIV e progressão da doença na ausência de TARV. 

Em um estudo de microarranjo de cDNA das subpopulações TMC e TME 

de indivíduos HIV+ controladores de elite e tratados com sucesso realizado pelo 

nosso grupo, observou-se que entre algumas vias de sinalização, a via Wnt/β-

catenina estava aumentada em células T CD4+ de memória de controladores de 

elite comparada com os tratados com sucesso. A ativação dessa via promove a 

transcrição de moléculas anti-apoptóticas envolvidas na sobrevivência dessas 

células. Além disso, alguns estudos relatam a importância da ativação da via 

Wnt/β-catenina no controle da replicação viral do HIV-1 em astrócitos, monócitos 

e CMN.  

Neste contexto, nossa hipótese é que a expressão aumentada da via 

Wnt/β-catenina em células TM de controladores de elite seja um dos mecanismos 

responsáveis pelo aumento da sobrevida dessas células e pelo controle da 

replicação do HIV. Assim, a indução da sinalização da via Wnt/β-catenina em 

indivíduos que apresentam a progressão da doença como os tratados com 

sucesso, poderá auxiliar no controle da replicação viral configurando assim um 

correlato de proteção associado ao controle da infecção. Dessa forma, a 

elucidação do papel da via Wnt/β-catenina na replicação do HIV-1 em células T 

CD4+ irá trazer novos esclarecimentos a respeito dos mecanismos envolvidos no 

controle da infecção, além de enriquecer nosso conhecimento sobre a atuação 

dessa via como mediador da comunicação celular e guiar para o 

desenvolvimento de novas vacinas e intervenções terapêuticas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

- Investigar o papel da via Wnt/β-catenina no controle da replicação do HIV-1 e 

na diferenciação das subpopulações de células T CD4+ de memória. 

3.2. Objetivos específicos 

- Avaliar o efeito da indução da via Wnt/β-catenina em células T CD4+ de 

memória dos indivíduos infectados pelo HIV tratados com sucesso no controle 

da replicação viral. 

 

- Investigar o efeito da indução da via Wnt/β-catenina na capacidade funcional 

das células T CD4+ dos indivíduos HIV+ tratados com sucesso e os possíveis 

mecanismos envolvidos nesse processo. 

 

- Analisar o efeito da indução da via Wnt/β-catenina na diferenciação das 

subpopulações das células T CD4+ de memória de indivíduos HIV+ tratados com 

sucesso. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Recrutamento e caracterização dos indivíduos do estudo 

Esse projeto faz parte de um projeto maior intitulado “Identificação de 

Correlatos de Proteção na Infecção pelo HIV”, aprovado pelo Comitê de Ética do 

Hospital das Clínicas da UFG via plataforma Brasil (CAAE 

27300414.9.0000.5078). 

Amostras de sangue periférico de 19 indivíduos HIV+ foram coletadas no 

Ambulatório de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) (Goiânia, GO). As 

amostras dos três Doadores Saudáveis (DS) HIV- foram coletadas no 

Laboratório Margarida Dobller Komma (Goiânia, GO). Todos os indivíduos 

receberam informações sobre a pesquisa e aceitaram participar do estudo por 

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

Os critérios utilizados para a inclusão dos pacientes nos grupos do 

estudo foram:  

Indivíduos HIV+ Tratados com Sucesso (TS) - Infecção pelo HIV há no 

mínimo dois anos, contagem de células T CD4+ em sangue periférico ≥400 

células/mm3, quantificação da carga viral indetectável ou menor que o limite de 

detecção do teste utilizado, por um período de no mínimo 12 meses e com o uso 

regular de terapia antiretroviral.  

Doadores saudáveis (DS) – indivíduos não infectados pelo HIV, sem uso 

de vacinas ou drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 dias. 

Os dados em relação a sexo, idade, contagem de células T CD4+ basal 

(contagem de células no momento da coleta da amostra) e nadir (menor 

contagem de células T CD4+ após o diagnóstico da infecção pelo HIV-1), 

contagem de células T CD8+, tempo de diagnóstico, terapia e tempo sob 

tratamento dos 19 indivíduos TS utilizados nesse estudo estão descritos no 

Quadro 2. Todos os indivíduos TS apresentaram carva viral plasmática abaixo 

do limite de detecção do teste utilizado. Os dados relacionados a sexo e idade 

dos três indivíduos DS encontram-se no Quadro 3. 
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Quadro 2. Características dos indivíduos HIV-1+ tratados com sucesso. 

AZT= Zidovudina; Biovir= Lamivudina e Zidovudina; EFZ= Efavirenz; F= Feminino; KLT= Kaletra 
(Lopinavir e Ritonavir); LPNIr= Lopinavir e ritonavir; M= Masculino; Nadir= Menor contagem de 
células T CD4+ registrada após a infecção pelo HIV; TARV= Terapia antirretroviral; TDF= 
Tenofovir; 3TC= Lamivudina; <L.Min= Menor que o limite mínimo de detecção do teste. 

 
Quadro 3. Características dos indivíduos doadores saudáveis 

Paciente Sexo Idade 

DS-15 F 25 

DS-16 M 28 

DS-17 M 21 

DS= Doador Saudável; F= Feminino; M= Masculino. 

4.2. Processamento das amostras e obtenção de células mononucleares 

de sangue periférico 

Foi realizada coleta de sangue venoso periférico em tubos (BD 

Vacutainer, Franklin Lakes, EUA) com anticoagulante Ácido Etilenodiamino 

Tetra-acético (EDTA) (5 mL), heparina (80 mL) e sem anticoagulante (5 mL). 

Esse material foi processado no mesmo dia da coleta para a obtenção de 

plasma EDTA, plasma heparina, soro, camada leucocitária e CMN 
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Basal Nadir 

HC-05 F 49 1219 316 514 91 Biovir/EFZ 90 
HC-06 M 32 606 227 668 78 Biovir/EFZ 51 
HC-08 M 46 1175 220 1173 70 AZT/3TC/EFZ 59 
HC-09 F 47 1247 251 1031 91 AZT/3TC/EFZ 58 
HC-20 M 35 972 197 601 50 3TC/TDF/EFZ 48 
HC-22 M 36 818 173 897 71 Biovir/EFZ 56 
HC-27 M 26 1060 447 758 47 - 28 
HC-40 M 54 616 116 686 115 Biovir/EFZ 113 
HC-51 M 28 497 120 828 29 AZT/3TC/EFZ 25 
HC-56 M 42 655 1345 205 93 Biovir/EFZ 35 
HC-57 F 45 764 514 568 93 AZT/3TC/EFZ - 
HC-59 M 32 744 229 1129 71 AZT/3TC/EFZ 55 
HC-69 F 53 996 324 1857 103 AZT/3TC/EFZ 20 
HC-73 M 55 862 - 617 95 AZT/3TC - 
HC-75 M 39 852 337 2714 63 AZT/3TC/EFZ 21 
HC-82 M 43 470 144 717 59 Biovir/EFZ 56 
HC-88 M 35 1262 246 1402 87 Biovir/EFZ 81 
HC-96 M 56 724 392 830 39 TDF/3TC/LPNIr 38 
HC-97 M 40 1027 75 900 148 TDF/Biovir/KLT 146 
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Para o processamento, o sangue coletado foi centrifugado por 10 

minutos a 2000 rotações por minuto (rpm) e após a centrifugação foram 

coletados o plasma EDTA e a camada leucocitária, plasma heparina e soro. 

Após coleta do plasma dos tubos heparinizados, o sangue foi diluído 1:2 em 

solução salina isotônica (HalexIstar, Goiânia, Brasil) e separado em gradiente de 

Ficoll-Hypaque (Densidade de 1.077 g/L - GE Healthcare, Uppsala, Suécia) por 

centrifugação a 1800 rpm durante 25 minutos. O anel leucocitário foi retirado e 

centrifugado duas vezes com 13 mL de solução salina a 2000 rpm por oito 

minutos e uma vez a 1000 rpm por oito minutos. O sedimento de células foi 

ressuspenso em 2 mL de meio RPMI-1640 (Lonza, Walkersville, EUA) 

suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (SFB) (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

EUA), 0,1% de penicilina e 0,1% de estreptomicina (Gibco, Grand Island, EUA) 

(meio RPMI completo) e uma alíquota de 10 µL foi retirada para a contagem das 

células diluídas 1:2 em corante de viabilidade celular Azul de Tripano (Gibco, 

Grand Island, EUA) em hemocitômetro. A contagem foi realizada em 

microscópio óptico com o aumento de 40x. Ao final do precessamento, plasma e 

soro foram armazenados em freezer -80ºC e as CMN foram armazenadas em 

container de nitrogênio líquido. 

 

4.3. Congelamento e descongelamento de células mononucleares de 

sangue periférico 

As células obtidas por separação com gradiente Ficoll Hypaque foram 

ressuspensas com solução de congelamento composta por SFB com 10% de 

dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA). As células foram 

aliquotadas na proporção de 10x106 células para cada 1 mL de solução de 

congelamento, em tubos criogênicos previamente identificados. Os tubos 

criogênicos foram colocados em um recipiente de congelamento Mr. Frosty 

Freezing (Nalgene, Rochester, EUA) contendo 250 mL de álcool isopropílico 

(QEEL, São Paulo, Brasil) e armazenados no freezer a -80ºC por 24 h. 

Posteriormente as células foram armazenadas em nitrogênio líquido até o uso. 
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Para a realização dos experimentos de cultura celular, as células 

congeladas foram retiradas do nitrogênio líquido e levadas rapidamente ao 

banho-maria a 37ºC. Antes do descongelamento completo, a solução de células 

foi transferida para um tubo tipo falcon estéril contendo 10 mL de meio RPMI-

1640 completo. As células foram imediatamente centrifugadas a 1800 rpm por 

oito minutos e a lavagem foi repetida duas vezes. Após a última lavagem, as 

células foram novamente ressuspensas em 5 mL de meio RPMI completo. A 

viabilidade celular foi avaliada por meio do corante Azul de Tripano. Realizou-se 

a contagem em microscópio óptico em aumento de 40x para discriminar células 

vivas de mortas. O percentual das células vivas foi calculado, sendo 

consideradas passíveis de utilização as suspensões celulares com viabilidade ≥ 

90%. 

4.4. Purificação de populações celulares 

A purificação de linfócitos T CD4+ a partir de CMN foi realizada por meio 

do processo de seleção negativa utilizando esferas magnéticas conjugadas com 

anticorpos monoclonais utilizando o CD4+ T Cell Isolation Kit, human (Miltenyi, 

Auburn, EUA), seguindo as instruções do fabricante. Resumidamente, CMN 

foram centrifugadas por 10 minutos a 1400 rpm e o sedimento ressuspenso com 

40µL de tampão Fosfato Salina Estéril (Phosphate-buffered saline - PBS) 

(Laborclin, Pinhais, Brasil) a 0,5% SFB juntamente com CD4+ T Cell Biotin-

Antibody Cocktail (Miltenyi, Auburn, EUA), contendo anticorpos monoclonais 

conjugados com biotina anti-CD8, CD15, CD16, CD19, CD36, CD56, CD123, 

receptor de linfócito T γ/δ (TCRγ/δ) e glicoforina-a. Foram utilizados 10 µL do 

coquetel para cada 107 células. As células foram então incubadas durante cinco 

minutos a 4ºC. Após a incubação foram acrescentados 30 µL de PBS 0,5% SFB 

e 20 µL de CD4+ T Cell MicroBead Cocktail contendo MicroBeads conjugadas 

com anticorpos monoclonais anti-biotina (isotipo: mouse IgG1) e anticorpo 

monoclonal anti-CD61 (isotipo: mouse IgG1) (Miltenyi, Auburn, EUA) para cada 

107 células. Em seguida, foram incubadas por 10 minutos a 4ºC. Após a 

incubação, acrescentaram-se 500 µL de PBS 0,5% SFB na suspensão celular e 

então as células foram transferidas para a coluna de separação.  
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Para obtenção de linfócitos T CD4+ de memória purificados a partir de 

CMN foi utilizado o kit Memory CD4+ T Cell Isolation, human (Miltenyi, Auburn, 

EUA), seguindo as instruções do fabricante. Assim, CMN foram centrifugadas 

por 10 minutos a 1400 rpm e o sedimento ressuspenso com 40 µL de PBS 0,5% 

SFB juntamente com 10 µL de Memory CD4+T Cell Biotin-Antibody Cocktail 

(Miltenyi, Auburn, EUA), contendo anticorpos monoclonais conjugados com 

biotina anti-CD8, CD14, CD16, CD19, CD36, CD45RA, CD56, CD123, TCRγ/δ e 

glicoforina-a. As células foram então incubadas durante 10 minutos a 4ºC. Após 

a incubação foram acrescentados 30 µL de PBS 0,5% SFB e 20 µL de Anti-

Biotin MicroBead contendo esferas magnéticas conjugadas com anticorpos 

monoclonais anti-biotina (isotipo: mouse IgG1) (Miltenyi, Auburn, EUA) para 

cada 107 células. Em seguida, as células foram incubadas por 15 minutos a 4ºC. 

Após a incubação, foi acrescentado 1 mL de PBS 0,5% SFB na suspensão 

celular e realizou-se a centrifugação das células a 1600 rpm por 10 minutos. 

Após a centrifugação, o sobrenadante foi desprezado por inversão, as células 

foram ressuspensas com 500 µL de PBS 0,5% SFB e transferidas para a coluna 

de separação.  

Para a separação das células T CD4+ totais e T CD4+ de memória, 

foram utilizadas colunas MS (Miltenyi, Auburn, EUA) com capacidade para 

separação de 107 células ou colunas LS (Miltenyi, Auburn, EUA) com 

capacidade para separação de 108 células marcadas magneticamente. Após a 

separação, retirou-se uma alíquota das células para contagem celular no 

hemocitômetro, diluídas 1:2 em azul de tripano. 

Esse método se baseia na seleção negativa. Dessa forma, as células 

que não são de interesse como linfócitos T CD8+, monócitos, células dendríticas, 

linfócitos B, células natural killer (NK), entre outras, são marcadas com os 

anticorpos conjugados com biotina e esferas magnéticas conjugadas com 

anticorpos anti-biotina, respectivamente. Devido a essa marcação, as células 

que não são de interesse ficam retidas na coluna magnética. As células de 

interesse T CD4+ e T CD4+ de memória, não são marcadas com os anticorpos, 

passam livres pela coluna magnética e são coletados em um tubo tipo falcon 

contendo meio RPMI completo.  
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4.5. Citometria de fluxo 

4.5.1. Marcação de superfície celular 

CMN, células T CD4+ e células T CD4+ de memória purificadas foram 

transferidas para tubos de fundo redondo de poliestireno de 5 mL (tubo FACS) 

(Falcon, Corning, EUA) acrescidos de 1 mL de PBS estéril e centrifugadas por 

oito minutos a 1800 rpm. O sobrenadante foi desprezado, em seguida foram 

acrescentados 25 µL do coquetel contendo os anticorpos de superfície diluídos 

em PBS 5% SFB e incubadas por 30 minutos a 4ºC ao abrigo da luz. Os 

anticorpos utilizados no coquetel de superfície no experimento da expressão de 

β-catenina foram: Human CD4 PE-Alexa Fluor 610 (CALTAG, Carlsbad, EUA) e 

APC Anti-Human CD3 (BD Pharmingen, San Diego, EUA). Os anticorpos 

utilizados no coquetel de superfície no teste de diferenciação de subpopulações 

de memória foram: APC Anti-Human CD3 (BD Pharmingen, San Diego, EUA), 

Human CD4 PE-Alexa Fluor 610 (CALTAG, Carlsbad, EUA), APC-H7 Mouse 

Anti-Human CD45RA (BD Biosciences, San Diego, EUA), FITC Anti-Human 

CD27 (BD Pharmingen, San Diego, EUA) e PE Cy7 Labeled Anti-Human CCR7 

(BD Pharmingen, San Diego, EUA). O anticorpo utilizado para a marcação de 

superfície do PD-1 foi: PE Anti-Human CD279 (PD-1) (BioLegend, San Diego, 

EUA). O Quadro 4 apresenta a titulação utilizada para cada um dos anticorpos 

citados acima. 

4.5.2. Marcação intracelular 

Após a marcação de superfície, para a marcação intracelular da β-

catenina, as células foram centrifugadas por oito minutos a 2000 rpm, o 

sobrenadante foi desprezado, acrescentaram-se 100 µL de BD Cytofix/Cytoperm 

1x (BD Biosciences, San Diego, EUA) e os tubos foram incubados por 20 

minutos a 4ºC na ausência de luz. Após a incubação, adicionou-se 1 mL de BD 

Perm/Wash 1x (BD Biosciences, San Diego, EUA). Os tubos foram 

centrifugados por oito minutos a 2000rpm e o sobrenadante foi desprezado. 

Foram acrescentados 5 µL do anticorpo anti-hβ-Catenina (R&D Systems, 

Minneapolis, EUA) diluído em 20 µL de solução Perm/Wash 1x para cada 
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amostra e foi feita incubação por 30 minutos a 4ºC ao abrigo da luz. Após a 

incubação foi adicionado 1 mL de BD Perm/Wash 1x por tubo, foi realizada a 

centrifugação dos tubos por oito minutos a 1800rpm e o sobrenadante foi 

desprezado. Essa lavagem foi repetida e as células foram ressuspensas com 

300 µL em solução contendo 2% de paraformaldeído (PFA) (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, EUA). 

Os anticorpos utilizados para a marcação intracelular de p24 do HIV, 

Ciclina D1 e Ki-67 foram KC57-RD1 (Beckman Coulter, Brea, EUA), anticorpo 

anti-Ciclina D1 conjugado com FITC (BD Pharmingen, San Diego, EUA) e 

anticorpo anti-Ki-67 conjugado com FITC (BD Pharmingen, San Diego, EUA) 

respectivamente. Para a marcação com esses anticorpos, foi utilizado o kit de 

marcação de proteínas intracelulares (ThermoFisher, Waltham, EUA). Para isso, 

as células foram centrifugadas a 2000rpm por oito minutos com 150 µL de PBS 

2% SFB. O sobrenadante foi desprezado e as células foram ressuspensas com 

o tampão de fixação/permeabilização concentrado diluído 10x no tampão 

diluente. As células foram incubadas por 30 minutos a 4ºC ao abrigo da luz. 

Após a incubação, as células foram lavadas duas vezes com 200 µL de tampão 

de permeabilização 1x por centrifugação a 1800 rpm por oito minutos. Após 

desprezar o sobrenadante, as células foram ressuspensas com os anticorpos 

anti-p24 (1 µL), anti-Ciclina D1 (5 µL) ou anti-Ki-67 (2 µL) diluídos em tampão de 

permeabilização 1x de maneira que cada tubo apresentaram um volume final de 

25 µL. As células foram incubadas por 30 minutos a 4ºC ao abrigo da luz. Após 

a incubação, as células foram lavadas duas vezes com 150 µL de tampão de 

permeabilização 1x e fixadas com 300 µL de solução PFA 2%. A titulação dos 

anticorpos utilizados na marcação intracelular encontra-se no Quadro 4. 

A citometria das células foi realizada no citômetro de fluxo BD FACS 

Canto II (BD Biosciences, San Diego, EUA) ou Atune NxT (ThermoFisher, 

Waltham, EUA) e as análises foram realizadas no software BD FACSDIVA (BD 

Biosciences, San Diego, EUA) ou Atune NxT software, respectivamente. 

Posteriormente, todas as aquisições foram analisadas no software FlowJo V10 

(FlowJo LLC, Ashland, EUA). Para cada amostra foram adquiridos de 50.000 a 

100.000 eventos na região de linfócitos. 
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Quadro 4. Titulação de anticorpos 

Anticorpo Fluorocromo Marca Titulação 

Marcação de SuperfícieCelular 

anti-CD3 APC BD Pharmingen 1/200 

anti-CD4 PE-AlexaFluor 610 CALTAG 1/50 

anti-CD45RA APC-H7 BD Biosciences 1/50 

anti-CD27 FITC BD Pharmingen 1/30 

anti-CCR7 PE Cy7 BD Pharmingen 1/25 

anti-PD1 PE BioLegend 1/5 

Marcação Intracelular 

anti-β-catenina PE R&D Systems 1/5 

KC57-RD1 (anti-p24) PE Beckman Coulter 1/100 

anti-Ciclina D1 FITC BD Pharmingen 1/5 

anti-Ki-67 FITC BD Pharmingen 1/50 

APC= aloficocianina; APC-H7= aloficocianina-cianina 7; FITC= Isotiocianato de fluoresceína; 
PE= ficoeritrina; PE Cy7= ficoeritrina-cianina 7. 

4.6. Ativação da via canônica Wnt/β-catenina 

A ativação da via canônica WNT/β-catenina foi realizada em linfócitos T 

CD4+ e CMN utilizando dois diferentes ativadores da via: SB216763 (Sigma-

Aldrich, St. Louis, EUA) a 10 µM, 4 µM e 2 µM e o TWS119 (Calbiochem, San 

Diego, EUA) 2 µM. Células não estimuladas (NS) ou estimuladas com anti-

CD3/CD28 com DMSO foram utilizadas como controle. O DMSO foi utilizado 

como diluente dos indutores da via Wnt, por esse motivo ele foi empregado 

como controle em todos os experimentos desse estudo. O DMSO foi inicialmete 

diluído 500x em meio RPMI como solução estoque e para a utilização do DMSO 

na placa, a solução estoque foi diluída 50x. Foi feita a sensibilização da placa de 

cultura celular de 24 poços (Costar, Corning, EUA) com anticorpo Purified NA/LE 

Mouse Anti-human CD3 (BD Pharmigen, San Diego, EUA) na concentração de 1 

µg/mL diluído em PBS, seguido da incubação por duas horas em estufa com 

atmosfera de 5% de CO2 a 37ºC. Após a incubação, retirou-se a solução de 

anticorpo anti-CD3 e foram acrescentadas 2x106 células/poço nas seguintes 

condições: não estimuladas (NS) sem anti-CD3 e anti-CD28, estimuladas com 

anti-CD3 e anti-CD28 (1 µg/mL), estimuladas com anti-CD3 e anti-CD28 na 

presença do SB216763 a 10 µM, 4 µM ou 2 µM, estimuladas com anti-CD3 e 

anti-CD28 na presença do TWS119 a 5 µM ou 2 µM. A placa foi então incubada 
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em estufa a 5% CO2 a 37ºC por seis horas. Após a incubação foi realizada a 

marcação de superfície com os anticorpos anti-CD3 e anti-CD4 e marcação 

intracelular com o anticorpo anti-β-catenina, utilizando o mesmo protocolo 

descrito no item 4.5.2, para análise por citometria de fluxo. A citometria das 

células foi realizada no citômetro de fluxo BD FACS Canto II. 

4.7. Teste de viabilidade celular 

A viabilidade das células foi avaliada por meio do corante de viabilidade 

vivid utilizando o kit LIVE/DEAD Fixable Aqua Dead Cell Stain (ThermoFisher, 

Waltham, EUA). Para isso, as CMN de indivíduos DS e TS foram descongeladas 

e o número de células foi determinado por contagem em hemocitômetro 

utilizando o corante azul de tripano. As células foram então plaqueadas 1x106 

células por poço em placa de 48 poços (Costar, Corning, EUA) previamente 

sensibilizada ou não com anti-CD3 (1 µg/mL). Adicionou-se os indutores da via 

SB216763 a 10 µM, 4 µM ou 2 µM e TWS119 a 7 µM, 5 µM ou 2 µM. Nos poços 

com anti-CD3 foi adicionado também o anti-CD28. As condições do experimento 

foram: células não estimuladas na ausência de anti-CD3 e anti-CD28 (NS), 

estimuladas com anti-CD3 e anti-CD28 (1 µg/mL) na presença de DMSO como 

controle, estimuladas com anti-CD3 e anti-CD28 (1 µg/mL) na presença ou não 

dos indutores SB216763 ou TWS119. As células foram incubadas durante três 

dias em estufa com atmosfera de 5% de CO2 a 37ºC. Após a incubação, a 

células foram coletadas e transferidas para tubos de poliestireno FACS 

(FalconBrand, New York, EUA) previamente identificados e foi realizada a 

marcação com o corante Live/Dead. A citometria das células foi realizada no 

citômetro de fluxo BD FACS Canto II. 

O corante Live/Dead reage com as aminas celulares e pode permear a 

membrana danificada das células mortas e reagir tanto no interior quanto na 

superfície celular, resultando em coloração fluorescente intensa. Por outro lado, 

as células vivas não apresentam comprometimento na membrana impedindo a 

passagem do corante para o interior da célula, restando apenas as aminas de 

superfície celular para reagir com o corante, resultando em uma coloração 

menos intensa. 
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4.8. Reativação do reservatório viral 

O ensaio de reativação do reservatório viral (Viral Outgrowth Assay – 

VOA) foi realizado seguindo o protocolo descrito em Gosselin et al. (2016). Para 

isso, as células T CD4+ de memória purificadas por seleção negativa a partir de 

CMN de indivíduos HIV+ TS foram cultivadas em placa de 48 poços durante 12 

dias. Inicialmente foi realizada a sensibilização da placa com anti-CD3 a 1 µg/mL 

por 2 horas na estufa a 37ºC. Após a sensibilização, foi retirada a solução 

contendo o anticorpo anti-CD3 e foi adicionado 1x106 células T CD4+ de 

memória purificadas por poço na presença ou não dos indutores da via Wnt, o 

SB216763 a 10 µM ou 4 µM e o TWS119 a 5 µM ou 2 µM. Foi adicionado o anti-

CD28 a 1 µg/mL nos poços e o volume final de cada poço foi ajustado para 1 mL 

com meio RPMI completo. As células foram incubadas em estufa com atmosfera 

de 5% de CO2 a 37ºC por três dias. No 3º dia, foi feita a coleta de 500 µL do 

sobrenadante de cada poço. Os sobrenadantes coletados foram transferidos 

para tubos criogênicos de 2 mL e armazenados em freezer a -20ºC.  

Após a coleta, as células foram ressuspensas e transferidas para tubos 

tipo falcon de 15 mL (Olen, Curitiba, Brasil), foi acrescentado 10 mL de meio 

RPMI e os tubos foram centrifugados a 1800rpm por oito minutos. O 

sobrenadante foi desprezado, as células foram ressuspensas com 800 µL de 

meio RPMI completo e foi transferido para dois poços novos 400 µL dessa 

suspensão celular para cada poço sem sensibilização prévia, fazendo assim a 

duplicata do poço inicial. Essa lavagem das células foi realizada para a retirada 

do anti-CD3 e anti-CD28. Foram adicionados os indutores da via em suas 

respectivas concentrações (SB216763 a 10 µM ou 4 µM; TWS119 a 5 µM ou 2 

µM) e IL-2 a 5 ng/mL. O volume final de cada poço foi ajustado para 1 mL com 

meio RPMI completo. A IL-2 foi adicionada para manter a proliferação e 

sobrevivência das células por um período maior, sem a ativação constante via 

Receptor de Células T (T-cell Receptor - TCR) realizada pelo anti-CD3 e anti-

CD28. A placa foi incubada em estufa com 5% de CO2 a 37ºC por mais nove 

dias, totalizando 12 dias de cultura (Figura 5).  

A cada três dias (3º, 6º, 9º e 12º) antes da coleta dos sobrenadantes, foi 

feita a observação dos aglomerados (clusters) celulares em microscópio ótico 

invertido para avaliação indireta da proliferação. Também foi realizada a coleta 
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de 500 µL de sobrenadante de cada poço. Após a coleta dos sobrenadantes, as 

células foram ressuspensas e metade da suspensão foi transferida para um 

novo poço, fazendo a replicata de cada poço. Dessa forma, um poço inicial (dia 

0) resulta em dois poços no 3º dia, quatro poços no 6º dia e oito poços no 9º dia. 

Após a coleta dos sobrenadantes, em cada replicata foi adicionada IL-2 a 

5ng/mL e os indutores da via nas concentrações utilizadas SB216763 a 10 µM 

ou 4 µM; TWS119 a 5 µM ou 2 µM) e o volume final de cada poço foi ajustado 

para 1 mL com meio RPMI completo. Dos sobrenadantes coletados foi realizado 

o ensaio imunoenzimático (Enzyme-linked Immunosorbent Assay – ELISA) para 

p24, IL-10 e IFN-γ. 

No 12º dia, após a coleta dos sobrenadantes também foi realizada a 

coleta das células que foram transferidas as replicatas de cada condição para 

tubos tipo falcon 15 mL previamente identificados. As células foram 

centrifugadas a 1800rpm por oito minutos, o sobrenadante foi desprezado e as 

células foram ressuspensas com 1-3 mL de meio RPMI completo para a 

contagem das células em hemocitômetro após a diluição de uma alíquota de 10 

µL da suspensão celular em corante de viabilidade azul de tripano. Após a 

contagem, a quantidade das células foi dividida em: 1x106 células para 

marcação intracelular da p24 do HIV e marcação com o corante de viabilidade 

Live/dead, 1x106 células para marcação com coquetel de memória, 1x106 células 

para congelamento em tampão de lise RLT para posterior análise da expressão 

gênica, se necessário. O restante das células foi centrifugado por 5 minutos a 

8000rpm e foi retirado todo o sobrenadante restando o sedimento (pellet) seco 

para quantificação do DNA do HIV, se necessário. O sedimento foi armazenado 

em freezer a -80ºC. 
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Figura 5. Esquematização do ensaio de reativação do reservatório viral. 

 

4.9. ELISA para p24 do HIV-1 

O ELISA para p24 foi realizado seguindo o protocolo descrito em 

Chomont et al. (2009). Em resumo, as placas de microtitulação de 96 poços 

(Costar, Corning, USA) foram sensibilizadas com anticorpo anti-p24-HIV 

(hibridoma183-H12-5C) na concentração de 0,5µg/mL diluído em tampão de 

sensibilização (0.1M NaHCO3, 0.037M Na2CO3, Thimerosal 0.02%), utilizando 

100µL de tampão para cada poço. As placas foram seladas e incubadas 

“overnight” (12 a 18h) a 4ºC.  

Os sobrenadantes de culturas celulares de indivíduos HIV+ TS foram 

descongelados e o HIV foi inativado com tampão de inativação (PBS 1x; 0,05% 

Tween-20; 2,5% Triton X-100 e 0,02% Thimerosal). Para cada 100µL de 

sobrenadante, foi adicionado 25 µL de tampão de inativação e feita a incubação 

das placas por uma hora a 37ºC. Após a sensibilização, as placas foram lavadas 

três vezes com 200 µL de PBS 1x (154mM NaCl, 1.9mM NaH2PO4, 8.1mM 

Na2HPO4, diluído em 10L de H2O destilada, pH=7.2) com 0,05% Tween-20 

(PBST). Após a lavagem, foi feito o bloqueio dos poços com 150 µL de PBST 

com 1% de albumina sérica bovina (Bovine Serum Albumin – BSA) (Sigma-

Aldrich, St. Louis, EUA) previamente filtrado em filtro de seringa de 0.20μm 

(PBST-BSA 1%) (MerckMillipore, Billerica, EUA). Para o bloqueio, as placas 
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foram incubadas por 45 minutos a 37ºC. Posteriormente, as placas foram 

lavadas três vezes com 200 µL de PBST. Foi feita a curva padrão com sete 

diluições a partir de 320pg de p24/mL (320, 160, 80, 40, 20, 10 e 5pg de 

p24/mL) por diluição seriada da p24 em PBST-BSA 1%. Foram adicionados em 

seus respectivos poços 100 µL da curva padrão e 100 µL dos sobrenadantes 

inativados e diluídos da seguinte forma: sobrenadantes do 3º dia com diluição 

1/2, sobrenadante do 6º dia com diluição 1/5, sobrenadante do 9º dia com 

diluição 1/100 e sobrenadante do 12º dia com diluição 1/200. Em seguida, as 

placas foram incubadas por uma hora a 37ºC. 

Após a incubação, as placas foram lavadas três vezes com 200 µL de 

PBST. Foram adicionados 100 µL de anticorpo biotinilado anti-p24 (hibridoma 

31-90-25) a 2 µg/mL diluído em PBST-BSA 1%. Foi feita a incubação das placas 

por 45 minutos a 37ºC. Após a incubação as placas foram lavadas quatro vezes 

e adicionados 100 µL de poli-Estreptavidina HRP-80a 2 µg/mL (Fitzgerald, 

Acton, EUA) diluída em PBST-BSA 1% e as placas foram incubadas por 45 

minutos em temperatura ambiente ao abrigo da luz. Posteriormente, após 

lavagem das placas, foram adicionados 100 µL do substrato tetrametilbenzidina 

(TMB-S) (BD OptEIA, San Diego, EUA) em cada poço. A densidade óptica foi 

avaliada a cada 15 minutos utilizando leitora de microplacas com filtro de 405 

nanômetros. Após 30 minutos, foram adicionados em todos os poços 50µL de 

solução de parada (1M H3PO4) para parar a reação e feita a quantificação com 

filtro de 450 nanômetros em leitora de ELISA Multiskan (Thermo LabSystems, 

Grand Rapids, EUA). Os anticorpos e a curva padrão utilizados no ELISA foram 

gentilmente cedidos pelos pesquisadores Dr.a Petronela Ancuta e Dr. Nicolas 

Chomont da Universidade de Montreal, Canadá. 

4.10. Ensaio de proliferação com CFSE 

A avaliação da proliferação celular foi realizada por ensaios em CMN ou 

em células T CD4+ purificadas de indivíduos TS utilizando o Carboxyfluorescein 

succinimidyl ester (CFSE). Para isso, as células foram centrifugadas por oito 

minutos a 1800rpm e ressuspensas com 5 mL de meio RPMI-1640 sem SFB, 

sendo esse procedimento repetido duas vezes. Em seguida, as células foram 
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marcadas com CFSE utilizando o kit de proliferação celular CellTrace CFSE 

(ThermoFisher Scientific, Waltham, EUA). Para isso, após a última 

centrifugação, desprezou-se o sobrenadante e o sedimento celular foi 

ressuspenso com 1 µL de CFSE a 5 µM diluído em 500 µL de meio RPMI-1640 

sem SFB adicionados para cada 1x106 células. As células foram incubadas na 

estufa a 37ºC por 10 minutos, na ausência de luz. Após a incubação, foi 

adicionado SFB na mesma proporção do CFSE. As células foram novamente 

incubadas em estufa a 37ºC por 1 minuto na ausência de luz. Foram 

adicionados nos tubos 5 mL de meio RPMI-1640 suplementado com 10% de 

SFB, feita a centrifugação por sete minutos a 1800 rpm. Desprezou-se o 

sobrenadante e o sedimento de células foi ressuspenso com meio RPMI-1640 

completo.  

As células foram adicionadas em placa de cultura celular com fundo 

plano de 96 poços previamente sensibilizados com anti-CD3 a 1 µg/mL diluído 

em PBS. Foram adicionados nos poços sensibilizados com anti-CD3, o anticorpo 

anti-CD28 na concentração de 1 µg/mL e as células foram tratadas ou não com 

SB216763 a 10 µM ou 4 µM e TWS119 a 2 µM. DMSO ou meio RPMI foi 

utilizado como controle. A placa foi incubada na estufa a 37ºC com 5% de CO2 

por cinco dias. Após a incubação, as células foram coletadas, lavadas com PBS 

por centrifugação a 1800rpm por oito minutos, o sobrenadante foi desprezado e 

o sedimento celular foi ressuspenso com 300µL de PFA 2% em PBS. A 

marcação com CFSE foi analisada por citometria de fluxo utilizando o citômetro 

de fluxo BD FACS Canto II. 

4.11. Ciclo celular 

A avaliação do ciclo celular foi realizada em CMN de indivíduos TS. Para 

isso, a placa de 96 poços fundo chato foi previamente sensibilizada ou não (NS) 

com anti-CD3 a 1 µg/mL diluído em PBS por incubação da placa em estufa por 

duas horas a 37ºC. A solução contendo o anti-CD3 diluído em PBS foi retirada e 

as células foram adicionadas na proporção de 5x105células/poço. Foram 

adicionados os indutores da via Wnt/β-catenina SB216763 a 10 µM ou 4 µM ou 

TWS119 a 5 µM ou 2 µM. O DMSO foi utilizado como controle. Nos poços 
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sensibilizados com anti-CD3 foi adicionado o anti-CD28 a 1 µg/mL. A placa foi 

incubada na estufa a 37ºC com 5% de CO2 por 24 h ou 72 h. 

Após a incubação, as células foram coletadas e transferidas para tubos 

FACS previamente identificados. Para lavagem das células, foi adicionado 2 mL 

de PBS em cada tubo, as células foram centrifugadas a 1800rpm por oito 

minutos e o sobrenadante foi desprezado, sendo esse procedimento repetido 

duas vezes. O sedimento foi ressuspenso com 1 mL de etanol (Dinâmica 

Química Contemporânea, Diadema, Brasil) 70% gelado diluído em água 

ultrapura (Invitrogen, Carlsbad, EUA). As células foram incubadas a 4ºC 

overnight. Posteriormente, as células foram centrifugadas a 1000 rpm durante 

oito minutos. O sobrenadante foi desprezado, foram adicionados 2 mL de PBS 

gelado e a centrifugação foi realizada novamente. Foi adicionado Iodeto de 

Propídio a 50 µg/mL e RNAse a 200 µg/mL e as células foram incubadas por 

uma hora em temperatura ambiente ao abrigo da luz. A análise do ciclo celular 

foi feita em citômetro de fluxo utilizando o citômetro de fluxo BD FACS Canto II. 

4.12. Ensaio para avaliação da Ciclina D1 

Para avaliar a expressão de ciclina D1 após a indução da via Wnt/β-

catenina CMN de indivíduos TS foram cultivadas em placa de 96 poços por 12 

horas. A placa foi sensibilizada ou não (NS) com anti-CD3 a 1 µg/mL diluído em 

PBS por duas horas a 37ºC. Após a sensibilização, o anti-CD3 que não aderiu à  

placa foi retirado e foram adicionadas 5x105 células/poço. Nos poços 

sensibilizados foi adicionado anti-CD28 a 1 µg/mL. Foram acrescentados os 

indutores da via Wnt/β-catenina SB216763 a 10 µM ou 4 µM em seus 

respectivos poços, e o TWS119 a 5 µM e 2 µM em seus respectivos poços. As 

células foram então incubadas em estufa com atmosfera de 5% de CO2 a 37ºC 

por 12 horas. Após a incubação, as células foram coletadas e transferidas para 

tubos FACS previamente identificados. Foi feita a marcação intracelular para 

Ciclina-D1 conforme descrito no item 4.5.2. A expressão de Ciclina-D1 foi 

analisada por citometria de fluxo utilizando o citômetro de fluxo BD FACS Canto 

II ou Atune NxT. 
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4.13. Ensaio para avaliação de Ki-67 

A proliferação celular também foi avaliada por meio da expressão do 

marcador de proliferação Ki-67. CMN de indivíduos TS foram cultivadas em 

placa de 96 poços por três dias. A placa foi sensibilizada ou não (NS) com anti-

CD3 a 1 µg/mL diluído em PBS por duas horas a 37ºC. Após a sensibilização, a 

solução contendo anti-CD3 foi retirada e foram adicionadas 5x105 células/poço. 

Nos poços sensibilizados foi adicionado anti-CD28 a 1 µg/mL. Foram 

acrescentados os indutores da via Wnt/β-catenina SB216763 a 10 µM, 4 µM ou 

2 µM em seus respectivos poços, e o TWS119 a 2 µM em seus respectivos 

poços. As células foram então incubadas em estufa com atmosfera de 5% de 

CO2 a 37ºC por três dias. Após a incubação, as células foram coletadas e foi 

feita a marcação intracelular para Ki-67 utilizando o mesmo protocolo descrito no 

item 4.5.2. A expressão de Ki-67 foi analisada por citometria de fluxo utilizando o 

citômetro de fluxo BD FACS Canto II ou Atune NxT. 

4.14. ELISA IL-10 e IFN-γ 

IL-10 e IFN-γ foram dosados nos sobrenadantes das culturas de células 

T CD4+de memória após três dias de cultura por meio do teste de ELISA 

utilizando os kits comerciais BD OptEIA Human IL-10 ELISA e BD OptEIAHuman 

IFN-γ ELISA (BD OptEIA, San Diego, EUA) de acordo com as instruções do 

fabricante. Em resumo, inicialmente foi realizada a sensibilização das placas de 

microtitulação de 96 poços, com os anticorpos de captura anti-IL-10 e anti-IFN-γ, 

diluídos em solução tampão carbonato 1:250, sendo distribuídos 100 µL/poço. 

As placas foram incubadas overnight a 4ºC. Posteriormente, foi feita a lavagem 

das placas cinco vezes com PBST. Em seguida foi feito o bloqueio das placas 

com 200 µL de tampão de diluente (PBS com 10% SFB) por poço e a placa foi 

incubada por uma hora em temperatura ambiente. 

Para o ELISA da IL-10 foi feita a curva padrão com sete diluições a partir 

de 500 pg de IL-10/mL (500, 250, 125, 62,5, 31,2, 15,6 e 7,8 pg de IL-10/mL) por 

diluição seriada em tampão diluente. Para o ELISA do IFN-γ foi feita a curva 

padrão com sete diluições a partir de 300pg de IFN-γ/mL (300, 150, 75, 37,5, 
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18,7, 9,3 e 4,6 pg de IFN-γ/mL) por diluição seriada em tampão diluente. Para as 

dosagens de IL-10 nas amostras, os sobrenadantes foram diluídos 1:20 e para 

as dosagens de IFN-γ os sobrenadantes foram diluídos 1:100 ou 1:300. Após a 

incubação, as placas foram lavadas cinco vezes com PBST e 100 µL da curva 

padrão e das amostras foram adicionadas em seus respectivos poços em 

duplicata. As placas foram incubadas por duas horas em temperatura ambiente. 

Posteriormente, as placas foram lavadas sete vezes com PBST e após as 

lavagens foi adicionado o 100 µL anticorpo biotinilado e a estreptavidina 

conjugada com a enzima peroxidase, com diluição de 1:250 em tampão diluente. 

As placas foram então incubadas por uma hora em temperatura ambiente ao 

abrigo da luz. Em seguida, os poços foram lavados sete vezes com PBST e 100 

µL do substrato TMB-S (Kirkegaard & Perry Lab, Gaithersburg, EUA) foi 

adicionado aos poços. A placa foi incubada durante o período de 30 minutos em 

temperatura ambiente ao abrigo da luz e posteriormente foram acrescidos 50 µL 

da solução de parada (H2SO4 2N). A leitura da placa foi feita usando um leitor de 

microplacas Multiskan (Thermo LabSystems, Grand Rapids, EUA) com 

comprimento de onda 450 nm.  

4.15. Ensaio para avaliação de PD-1 

Para a avaliação da expressão de PD-1 após a indução da via Wnt/β-

catenina, CMN de indivíduos TS foram cultivadas em placa de 96 poços por três 

dias. A placa foi sensibilizada ou não (NS) com anti-CD3 a 1 µg/mL diluído em 

PBS por duas horas a 37ºC. Após a sensibilização, a solução contendo o anti-

CD3 diluído em PBS foi retirada e foram adicionadas 5x105 células/poço. Nos 

poços sensibilizados foi adicionado anti-CD28 a 1 µg/mL. Foram acrescentados 

os indutores da via Wnt/β-catenina SB216763 a 10 µM ou 4µM em seus 

respectivos poços, e o TWS119 a 5 µM e 2 µM em seus respectivos poços. As 

células foram então incubadas em estufa com atmosfera de 5% de CO2 a 37ºC 

por três dias. Após a incubação, as células foram coletadas e foi feita a 

marcação de superfície para PD-1 utilizando o mesmo protocolo descrito no item 

4.5.1. A expressão de PD-1 foi analisada por citometria de fluxo utilizando o 

citômetro de fluxo BD FACS Canto II ou Atune NxT. 
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4.16. Diferenciação de subpopulações de células T CD4+ 

Para o ensaio de diferenciação de subpopulações de células T CD4+, 

células T CD4+ purificadas a partir CMN de indivíduos TS foram cultivadas por 

sete dias em placa de 48 poços. Inicialmente, a placa foi sensibilizada ou não 

com anti-CD3 a 1 µg/mL diluído em PBS por incubação de duas horas em estufa 

a 37ºC. Após a incubação, a solução contendo o anti-CD3 diluído em PBS foi 

retirada e 1x106 células T CD4+ purificadas foram adicionadas em cada poço. 

Foram acrescentados o anti-CD28 a 1 µg/mL nos poços que receberam anti-

CD3 e/ou o SB216763 a 10 µM.As condições do ensaio foram: não estimuladas 

sem anti-CD3 e sem anti-CD28 (NS), estimuladas com anti-CD3 e anti-CD28 e 

estimuladas com anti-CD3 e anti-CD28 na presença de SB216763 a 10 µM. O 

volume final de cada poço foi ajustado para 1 mL com meio RPMI completo. A 

cada três dias, 500 µL do sobrenadante foi retirado e foram adicionados 500 mL 

de meio RPMI completo com ou sem o anti-CD28 e/ou SB216763 a 10 µM. No 

7º dia, as células foram coletadas e foi realizada a marcação de superfície 

celular com o coquetel de memória contendo os anticorpos anti-CD3-APC, anti-

CD4-PerCP-Cy5.5, anti-CD45RA-APC-Cy7, anti-CD27-FITC e anti-CCR7-PE-

Cy7. Também foi feita a marcação intracelular para β-catenina com o anticorpo 

anti-h-β-catenin-PE. A marcação foi avaliada por citometria de fluxo utilizando o 

citômetro de fluxo BD FACS Canto II. 

4.17. Análises de dados 

Todos os dados obtidos foram inicialmente submetidos ao teste da 

normalidade Kolmogorov-Smirnov. Os dados que apresentaram distribuição 

normal foram submetidos ao teste de análise de variância One Way ANOVA 

seguido do pós-teste de Dunnett, comparando o controle DMSO com os testes 

SB216763 ou TWS119 em diferentes concentrações e os resultados foram 

apresentados em média e desvio-padrão (DP) ou média e erro-padrão médio 

(EPM). Os dados com distribuição não normal foram analisados utilizando o 

teste não-paramétrico MannWhitney ou Wilcoxon e os resultados foram 

apresentados em medianas. Foram consideradas significativas as análises em 
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que p<0,05, sendo os valores representados da seguinte maneira: *p<0,05; 

**p<0,001; ***p<0,0001. Os dados obtidos foram analisados utilizando o 

programa GraphPad Prism versão 5.0 (San Diego, EUA). 

4.18. Desenho Experimental 
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5. RESULTADOS 

5.1. Papel da indução da via Wnt/β-catenina em células T CD4+ de 

memória de indivíduos HIV+ tratados com sucesso no controle da 

replicação viral 

5.1.1. Indução da Via Wnt/β-catenina em células mononucleares de sangue 

periférico 

Para avaliar a ação dos indutores da via Wnt/β-catenina utilizados nesse 

trabalho em relação à expressão de β-catenina e viabilidade celular, foi realizado 

o ensaio de ativação da via Wnt em CMN de dois indivíduos doadores saudáveis 

(DS-15 e DS-17) com diferentes concentrações de dois indutores da via, o 

SB216763 (10 µM, 4 µM e 2 µM) e o TWS119 (2 µM). Essas concentrações 

foram baseadas nos trabalhos de Coghlan et al. (2000) e Gattinoni et al. (2011). 

Utilizou-se como controle células não estimuladas (NS) ou estimuladas com 

CD3/CD28 e DMSO. Observou-se um rápido aumento da expressão de β-

catenina 6h após o tratamento das células com o SB216763 a 10 µM (p<0,0001) 

em comparação com o controle DMSO. Também foi observado aumento da 

expressão de β-catenina nas células tratadas com SB216763 a 4 µM e 2 µM em 

comparação com o controle DMSO, porém esse aumento não foi 

estatisticamente significativo (Figura 6). Além disso, foi possível observar um 

aumento da expressão de β-catenina dependente da concentração da droga, ou 

seja, quanto maior a concentração do indutor da via SB216763, maior a 

expressão de β-catenina nas células. Por outro lado, não houve aumento de β-

catenina nas células tratadas com o TWS119 na concentração utilizada (2 µM) 

no período de tempo avaliado (Figura 6).  
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Figura 6. Expressão de β-catenina em células mononucleares de sangue periférico após 

tratamento com indutores da via Wnt/β-catenina. Células mononucleares de doadores 

saudáveis foram estimuladas ou não (NS) com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na presença dos 

ativadores da via Wnt/β-Catenina SB216763 (10 µM, 4 µM e 2 µM), TWS119 (5 µM e 2 µM) ou 

DMSO como controle por 6h (n=2). A expressão de β-catenina foi avaliada por citometria de 

fluxo com marcação intracelular utilizando o anticorpo anti-h-β-catenin-PE e a aquisição foi feita 

na região de linfócitos. Cada símbolo do gráfico representa o valor da intensidade de 

fluorescência média (MFI) da β-catenina de cada indivíduo em triplicata e as linhas horizontais 

representam a média e desvio-padrão (DP) de cada condição. ***p<0,0001 (One Way ANOVA, 

com teste de comparações múltiplas Dunnett). 

 

Também foi analisado o efeito do uso dos indutores na viabilidade das 

CMN de três indivíduos doadores saudáveis (DS-15, DS-16 e DS-17) e cinco 

indivíduos tratados com sucesso (HC-27, HC-57, HC-73, HC-75 e HC-96) frente 

ao tratamento com os indutores da via Wnt SB216763 (10 µM, 4 µM e 2 µM) e 

TWS119 (7 µM, 5 µM e 2 µM) após três dias de cultura. Para isso foi utilizado o 

kit live/dead e a viabilidade foi avaliada por citometria de fluxo (Figura 7A). Em 

ambos os grupos, DS e TS, o uso dos indutores SB216763 e TWS119 não 

alterou a viabilidade das células mesmo nas concentrações mais altas. As 

células dos indivíduos DS tratadas com o indutor SB216763 apresentaram 

viabilidade de 90% (10 µM) e 91% (4 µM e 2 µM) e com o indutor TWS119 

apresentaram viabilidade de 92% (7 µM e 5 µM) e 91% (2 µM). As células dos 

indivíduos TS tratadas com o indutor SB216763 apresentaram viabilidade de 

93% (10 µM) e 94% (4 µM), com o indutor TWS119 apresentaram viabilidade de 

94% (2 µM) (Figura 7B e C). 
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Figura 7. Viabilidade celular após o uso de indutores da via Wnt/β-catenina. (A) Gráficos de 

pontos (dot plot) e histograma demonstrando a estratégia de gate (regiões) realizada para a 

análise da viabilidade celular utilizando o programa FlowJo v10. Células mononucleares (CMN) 

de doadores saudáveis (DS) foram estimuladas ou não (NS) com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na 

presença dos ativadores da via Wnt/β-Catenina SB216763 (10 µM, 4 µM ou 2 µM) e TWS119 (7 

µM, 5 µM ou 2 µM) ou DMSO como controle por três dias. As células foram marcadas com o 

corante de viabilidade Live/Dead (Vivid) e o percentual de células vivas foi avaliado por 

citometria de fluxo. (B) Cada símbolo do gráfico representa o valor do percentual de CMN vivas 

(Vivid-negativas) de cada indivíduo DS (n=3) e as linhas horizontais representam as medianas 

de cada condição (Mann-Whitney, teste U). (C) Cada símbolo do gráfico representa o valor do 

percentual de CMN vivas (Vivid-negativas) de cada indivíduo TS (n=5) e as linhas horizontais 

representam a média e desvio-padrão (DP) de cada condição (One Way ANOVA, com teste de 

comparações múltiplas Dunnett). 

A 

B C 
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5.1.2. Efeito da indução da Via Wnt/β-catenina na Replicação viral 

Para avaliar o efeito da ativação da via Wnt na replicação do HIV-1 em 

células T CD4+ de memória de indivíduos TS, foi realizado o ensaio de 

reativação do reservatório viral seguindo o protocolo descrito em Gosselin et al. 

(2016) e Planas et al. (2017). Foi avaliada a replicação viral em células T CD4+ 

de memória de cinco indivíduos TS (HC-06, HC-22, HC-40, HC-56 e HC-88) 

estimuladas com anti-CD3/CD28 na presença dos indutores SB216763 e 

TWS119 ou DMSO como controle, cultivadas por 12 dias (Figura 8A).  

Inicialmente, foi realizado o ensaio com células T CD4+ de memória 

estimuladas com anti-CD3/CD28 de um indivíduo TS (HC-88) utilizando duas 

concentrações para cada indutor da via, SB216763 (10 µM e 4 µM) e TWS119 

(5 µM e 2 µM) para avaliar qual concentração apresentaria melhor efeito na 

replicação viral. Foi utilizado o DMSO como controle. Conforme demonstrado 

nas Figuras 8B e 8C, as células coletadas no 12º dia apresentaram diminuição 

no percentual de células p24+ após o tratamento com os indutores SB216763 a 

10 µM (91% de redução), 4 µM (95%) e TWS119 a 5 µM (99%) e 2 µM (98%) 

quando comparadas ao controle DMSO. 
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Figura 8. Percentual de células T CD4+ de memória p24+ após a ativação da via Wnt/β-

catenina com diferentes concentrações dos indutores SB216763 e TWS119 em ensaio de 

reativação do reservatório viral. (A) Células T CD4+ de memória purificadas de um indivíduo 

Tratado com Sucesso (TS) foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na presença dos 

ativadores da via Wnt/β-Catenina SB216763 (10 µM e 4 µM) e TWS119 (5 µM e 2 µM) ou DMSO 

como controle por 12 dias. No 12º dia, as células foram marcadas com o anticorpo anti-p24 do 

HIV e a expressão de p24 intracelular foi avaliada por citometria de fluxo. (B) Histogramas 

representando o percentual de células p24+ no controle DMSO e nas células tratadas com 

diferentes concentrações dos indutores da via, SB216763 e TWS119 em análise feita com o 

programa FlowJo v10. (C) Percentuais das células T CD4+ de memória p24+ representados em 

gráfico de colunas. 

 

A 

C 

B 
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Observado que as concentrações testadas de ambos os indutores 

SB216763 (10 µM e 4 µM) e TWS119 (5 µM e 2 µM) inibiram a replicação viral, 

os ensaios posteriores foram realizados com as menores concentrações de cada 

inibidor, ou seja, SB216763 a 4 µM e TWS119 a 2 µM. Foi feito o mesmo ensaio 

em células T CD4+ de memória de outros quatro indivíduos TS (HC-06, HC-22, 

HC-40 e HC-56) com os indutores da via Wnt SB216763, TWS119 ou DMSO 

como controle (Figura 9A). Interessante notar que nas células T CD4+ de 

memória de todos os indivíduos analisados houve redução nos percentuais de 

células p24+ após o tratamento com os indutores da via Wnt em comparação 

com o controle DMSO no 12º dia (Figura 9B e 9C). 
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Figura 9. Percentual de células T CD4+ de memória p24+ após a ativação da via Wnt/β-

catenina em ensaio de reativação do reservatório viral. (A) Células T CD4+ de memória 

purificadas de indivíduos Tratados com Sucesso (TS) foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 

µg/mL) na presença dos ativadores da via Wnt/β-Catenina SB216763 (4 µM), TWS119 (2 µM) ou 

DMSO como controle por 12 dias (n=4). A cada três dias metade do sobrenadante foi coletado e 

substituído por meio RPMI contendo IL-2 e SB216763 (4 µM), TWS119 (2 µM) ou DMSO. No 12º 

dia, as células foram marcadas com o anticorpo anti-p24 do HIV e a expressão de p24 

intracelular foi avaliada por citometria de fluxo. (B) Histogramas representando os percentuais de 

células p24+ no controle DMSO e nas células tratadas com os indutores da via, SB216763 a 4 

µM e TWS119 a 2 µM. (C) Percentuais das células T CD4+ de memória p24+ de cada indivíduo 

TS representados em gráfico de colunas. 

 

Ao analisar os valores dos percentuais de todos os cinco indivíduos TS 

em conjunto, foi possível observar que as células T CD4+ de memória coletadas 
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no 12º dia do ensaio de reativação do reservatório viral (Figura 10A) 

apresentaram diminuição significativa de p24 do HIV (p<0,05) quando tratadas 

com ambos os indutores da via SB216763 a 4 µM e TWS119 a 2 µM 

comparadas ao controle DMSO (Figura10B).  
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Figura 10. Percentual de células T CD4+ de memória expressando p24 do HIV no 12º dia do 

ensaio de reativação do reservatório viral. (A) Células T CD4+ de memória purificadas de 

indivíduos Tratados com Sucesso (TS) foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na 

presença dos ativadores da via Wnt/β-Catenina SB216763 (4 µM) e TWS119 (2 µM) ou DMSO 

como controle por 12 dias. No 12º dia, as células foram marcadas com o anticorpo anti-p24 do 

HIV e a expressão de p24 intracelular foi avaliada por citometria de fluxo (n=5). (B) Gráfico 

representando os percentuais de células T CD4+ de memória p24+ dos indivíduos TS na 

presença ou não de indutores da via Wnt/β-Catenina, cada ponto do gráfico representa o 

percentual de células p24+ de um indivíduo e as linhas horizontais representam as medianas 

(n=5). *p<0,05 (Mann-Whitney, teste U).  

 

Além disso, foi realizado o ELISA para p24 nos sobrenadantes da 

cultura das células coletados a cada três dias durante o experimento de 

reativação do reservatório viral (Figura 11A). Condizente com os resultados 

anteriores da citometria para p24, os sobrenadantes das células T CD4+ de 

memória tratadas com o indutor da via Wnt, o SB216763 (4 µM), apresentaram 

diminuição significativa da concentração de p24 no 9º (p<0,001) e 12º dia 

(p<0,0001) em comparação com o controle DMSO. Os sobrenadantes das 

células T CD4+ de memória que foram tratadas com o indutor TWS119 a 2 µM 
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também apresentaram diminuição significativa da concentração de p24 no 9º 

(p<0,0001) e 12º dia (p<0,0001) em comparação com o controle DMSO (Figura 

11B). Não foram observadas diferenças significativas nos sobrenadantes das 

células coletados no 3º e 6ºdia. 
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Figura 11. Concentração de p24 do HIV em sobrenadantes de cultura de células T CD4+ de 

memória após a ativação da via Wnt/β-catenina em ensaio de reativação do reservatório 

viral. (A) Células T CD4+ de memória purificadas de cinco indivíduos Tratados com Sucesso 

(TS) foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na presença dos ativadores da via Wnt/β-

Catenina SB216763 (4 µM) e TWS119 (2 µM) ou DMSO como controle por 12 dias. A cada três 

dias o sobrenadante foi coletado e realizado ELISA para p24. (B) Cada símbolo representa o 

valor das concentrações de p24 nos sobrenadantes de cultura de células T CD4+ de memória de 

cada poço. As linhas horizontais representam a média e erro-padrão médio (EPM) (n=5). 

**p<0,001; ***p<0,0001 (One Way ANOVA, com teste de comparações múltiplas Dunnett). 
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5.2. Papel da indução da via Wnt/β-catenina na capacidade funcional das 

células T CD4+ de indivíduos HIV+ tratados com sucesso e os 

possíveis mecanismos envolvidos nesse processo 

5.2.1. Efeito da indução da via Wnt/β-catenina na proliferação e viabilidade 

celular em cultura de longo tempo 

Como a indução da via Wnt/β-Catenina levou à diminuição significativa 

da replicação do HIV, foi então investigado se essa redução na replicação viral 

seria devido à morte ou inibição da proliferação celular. Para isso, a viabilidade 

das células T CD4+ de memória de quatro indivíduos TS (HC-06, HC-40, HC-56 

e HC-88) foi avaliada por citometria de fluxo por meio da marcação dessas 

células com o Live/dead no 12º dia do ensaio de reativação do reservatório viral 

(Figura 12A). Conforme demonstrado na Figura 12B, o tratamento com ambos 

indutores da via Wnt SB216763 a 4 µM e TWS119 a 2 µM não diminuiu a 

viabilidade das células, mantendo a viabilidade celular de 98% e 93%, 

respectivamente. Interessante notar que as células que receberam o tratamento 

com o SB216763 a 4 µM apresentaram maior número de células vivas (p<0,05) 

em relação ao controle DMSO (Figura 12B). 
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Figura 12. Viabilidade de células T CD4+ de memória no 12º dia do ensaio de reativação do 

reservatório viral. (A) Células T CD4+ de memória purificadas de indivíduos Tratados com 

Sucesso foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na presença dos ativadores da via 

Wnt/β-Catenina SB216763 (4 µM) e TWS119 (2 µM) ou DMSO como controle por 12 dias. No 

12º dia, as células foram marcadas com o corante de viabilidade Live/Dead (Vivid). A viabilidade 

foi avaliada por citometria de fluxo. (B) Cada símbolo do gráfico representa o percentual de 

células T CD4+ de memória vivas (Vivid-negativas) de cada indivíduo TS e as linhas horizontais 

representam as medianas (n=4). *p<0,05 (Mann-Whitney, teste U).  

 

A proliferação celular foi avaliada por diferentes métodos. Inicialmente, 

durante o ensaio de reativação do reservatório viral, a cada três dias antes da 

coleta do sobrenadante da cultura (Figura 13A) foram observados em 

microscópio ótico invertido os aglomerados (clusters) celulares em cada poço da 

placa. Foi elaborado um mapa para a identificação da proliferação celular de 

maneira semi-quantitativa de acordo com o escore de aglomerados de células 

(Figura 13B). Foi observado que o uso do indutor SB216763 a 4 µM reduziu os 

aglomerados celulares apenas no 12º dia e essa redução foi menos expressiva 

do que a observada nas células tratadas com TWS119 (Figura 13C). O uso do 

indutor TWS119 a 2 µM, levou à redução dos aglomerados celulares em todos 

os dias de observação (3º, 6º, 9º e 12º dia), apresentando escore 0 de 
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proliferação, segundo a classificação utilizada (Figura 13C). Não foi realizado o 

teste estatístico pois se trata de uma análise semi-quantitativa. 

 

 

 

3º Dia

D
M

S
O

S
B
 4

uM

TW
S
 2

uM

0

1

2

3

4

CD3/CD28

E
s
c
o

re

6º Dia

D
M

S
O

S
B
 4

uM

TW
S
 2

uM

0

1

2

3

4

CD3/CD28

E
s
c
o

re

9º Dia

D
M

S
O

S
B
 4

uM

TW
S
 2

uM

0

1

2

3

4

CD3/CD28

E
s
c
o

re

12º Dia

D
M

S
O

S
B
 4

uM

TW
S
 2

uM

0

1

2

3

4

CD3/CD28

E
s
c
o

re

 

Figura 13. Classificação da proliferação celular em ensaio de reativação do reservatório 

viral. (A) Células T CD4+ de memória purificadas de indivíduos Tratados com Sucesso foram 

estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na presença dos ativadores da via Wnt/β-Catenina 

SB216763 (4 µM) e TWS119 (2 µM) ou DMSO como controle em placa de 48 poços por 12 dias. 

A cada três dias, a placa foi observada em microscópio ótico invertido e foi feito o mapa de 

proliferação em cruzes (escore) de acordo com a quantidade de aglomerados de células 

observada em cada poço. (B) Esquematização da classificação da proliferação celular em 

cruzes (escore). (C) Medianas (amplitude interquartil) dos escores de aglomerados das células T 

CD4+ de memória de indivíduos TS em cada condição no 3º, 6º, 9º e 12º dia de estímulo (n=5). 
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No 12º dia de cultura celular, também foi feita a contagem das células 

em cada condição (DMSO, SB216763 a 4 µM ou TWS119 a 2 µM) em 

hemocitômetro (Figura 14A). Quando há proliferação, consequentemente o 

número de células aumenta, assim, a contagem das células é uma forma de 

inferir a proliferação celular. Os valores das contagens de células em cada 

condição de cultura para cada indivíduo estão representados na Tabela 1. 

Conforme demonstrado na Figura 14B, o uso do indutor SB216763 a 4 µM não 

alterou a contagem das células em comparação com o controle DMSO. Por 

outro lado, o uso do TWS119 a 2 µM levou à redução significativa (p<0,05) no 

número de células quando comparado ao controle DMSO (Figura 14B).  
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Figura 14. Contagem de células T CD4+ de memória após ativação da via Wnt/β-catenina 

no 12° dia do ensaio de reativação do reservatório viral. (A) Células T CD4+ de memória 

purificadas de indivíduos Tratados com Sucesso (TS) foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 

µg/mL) na presença dos ativadores da via Wnt/β-Catenina SB216763 (4 µM) e TWS119 (2 µM) 

ou DMSO como controle por 12 dias. No 12º dia, a quantidade de células foi determinada em 

hemocitômetro. (B) Cada símbolo representa os valores da contagem de células T CD4+ de 

memória no 12º dia de reativação do reservatório viral de cada indivíduo e as linhas horizontais 

representam as medianas (n=5). *p<0,05 (Mann-Whitney, teste U). 
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Tabela 1. Contagem de células T CD4+ de memória em ensaio de reativação do 
reservatório viral. 

ID  DMSO  SB216763 4 µM  TWS119 2 µM  

HC-06  11x10
6

 1,8x10
6

 3x10
5

 

HC-22  6,5x10
6

 3,3x10
6

 6,6x10
5

 

HC-40  5x10
6

 14,1x10
6

 5x10
5

 

HC-56  12,8x10
6

 5x10
6

 1x10
5

 

HC-88  14,4x10
6

 12,1x10
6

 5,6x10
6

 

Contagem de células T CD4+ de memória purificadas de indivíduos Tratados com Sucesso no 
12º dia do ensaio de reativação do reservatório viral após a ativação da via Wnt/β-Catenina com 
os indutores SB216763 e TWS119. ID= Identificação do indivíduo; DMSO= Dimetilsulfóxido. 

 

Posteriormente, a proliferação celular foi avaliada por meio do ensaio 

com CFSE. A princípio, foi avaliada a proliferação CMN de cinco indivíduos TS 

(HC-27, HC-57, HC-73, HC-75 e HC-96), estimuladas ou não com anti-

CD3/CD28 na presença dos indutores SB216763 a 4 µM ou TWS119 a 2 µM ou 

DMSO como controle. Conforme observado na Figura 15A o uso do indutor 

SB216763 a 4 µM não alterou o percentual geral de proliferação (CFSElow) das 

CMN em comparação com o controle DMSO, mas houve redução na quantidade 

de picos de proliferação, que também foi observada ao analisar a sobreposição 

dos histogramas de proliferação (Figura 15B). Por outro lado, o uso do TWS119 

levou à diminuição tanto do percentual geral de proliferação (CFSElow) quanto da 

quantidade de picos de proliferação (Figura 15A e 15B). As análises dos 

resultados demonstraram que as CMN de todos os indivíduos que foram 

tratadas com o indutor SB216763 não tiveram redução significativa da 

proliferação, enquanto que o uso do TWS119 a 2 µM induziu a uma diminuição 

significativa (p<0,0001) da proliferação celular em comparação ao controle 

DMSO. Foi observado que as células não estimuladas (NS) apresentaram 

menor percentual de células CFSElow em comparação com o DMSO (P<0,0001). 

(Figura 15C). Ao analisar os percentuais de células de acordo com a quantidade 

de divisões celulares (0-2 divisões), foi observado um aumento significativo nos 

percentuais de células sem divisões após o uso dos indutores SB216763 a 4 µM 

(p<0,001) e TWS119 a 2 µM (p<0,0001) e uma diminuição significativa nos 

percentuais de células com 2 divisões (p<0,001) após o uso de ambos os 

indutores em comparação com o controle DMSO. Além disso, as células NS 

apresentaram maior percentual de células sem divisões (p<0,0001) e menor 
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percentual de células com 1 divisão (p<0,001) em comparação com o DMSO. 

Não foram observadas diferenças significativas nos percentuais de células 

tratadas com os indutores SB216763 e TWS119 com 1 divisão em comparação 

com o controle DMSO (Figura 15D).  
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catenina. Células mononucleares de indivíduos TS marcadas com CFSE foram estimuladas ou 

não com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL), na presença ou ausência dos indutores da via Wnt/β-

catenina SB216763 (4μM/ml) e TWS119 (2 µM) por cinco dias. A proliferação foi avaliada por 

citometria de fluxo e a aquisição foi feita na região de linfócitos. (A) Representação dos 

histogramas de proliferação de cada condição (NS, DMSO, SB216763 e TWS119) de um 

indivíduo TS e seus respectivos percentuais e quantidades de picos de proliferação. (B) 

Sobreposição dos histogramas de proliferação representativo de um indivíduo. (C) Cada símbolo 

representa os percentuais de CMN CFSElow de cada indivíduos TS e as linhas horizontais 

representam a média e desvio-padrão (DP) (n=5). ***p<0,0001 (One Way ANOVA, com teste de 

comparações múltiplas Dunnett). (D) Gráfico representando a média e desvio-padrão (DP) dos 

percentuais de células de acordo com a quantidade de divisões (n=5). **p<0,001; ***p<0,0001 

(One Way ANOVA, com teste de comparações múltiplas Dunnett). 

 

Para avaliar se o uso do SB216763 em maior concentração levaria à 

inibição da proliferação celular, foi realizado o ensaio de proliferação com CFSE 

em células T CD4+ purificadas de sete indivíduos TS (HC-05, HC-27, HC-57, 

HC-69, HC-73, HC-75 e HC-96) estimuladas com anti-CD3/CD28 na presença 

do SB216763 a 10 µM, utilizando meio RPMI como controle. O uso do indutor 

SB216763 mesmo que em maior concentração (10 µM) não alterou o percentual 

geral de proliferação (CFSElow) das CMN em comparação com o controle 

(Figura 16A), mas houve redução na quantidade de picos de proliferação, que 

também foi observada ao analisar a sobreposição dos histogramas de 

proliferação (Figura 16A e 16B). As análises dos resultados demonstraram que 

as CMN de todos os sete indivíduos que foram tratadas com o indutor SB216763 

não tiveram redução significativa da proliferação. Foi observado que as células 

não estimuladas (NS) apresentaram menor percentual de células CFSElow em 

comparação com o DMSO (p<0,0001).  (Figura 16C). Ao analisar os percentuais 

de células de acordo com a quantidade de divisões celulares (0-4 divisões), 

apesar de não ter apresentado significância estatística, observou-se que uso do 

SB216763 a 10 µM reduziu o percentual de células com 2, 3 e 4 divisões. Além 

disso, as células NS apresentaram maior percentual de células sem divisões 

(p<0,0001) e menor percentual de células com 1 divisão (p<0,05) em 

comparação com o DMSO (Figura 16D).  
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Figura 16. Proliferação de células T CD4+ totais purificadas na presença do indutor da via 

Wnt/β-catenina SB216763. Células T CD4+ totais purificadas de indivíduos TS marcadas com 

CFSE foram estimuladas ou não com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL), na presença ou ausência dos 

indutores da via Wnt/β-catenina SB216763 (4μM/ml) e TWS119 (2 µM) por cinco dias. A 

proliferação foi avaliada por citometria de fluxo. (A) Representação dos histogramas de 
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proliferação de cada condição (NS, Meio e SB216763) de um indivíduo TS e seus respectivos 

percentuais e quantidades de picos de proliferação. (B) Sobreposição dos histogramas de 

proliferação representativo de um indivíduo. (C) Cada símbolo representa os percentuais de 

células T CD4+ CFSElow de cada indivíduos TS e as linhas horizontais representam a média e 

desvio-padrão (DP). ***p<0,0001 (One Way ANOVA, com teste de comparações múltiplas 

Dunnett). (D) Gráfico representando a média e desvio-padrão (DP) dos percentuais de células de 

acordo com a quantidade de divisões. *p<0,05; ***p<0,0001 (One Way ANOVA, com teste de 

comparações múltiplas Dunnett). 

5.2.2. Efeito da indução da via Wnt/β-catenina no ciclo celular 

Para melhor entendimento dos mecanismos envolvidos na proliferação 

celular, foi avaliado o efeito da ativação da via Wnt/β-catenina no ciclo celular. 

Para isso, foi realizado o ensaio do ciclo celular e a análise foi feita por 

citometria de fluxo após a marcação das CMN de cinco indivíduos TS (HC-27, 

HC-57, HC-73, HC-75 e HC-82) com Iodeto de Propídio estimuladas ou não com 

anti-CD3/CD28 e tratadas com os indutores SB216763 (10 µM e 4 µM) e 

TWS119 (2 µM) por 24 e 72 horas. A análise dos resultados demonstrou que no 

ensaio de 24 horas não houve diferença significativa entre as células nas 

diferentes condições avaliadas em comparação com o controle DMSO (Figura 

17A). No ensaio de 72 horas, as células não estimuladas (NS) apresentaram 

maior percentual de células na fase G0/G1 (p<0,0001) e menor percentual de 

células na fase S em comparação com o controle DMSO, demonstrando que as 

células não estimuladas permaneceram em estado quiescente, enquanto que as 

células do controle DMSO, que receberam estímulo com anti-CD3/CD28, 

apresentaram menor percentual de células na fase G0/G1 e maior percentual de 

células na fase S, indicando que as células saíram do estado de repouso e 

iniciaram a síntese de DNA (Figura 17B). Observou-se que o tratamento das 

células com o indutor SB216763 a 10 µM e a 4 µM não alterou o percentual de 

células nas fases analisadas G0/G1, S e G2/M em comparação com o controle 

DMSO, mostrando que essas células apresentaram continuidade no ciclo 

celular. Por outro lado, as culturas tratadas com o TWS119 a 5 µM 

apresentaram um aumento significativo do percentual de células na fase G0/G1 

(p<0,0001) em comparação com o controle DMSO. Também foi observado que 

as células tratadas com TWS119 a 5 µM (p<0,0001) e a 2 µM (p<0,01) 
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apresentaram uma diminuição significativa no percentual de células na fase S do 

ciclo celular em comparação com o controle DMSO, apresentando um perfil 

semelhante ao observado nas células não estimuladas (NS) (Figura 17B). 
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Figura 17. Avaliação do ciclo celular de células mononucleares na presença dos indutores 

da via Wnt/β-catenina. Células mononucleares de indivíduos Tratados com Sucesso foram 

estimuladas ou não (NS) com anti-CD3/CD28 (1μg/ml), na presença ou não dos indutores da via 

Wnt/β-catenina SB216763 (4μM) e TWS119 (2 µM) por três dias. A permeabilização da 

membrana celular foi feita com etanol 70% e a marcação do DNA com 50 µg/mL de Iodeto de 

Propídio na presença de RNAse a 200 µg/mL. A análise do ciclo celular foi realizada por 

citometria de fluxo e a aquisição foi feita na região de linfócitos. Gráfico de colunas com a média 

e desvio-padrão (DP) dos percentuais das células de indivíduos TS em cada fase do ciclo celular 

em ensaio de 24h (A) e 72h (B) (n=5). *p<0,05; ***p<0,0001 (One Way ANOVA, com teste de 

comparações múltiplas Dunnett). 

 

Com o intuito de compreender melhor os mecanismos específicos da via 

wnt/β-catenina envolvidos na regulação do ciclo celular, foi analisada a 

expressão de ciclina D1 nessas células. Um dos genes alvo da via é o gene 

CCND1 que codifica a Ciclina D1 (Johnson & Walker, 1999). A Ciclina D1 é uma 
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proteína importante para a progressão das células no ciclo celular e seu 

aumento está diretamente relacionado com a ativação da via Wnt/β-catenina 

(Torre et al. 2011). Foi avaliada a expressão da Ciclina D1 em CMN de seis 

indivíduos TS (HC-27, HC-51, HC-57, HC-73, HC-75 e HC-82) após a ativação 

da via Wnt/β-catenina com os indutores SB216763 (10 µM, 4 µM e 2 µM) e 

TWS119 (5 µM e 2 µM) durante 12h (Darzynkiewicz et al. 1996). A expressão da 

Ciclina D1 foi analisada por citometria de fluxo (Figura 18A).  

Conforme demonstrado na Figura 18B, as células tratadas com o 

indutor SB216763 exibiram um aumento significativo da Ciclina D1 (p<0,05) em 

todas as concentrações utilizadas (10 µM, 4 µM e 2 µM) em comparação com o 

controle DMSO. No entanto, as células tratadas com TWS119 (5 µM e 2 µM) 

não apresentaram aumento na expressão de Ciclina D1 (Figura 18B). 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 18. Percentuais de células mononucleares expressando Ciclina D1 após a ativação 

da via Wnt/β-catenina. Células mononucleares de indivíduos Tratados com Sucesso (TS) foram 

estimuladas ou não com anti-CD3/CD28 (1μg/ml), na presença ou não dos indutores da via 

Wnt/β-catenina SB216763 (10 µM, 4 μM e 2 µM) e TWS119 (5 µM e 2 µM) por 12h. Foi feita a 

marcação intracelular da Ciclina D1 com o anticorpo anti-CyclinD1-FITC. A expressão da 

proteína foi avaliada por citometria de fluxo e a aquisição foi feita na região de linfócitos. (A) 
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Representação dos histogramas de cada condição (NS, DMSO, SB216763 e TWS119) de um 

indivíduo TS e seus respectivos percentuais de células Ciclina D1+. (B) Cada símbolo representa 

os valores dos percentuais de CMN Ciclina D1+ de cada indivíduo e as linhas horizontais 

representam as medianas (n=6). *p<0,05 (Mann-Whitney, teste U). 

 

Posteriormente, foi analisada a expressão do Ki-67, uma proteína 

nuclear que está expressa nas células ativadas, nos estágios G1, S, G2 e M do 

ciclo celular, sendo assim, um importante marcador de proliferação celular 

(Duchrow et al. 1994). Para isso, CMN de cinco indivíduos TS (HC-27, HC-57, 

HC-73, HC-75 e HC-96) foram estimuladas ou não com anti-CD3/CD28 na 

presença dos indutores SB216763 (10 µM ou 4 µM) e TWS119 (2 µM) ou DMSO 

como controle durante três dias. Conforme demonstrado na Figura 19, as 

células tratadas com SB216763 (10 µM e 4 µM) apresentaram diminuição 

significativa da expressão do Ki-67 na presença (p<0,0001) ou não (p<0,0001) 

do estímulo com anti-CD3/CD28em comparação com o controle DMSO. As 

células estimuladas com anti-CD3/CD28 e tratadas com o TWS119 a 2 µM 

também apresentaram diminuição significativa da expressão de Ki-67 

(p<0,0001) em comparação com o controle DMSO (Figura 19). 
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Figura 19. Percentuais de células mononucleares expressando Ki-67 após a ativação da 

via Wnt/β-catenina. CMN de indivíduos TS foram estimuladas ou não com anti-CD3/CD28 

(1μg/ml), com ou sem os indutores da via Wnt/β-catenina SB216763 (10 µM ou 4 μM) ou 



 80 

TWS119 (5 µM ou 2 µM) ou DMSO como controle por três dias. Foi feita a marcação intracelular 

de Ki-67 com o anticorpo anti-Ki-67-FITC. A expressão de Ki-67 foi avaliada por citometria de 

fluxo e a aquisição foi feita na região de linfócitos. Cada símbolo representa os percentuais de 

CMN Ki-67+ de cada indivíduo TS e as linhas horizontais representam a média e desvio-padrão 

(DP). ***p<0,0001 (One Way ANOVA, com teste de comparações múltiplas Dunnett). 

5.2.3. Efeito da indução da via Wnt/β-catenina na produção de IL-10 e IFN-γ 

Para avaliar o papel da ativação da via Wnt/β-catenina na produção da 

citocina IL-10, foi feito o ELISA nos sobrenadantes das células T CD4+ de 

memória purificadas estimuladas com anti-CD3/CD28 na presença dos indutores 

da via SB216763 a 4 µM e TWS119 a 2 µM ou DMSO como controle cultivadas 

por três dias (Figura 20A). Foram utilizados os sobrenadantes de cultura de 

células de 12 indivíduos TS (HC-06, HC-08, HC-09, HC-20, HC-22, HC-40, HC-

56, HC-59, HC-75, HC-82, HC-88 e HC-97). Conforme observado na Figura 20B 

e 20C, as células tratadas com o SB216763 tiveram aumento significativo de IL-

10 em seus sobrenadantes (p<0,05) em comparação com o controle DMSO. Por 

outro lado, o tratamento das células com TWS119 a 2 µM levou à diminuição 

significativa na concentração de IL-10 (p<0,05) nos sobrenadantes das culturas 

(Figura 20D). 
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Figura 20. Concentração de IL-10 em sobrenadantes de cultura de células T CD4+ de 

memória após a ativação da via Wnt/β-catenina. (A) Células T CD4+ de memória purificadas 

de indivíduos Tratados com Sucesso (TS) foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na 

presença dos ativadores da via Wnt/β-Catenina SB216763 (4 µM) e TWS119 (2 µM) ou DMSO 

como controle por três dias. O sobrenadante foi coletado e realizado ELISA para IL-10. (B) Cada 

símbolo representa os valores das duplicatas das concentrações de IL-10 nos sobrenadantes 

das culturas de células T CD4+ de memória de cada indivíduo TS e as linhas horizontais 

representam as medianas (n=12). (C) Gráfico ligando as concentrações de IL-10 do controle 

DMSO com as concentrações de IL-10 das células tratadas com SB216763 a 4 µM. (D) Gráfico 

ligando as concentrações de IL-10 do controle DMSO com as concentrações de IL-10 das 

células tratadas com TWS119 a 2 µM. *p<0,05 (Teste pareado Wilcoxon). 

 

Para avaliar o papel da ativação da via Wnt/β-catenina na produção da 

citocina IFN-γ, foi feito o ELISA nos sobrenadantes das células T CD4+ de 

memória purificadas estimuladas com anti-CD3/CD28 na presença dos indutores 

da via SB216763 a 4 µM e TWS119 a 2 µM ou DMSO como controle cultivadas 

por três dias (Figura 21A). Foram utilizados os sobrenadantes de cultura de 

células de 12 indivíduos TS (HC-06, HC-08, HC-09, HC-20, HC-22, HC-40, HC-
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56, HC-59, HC-75, HC-82, HC-88 e HC-97). As células tratadas com o 

SB216763 a 4 µM apresentaram uma diminuição significativa da concentração 

de IFN-γ (p<0,0001) nos sobrenadantes das células em comparação com o 

controle DMSO (Figura 21B e C). Ao avaliar a concentração de IFN-γ, foi 

possível observar que o uso do TWS119 a 2 µM também levou à diminuição 

significativa na concentração de IFN-γ (p<0,05) nos sobrenadantes das células T 

CD4+ de memória quando comparadas com o controle DMSO (Figura 21D).  
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Figura 21. Concentração de IFN-γ em sobrenadantes de cultura de células T CD4+ de 

memória após a ativação da via Wnt/β-catenina. (A) Células T CD4+ de memória purificadas 

de indivíduos Tratados com Sucesso (TS) foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na 

presença dos ativadores da via Wnt/β-Catenina SB216763 (4 µM) e TWS119 (2 µM) ou DMSO 

como controle por três dias. O sobrenadante foi coletado e realizado ELISA para IFN-γ. (B) Cada 

símbolo representa os valores das concentrações de IFN-γ nos sobrenadantes das culturas de 

células T CD4+ de memória de cada indivíduo TS e as linhas horizontais representam as 

medianas (n=12). (C) Gráfico ligando as concentrações de IFN-γ do controle DMSO com as 

concentrações de IFN-γ das células tratadas com SB216763 a 4 µM. (D) Gráfico ligando as 

concentrações de IFN-γ do controle DMSO com as concentrações de IFN-γ das células tratadas 

com TWS119 a 2 µM. *p<0,05; ***p<0,0001 (Teste pareado Wilcoxon).  
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5.2.4. Efeito da indução da via Wnt/β-catenina na expressão de PD-1 

Como foi observado um aumento da concentração de IL-10 nos 

sobrenadantes após a ativação da via Wnt/β-catenina com o uso do SB216763, 

foi avaliada a expressão da proteína de morte celular programada 1 

(Programmed cell death-1 – PD-1), uma vez que sua expressão está envolvida 

na regulação da resposta imune (Trautmann et al. 2006).  PD-1 também é um 

importante marcador associado à exaustão celular e progressão da doença (Day 

et al. 2006). Para avaliar a expressão de PD-1, CMN de cinco indivíduos TS 

(HC-27, HC-57, HC-73, HC-75 e HC-82) foram estimuladas ou não com anti-

CD3/CD28 na presença dos indutores SB216763 (10 µM ou 4 µM) e TWS119 (5 

µM ou 2 µM) ou DMSO como controle durante três dias. A expressão de PD-1 

foi analisada por citometria de fluxo. As células estimuladas com anti-CD3/CD28 

apresentaram um aumento significativo (p<0,05) de células PD-1+ em 

comparação com as células não estimuladas (NS) (Figura 22). Foi observada 

uma diminuição significativa no percentual de células PD-1+ após o tratamento 

com o indutor da via Wnt, SB216763 a 10 µM (p<0,05) quando comparadas ao 

controle DMSO (Figura 22). O tratamento das células com SB215763 a 4 µM e 

TWS119 a 5 µM e 2 µM não apresentaram diminuição significativa de células 

PD-1+ em comparação com o controle DMSO (Figura 22).  
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Figura 22. Percentuais de células mononucleares expressando PD-1 após a ativação da 

via Wnt/β-catenina. Células mononucleares de indivíduos Tratados com Sucesso (TS) foram 

estimuladas ou não com anti-CD3/CD28 (1μg/ml), com ou sem os indutores da via Wnt/β-

catenina SB216763 (10 µM ou 4 μM) ou TWS119 (5 µM ou 2 µM) ou DMSO como controle por 

três dias. Foi feita a marcação para PD-1 com o anticorpo anti-PD-1-PE. A expressão de PD-1 

foi avaliada por citometria de fluxo e a aquisição foi feita na região de linfócitos. Cada símbolo 

representa os percentuais de CMN PD-1+ de cada indivíduo TS e as linhas horizontais 

representam medianas. *p<0,05(Mann-Whitney, teste U). 

5.3. Papel da indução da via Wnt/β-catenina na diferenciação das 

subpopulações das células T CD4+ de memória de indivíduos HIV+ 

tratados com sucesso 

5.3.1. Efeito da indução da via Wnt/β-catenina na diferenciação das 

subpopulações de células T CD4+ 

Foi avaliado o efeito da ativação da via Wnt/β-catenina na diferenciação 

de linfócitos T CD4+. Para isso, células T CD4+ purificadas de quatro indivíduos 

TS (HC-05, HC-27, HC-73 e HC-69) foram estimuladas ou não com anti-

CD3/CD28 na presença ou ausência do indutor SB216763 a 10 µM durante sete 
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dias. Foi realizada a caracterização fenotípica das subpopulações celulares por 

meio da marcação de superfície celular com os anticorpos anti-CD3, anti-CD4, 

anti-CD45RA, anti-CD27 e anti-CCR7. A estratégia de gate está demonstrada na 

Figura 23A. Foi observado que as células tratadas com o indutor da via Wnt, o 

SB216763 a 10 µM, apresentaram um aumento significativo das populações de 

células CD3+CD4+CD45RA+CD27+CCR7+ (Naïve) (p<0,05), CD3+CD4+CD45RA-

CD27+CCR7+ (TMC) (p<0,05) e CD3+CD4+CD45RA-CD27+CCR7- (TMT) (p<0,05) e 

uma diminuição significativa das subpopulações de células CD3+CD4+CD45RA-

CD27-CCR7- (TME) (p<0,05) e CD3+CD4+CD45RA+CD27-CCR7- (TEMRA) (p<0,05) 

(Figura 23B). Sendo possível observar que as células tratadas com o SB216763 

a 10 µM apresentaram o percentual geral de células T CD4+ de 40% para as 

células Naïve, 46% para TMC e 48% para células TMT, enquanto que para TME e 

TEMRA foi de apenas 8% e 5%, respectivamente (Figura 23C).  
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Figura 23. Diferenciação das subpopulações das células T CD4+ após a indução da via 

Wnt/β-catenina. Células T CD4+ totais purificadas de indivíduos Tratados com Sucesso (TS) 

foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na presença do indutor da via Wnt/β-Catenina 

SB216763 a 10 µM ou meio RPMI como controle por sete dias. As células foram marcadas com 

o coquetel de superfície contendo os anticorpos: anti-CD3-APC, anti-CD4-PerCP-Cy5.5, anti-

CD45RA-APC-Cy7, anti-CD27-FITC e anti-CCR7-PE-Cy7. A marcação foi avaliada por 
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citometria de fluxo. (A) Gráficos representativos da estratégia de região (gate) realizada para a 

análise das diferentes subpopulações de células T CD4+ de acordo com os marcadores de 

superfície. (B) Cada símbolo representa os valores dos percentuais de células T CD4+ de cada 

subpopulação de acordo com a expressão dos marcadores de superfície celular e as linhas 

horizontais representam as medianas (n=4). *p<0,05 (Mann-Whitney, teste U). (C) 

Representação dos percentuais de cada subpopulação dos indivíduos TS por meio de gráficos 

de pizza. Naïve= virgem; TMC= Células T de memória central; TME= Células T de memória 

efetora; TMT= Células T de memória transitória; TEMRA= Células T de memória efetora CD45RA+. 

 

Além disso, foi avaliada a diferenciação das subpopulações de memória 

a partir de células T CD4+ de memória purificadas de três TS (HC-40, HC-82 e 

HC-88), estimuladas com anti-CD3/CD28 e tratadas com o indutor SB216763 a 

4 µM durante 12 dias (Figura 24A). Foi possível observar que as células 

tratadas com o SB216763 a 4 µM apresentaram um padrão de diferenciação 

semelhante ao observado nas células tratadas com SB216763 a 10 µM 

demonstrado na Figura 24B. Dessa forma, foi observado um aumento das 

populações de células Naïve e TMC e uma diminuição das subpopulações das 

células TME e TEMRA embora essas alterações não tenham apresentado 

significância estatística, provavelmente devido ao baixo número de indivíduos 

testados (n=3) (Figura 24B). Foi possível observar que as células tratadas com 

o SB216763 a 4 µM apresentaram o percentual geral de células T CD4+ de 64% 

para as células Naïve, 77% para TMC e 57% para células TMT, enquanto que para 

TME e TEMRA foi de apenas 7% e 6%, respectivamente (Figura 24C). 
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Figura 24. Diferenciação das subpopulações das células T CD4+ após a indução da via 

Wnt/β-catenina em células T CD4+ de memória. (A) Células T CD4+ de memória purificadas de 

indivíduos Tratados com Sucesso (TS) foram estimuladas com anti-CD3/CD28 (1 µg/mL) na 

presença do indutor da via Wnt/β-Catenina SB216763 a 4 µM ou DMSO como controle por 12 

dias. As células foram marcadas com o coquetel de superfície contendo os anticorpos: anti-CD3-

APC, anti-CD4-PerCP-Cy5.5, anti-CD45RA-APC-Cy7, anti-CD27-FITC e anti-CCR7-PE-Cy7. A 

marcação foi avaliada por citometria de fluxo. (B) Cada símbolo representa os valores dos 

percentuais de células T CD4+ de memória em cada subpopulação de acordo com a expressão 

dos marcadores de superfície celular e as linhas horizontais representam as medianas (n=3) 

(Mann-Whitney, teste U). (C) Representação dos percentuais de cada subpopulação dos 

indivíduos TS por meio de gráficos de pizza. Naïve= virgem; TMC= Células T de memória central; 

TME= Células T de memória efetora; TMT= Células T de memória transitória; TEMRA= Células T de 

memória efetora CD45RA+.  
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6. DISCUSSÃO 

Nesse trabalho, foi investigado o papel da via Wnt/β-catenina como um 

potencial correlato de proteção na infecção pelo HIV. Foi demonstrado que a 

ativação da via Wnt/β-catenina inibe a replicação do HIV em células T CD4+ de 

memória de indivíduos TS e favorece um perfil de células T CD4+ de memória 

indiferenciadas, sugerindo que a indução da via possa ter um importante 

mecanismo de controle da replicação viral e manutenção das subpopulações de 

células T CD4+ de memória. 

Alguns estudos têm observado que a ativação da via Wnt/β-catenina tem 

um papel inibidor da replicação do HIV em células de linhagem do sistema 

nervoso central, células mononucleares de sangue periférico e 

macrófagos/monócitos de humanos (Carroll-Anzinger et al. 2007; Aljawai et al. 

2014; Kumar et al. 2008). Porém, o papel da via Wnt/β-catenina na replicação do 

HIV-1 em células T CD4+ de memória e na diferenciação das mesmas não está 

claro. No presente estudo, foi realizada a reativação do reservatório viral em 

células T CD4+ de memória de indivíduos TS, com ativação simultânea da via 

Wnt/β-catenina, para avaliar o papel dessa indução na replicação do HIV-1.  

Os resultados apresentados no presente estudo demonstraram que a 

ativação da via Wnt/β-catenina inibiu a replicação viral em células T CD4+ de 

memória de indivíduos TS. Essa inibição da replicação viral foi observada por 

meio da diminuição da expressão de p24 do HIV intracelular e diminuição na 

concentração de p24 do HIV nos sobrenadantes das culturas celulares. Os 

mecanismos pelos quais a indução da via Wnt/β-catenina leva à inibição da 

replicação do HIV ainda não são muito claros. Alguns estudos têm observado 

que a β-catenina e o TCF-4, um dos principais fatores de transcrição ativado 

pela via Wnt/β-catenina, são repressores da transcrição da LTR do HIV por 

inibirem a transativação viral mediada pela proteína Tat em linhagens celulares 

de astrocitomas (Wortman et al. 2002; Narasipura et al. 2011). Henderson et al. 

(2012) observaram que algumas cepas do HIV, como HXB2 e pBaL, apresentam 

um sítio de ligação no genoma no qual a β-catenina, o TCF-4 e o fator de 

transcrição Scaffold/Matrix Attachment Region Binding Protein 1 (SMAR1) se 

associam para inibir a atividade promotora do HIV-1, também em linhagens 
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celulares de astrocitomas. Nesse contexto, Rossi et al. 2006 demonstraram em 

um estudo com células de linhagem de glioma que a expressão de TCF-4, por 

meio da ativação da via Wnt/β-catenina nessas células, diminui a atividade do 

promotor do HIV mediada pelo fator de transcrição Sp1. O Sp1 é uma proteína 

que regula a transcrição de genes relacionados com a diferenciação celular. Na 

infecção pelo HIV, o Sp1 pode interagir com a proteína viral Tat e promover a 

transcrição do LTR do HIV (Loregian et al. 2003). Foi observado que o TCF-4 

pode interagir com Sp1 e interferir na associação do Sp1 ao DNA, reduzindo sua 

atividade transcricional (Rossi et al. 2006).  

 Como a replicação viral é dependente da ativação e proliferação celular, 

uma vez que o vírus utiliza a maquinaria da célula para replicar (Hosmane et al. 

2017), foi investigado o efeito da ativação da via Wnt/β-catenina na capacidade 

funcional proliferativa das células de indivíduos TS. Para isso, foram utilizados 

dois diferentes indutores da via Wnt/β-catenina, o SB216763 e o TWS119, 

ambos inibidores de um dos componentes do complexo de degradação da β-

catenina, o GSK3 (Coghlan et al. 2000; Ding et al. 2003). Apesar de ambos 

terem apresentado resultados semelhantes no que diz respeito à replicação 

viral, diminuindo a replicação do HIV em células T CD4+ de memória, resultados 

opostos foram observados em relação à proliferação celular. Verificou-se, por 

meio de diferentes métodos, como contagem de células, marcação por CFSE e 

expressão de Ki-67, que a ativação da via Wnt/β-catenina com o TWS119 inibiu 

significativamente a proliferação das células estimuladas com anti-CD3 e anti-

CD28. Porém, as células que receberam o tratamento com o SB216763 não 

tiveram inibição significativa da proliferação celular. Observou-se que as células 

T CD4+ de memória que receberam o tratamento com TWS119 não 

apresentaram aumento nas contagens celulares após 12 dias de cultura celular 

em relação ao número inicial de células. No ensaio de proliferação com CMN e 

células T CD4+ totais utilizando CFSE, as células tratadas com o TWS119 

tiveram uma redução significativa dos percentuais de células CFSElow. Além 

disso, ao analisar o efeito da indução da via Wnt/β-catenina por meio do 

TWS119 na expressão de Ki-67, foi possível observar uma diminuição 

significativa de células Ki-67+ nas culturas celulares após o uso do TWS119 em 

comparação com o controle DMSO. A inibição da proliferação tanto em CMN 

como em células T CD4+ de memória após o uso do TWS119, demonstrada 
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nesse trabalho, pode ser uma das causas da inibição da replicação do HIV 

observada no ensaio de reativação do reservatório viral. Porém, não se pode 

descartar outros mecanismos relacionados à ativação da via Wnt/β-catenina, 

como a interação dos fatores de transcrição ativados pela via Wnt com proteínas 

virais, que pode contribuir para o controle da replicação viral. 

Interessante notar que o uso do TWS119 inibiu a proliferação celular 

mesmo sob a ativação via TCR por meio do anti-CD3 e anti-CD28, sugerindo 

que o TWS119 pode ter ação na inibição da sinalização celular induzida pelo 

TCR. Foi observado em trabalho com células T CD4+ e T CD8+ de camundongos 

que a inibição da ativação via TCR mediada pela via Wnt/β-catenina pode ser 

devido à desestabilização da proteína acessória Linker for Activation of T Cells 

(LAT), essencial para a cascata de ativação celular via TCR, uma vez que o 

aumento da expressão de β-catenina pode diminuir a fosforilação da LAT 

mediada pela ZAP70 e isso levaria à limitação da ativação celular via TCR e da 

diferenciação das células efetoras (Driessens et al. 2011). 

A inibição da proliferação celular após a ativação da via Wnt/β-catenina 

com o uso do TWS119 também foi observada por Gattinoni et al. (2009) em 

células T CD8+ de camundongos e essa inibição da proliferação foi associada à 

limitação da diferenciação celular para células efetoras. Dessa forma, a ativação 

da via canônica Wnt/β-catenina favoreceu à diferenciação das células para um 

perfil de células TSCM multipotentes com propriedade de auto-renovação. Além 

disso, Ding et al. (2008) observaram que a inibição da proliferação celular 

mediada pela estabilização da β-catenina em células T reguladoras de 

camundongos estava relacionada à sobrevivência aumentada dessas células. 

Outros trabalhos têm observado que a ativação da via Wnt/β-catenina está 

relacionada com o aumento da sobrevivência de células como timócitos e 

células T ativadas de camundongos, uma vez que a via possui como genes 

alvos membros da família Bcl, que codificam proteínas anti-apoptóticas como 

Bcl2 e BclxL envolvidos na manutenção da sobrevivência dessas células, 

poupando-as da morte por apoptose (Kaga et al. 2006; Hossain et al. 2008; 

Zhang et al. 2016). Dentro desse contexto, a inibição da proliferação celular 

mediada pela indução da via Wnt/β-catenina por meio do uso do indutor 

TWS119, observada no presente estudo, pode ser um mecanismo relacionado à 

manutenção da sobrevivência das células. 
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Ao analisar o ciclo celular e a expressão de Ciclina D1 em CMN após a 

ativação da via Wnt/β-catenina por meio do uso do TWS119, observou-se um 

perfil semelhante ao das células não estimuladas. Na análise do ciclo celular foi 

possível observar um maior número no percentual de células tratadas com 

TWS119 na fase G0/G1 e menor número na fase S em comparação com o 

controle DMSO, mesmo após o estímulo com anti-CD3 e anti-CD28. Também foi 

observado que não houve alteração nos percentuais de células expressando 

Ciclina D1, o que poderia explicar o aumento no percentual de células na fase 

G0/G1 do ciclo, já que a Ciclina D1 é necessária para a transição da fase G1 

para a fase S. Na divisão celular, a Ciclina D1 é sintetizada rapidamente durante 

a fase G1 e se acumula no núcleo da célula, sendo degradada à medida que a 

célula entra na fase S (Johnson & Walker, 1999). Assim, pode-se sugerir que as 

células tratadas com o TWS119 que não produziram Ciclina D1 e 

permaneceram na fase G0/G1, foram impedidas de passarem para a fase S.  

Avaliando o efeito da indução da via Wnt/β-catenina na capacidade 

funcional das células T CD4+ de memória de produzirem as citocinas IL-10 e 

IFN-γ observou-se que as células tratadas com o TWS119 apresentaram 

diminuição significativa na produção de ambas as citocinas. Isso poderia ser 

explicado pela inibição da ativação e proliferação celular, pois para uma célula 

exercer suas funções, como produzir citocinas, ela precisa ser ativada (Chen & 

Liu 2009).  

Controlar a capacidade proliferativa das células a fim de aumentar a 

sobrevivência e favorecer um perfil de células T de memória indiferenciadas é 

um mecanismo importante para a manutenção de uma resposta imune 

duradoura contra infecções virais persistentes (Vigano et al. 2015). À medida 

que uma resposta imune efetora atinge à exaustão celular ou senescência 

provocada pela constante proliferação por excesso de estímulo, células T de 

memória indiferenciadas poderão reestabelecer continuamente essa 

subpopulação efetora (Gattinoni et al. 2017). Dentro desse contexto, Reeves et 

al. (2017) desenvolveram um interessante modelo matemático da dinâmica do 

HIV-1 para estudar as estratégias para cura, em células T CD4+ de memória 

purificadas de indivíduos HIV+ TS ou DS, avaliando as taxas de proliferação e 

ativação das células TMC e TME além de parâmetros como morte celular, 

depuração e infectividade do vírus, entre outros. Foi observado que pequenas 
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reduções na taxa de proliferação celular levariam a depleção mais rápida do 

reservatório viral ao invés de um rápido aumento na taxa de ativação celular, 

como proposto na terapia “Shock-and-kill”, que propõe a ativação celular para 

induzir a replicação viral e eliminação do vírus pelo uso da TARV (Schwartz et 

al. 2017). Além disso, foi observado por meio de um modelo de predição, que o 

tratamento com uso simultâneo da TARV e uma terapia anti-proliferativa poderia 

levar à cura funcional em um período de 2 a 10 anos (Reeves et al. 2017). 

Assim, compreender os mecanismos envolvidos na inibição da proliferação e 

replicação viral após a ativação da via Wnt/β-catenina por meio do uso do 

TWS119 poderá auxiliar no desenvolvimento futuro de novas terapias 

combinadas eficazes que possam contribuir para a cura funcional da infecção 

pelo HIV. 

A ativação da via Wnt/β-catenina com o indutor SB216763 também 

levou à inibição da replicação viral do HIV-1 no ensaio de reativação do 

reservatório. Para avaliar a proliferação celular após a indução da via Wnt/β-

catenina por meio do indutor SB216763, foi realizada a contagem das células T 

CD4+ de memória e dos aglomerados celulares após 12 dias de cultura celular. 

Também foi realizado o ensaio de proliferação com CFSE. Não foi observada 

diminuição significativa da contagem de células ou inibição significativa da 

proliferação celular no ensaio com CFSE em células T CD4+ totais e CMN. 

Esses resultados da contagem de células e da proliferação com CFSE sugerem 

que a ativação via Wnt/β-catenina com o SB216763 inibe a replicação do HIV-1, 

sem interferir, em parte, na proliferação celular. Apesar de não ter apresentado 

diminuição no percentual total de proliferação, foi observado que as células 

tratadas com o SB216763 apresentaram uma diminuição na quantidade dos 

picos de proliferação, sugerindo que a indução da via Wnt/β-catenina estaria 

atuando de alguma forma na divisão celular. Dentro desse contexto, foi avaliado 

o efeito da ativação da via Wnt/β-catenina por meio do indutor SB216763 no 

ciclo celular. 

Ao avaliar o ciclo celular em 24 horas não foram observadas alterações 

significativas nas fases do ciclo, porém após 72 horas de estímulo com anti-CD3 

e anti-CD28 na presença do indutor SB216763 as CMN apresentaram uma 

diminuição na quantidade de células nas fases G0/G1 e aumento nos 

percentuais das células na fase S. Esses resultados sugerem que a ativação da 
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via Wnt/β-catenina por meio do SB216763 não impede que a célula inicie a 

síntese de DNA. Ao analisar a expressão da Ciclina D1 foi observado que as 

células tratadas com o SB216763 apresentaram aumento da expressão de 

Ciclina D1, o que explicaria o aumento da quantidade de células na fase S do 

ciclo, uma vez que a Ciclina D1 é utilizada para que as células passem da fase 

G1 para a fase S do ciclo. Porém, observou-se uma diminuição da expressão de 

Ki-67 em CMN após a ativação da via Wnt/β-catenina com o indutor SB216763. 

O Ki-67 encontra-se expresso em células presentes nas fases ativas do ciclo 

celular (G1, S, G2 e M), não sendo expresso em células em repouso (G0) 

(Soares et al. 2010). Assim, a expressão de Ki-67 indica a entrada da célula no 

ciclo celular e não necessariamente indica que a célula irá dividir (Scholzen & 

Gerdes et al. 2000; Endl & Gerdes 2000; Bahbouhi et al. 2004). A diminuição da 

expressão do Ki-67 condiz com o fato de que as células tratadas com o 

SB216763 não estão aumentadas na fase G2/M do ciclo celular, pois é na fase 

M que as células apresentam maior expressão de Ki-67 (Yuan et al. 2015) Como 

é na fase M do ciclo celular que as células entram em divisão, isso implicaria 

também a redução na quantidade dos picos de proliferação celular e na 

diminuição no percentual de células com maior número de divisões observados 

no ensaio de proliferação por meio do CFSE. 

Importante ressaltar que esse controle na divisão das células observado 

pela ativação da via Wnt/β-catenina pode ser um mecanismo de regulação da 

ativação e exaustão celular. Sabe-se que na infecção pelo HIV as células são 

constantemente ativadas pela presença do HIV e de componentes microbianos 

presentes na circulação, consequência da translocação microbiana levando a 

imunoativação que está relacionada com a progressão da doença (Hazenberg et 

al. 2003; Hunt et al. 2003; Deeks et al. 2004; Brenchley et al. 2006; Utay & Hunt 

2016). Estudos têm relacionado essa imunoativação à expressão aumentada de 

marcadores celulares como HLA-DR e CD38 em células T CD4+ e T CD8+ (Ho et 

al. 1993; Kestens et al. 1994; Savarino et al. 2000; Lins et al. 2017). Na infecção 

pelo HIV, também se observa aumento da expressão de Ki-67, provavelmente, 

os mesmos fatores que levam ao aumento da expressão dos marcadores de 

ativação, como produtos microbianos ou o próprio HIV, também leva ao aumento 

da expressão de Ki-67 (Hazenberg et al. 2000; Sousa et al. 2002; Eller et al. 

2011; Hua et al. 2014). Por outro lado, indivíduos CE apresentam uma 
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diminuição da expressão dos marcadores de ativação HLA-DR e CD38, além da 

baixa expressão de Ki-67 em comparação com indivíduos tratados com sucesso 

(Choudhary et al. 2007; Owen et al. 2010). Ruffin et al. (2015) observaram que a 

diminuição da expressão de Ki-67 em células T CD4+ de indivíduos CE estava 

relacionada com o aumento da expressão da proteína SAMHD1, que é inibidora 

da replicação viral (Riveira-Munõz et al. 2014). Além disso, eles observaram que 

as células T CD4+ de indivíduos CE com maior número de divisão apresentavam 

menor expressão de SAMHD1 e maior percentual de células p24+. Interessante 

notar que a ativação da via Wnt/β-catenina no presente estudo resultou em 

menor quantidade de CMN e células T CD4+ que tinham maior número de 

divisões no ensaio de proliferação com CFSE. Considerando que a via Wnt/β-

catenina está aumentada em células T de memória de indivíduos CE (Fonseca 

et al. 2011) pode-se sugerir que um dos mecanismos envolvidos na regulação 

da ativação dessas células nesses indivíduos por meio da expressão diminuída 

de Ki-67, possa ser mediado pela ativação da via Wnt/β-catenina. Porém seria 

interessante avaliar também como estaria a expressão dos marcadores de 

ativação HLA-DR e CD38 nas células após a indução da viaWnt/β-catenina. 

Para avaliar o efeito da indução da via Wnt/β-catenina na capacidade 

funcional das células T CD4+ de memória de produzirem citocinas, foi avaliada a 

produção de IL-10 e IFN-γ nos sobrenadantes das células em cultura sob o 

tratamento com o indutor da via Wnt, o SB216763. Observou-se que as células 

tratadas com o SB216763 tiveram aumento de IL-10 em seus sobrenadantes em 

comparação com o controle DMSO. A IL-10 é uma citocina anti-inflamatória e 

imunorreguladora envolvida na regulação da resposta imune tendo um 

importante papel regulador nas infecções virais (Rojas et al. 2017). Alguns 

estudos têm observado que a via Wnt/β-catenina tem um papel regulador, 

aumentando a secreção de IL-10 e aumentando o número de células Foxp3+, 

auxiliando no controle de respostas autoimunes (Suryawanshi et al. 2015; 

Oderup et al. 2013; Yaguchi et al. 2012). Na infecção pelo HIV, uma resposta 

reguladora pode auxiliar na limitação da imunoativação causada pelo vírus e 

preservar as células da exaustão (Chase et al. 2008; Sachdeva et al. 2010). 

Porém, não se pode desconsiderar que uma resposta predominantemente 

reguladora pode favorecer à replicação viral por diminuir a resposta imune 

efetora contra o vírus (Hunt et al. 2011). Nesse sentido, a ativação da via Wnt/ β-
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catenina por meio do indutor SB216763 pode auxiliar na diminuição da 

imunoativação causada pelo HIV-1 por aumentar a produção de IL-10 

favorecendo um perfil imunorregulador.  

Ao analisar a produção de IFN-γ após a ativação da via Wnt/β-catenina 

por meio do indutor SB216763 observou-se uma diminuição da concentração de 

IFN-γ nos sobrenadantes das culturas de células T CD4+ de memória. O IFN-γ é 

uma citocina envolvida na resposta antiviral e antitumoral, importante para a 

apresentação de antígeno por meio do MHC-I e MHC-II (Boehm et al. 1997). 

Estudos têm demonstrado que o IFN-γ pode induzir a inibição da via canônica 

Wnt por aumentar a secreção de DKK1, um inibidor natural da via, responsável 

por se ligar aos co-receptores LPR5/6 impedindo a ligação das proteínas Wnt 

(Gollob et al. 2005; Carroll-Anzinger et al. 2007). Li et al. (2011) observaram em 

um estudo com astrócitos humanos e de linhagem que o IFN-γ favoreceu a 

replicação do HIV nessas células por inibir a via Wnt/β-catenina via DKK1. Além 

disso, Yu et al. (2017) demonstraram que o aumento de DKK1 no plasma de 

indivíduos HIV+ estava associado com desordens neurocognitivas relacionadas à 

infecção pelo HIV. Dentro desse contexto, o aumento de IFN-γ com consequente 

aumento de DKK1 pode favorecer a replicação viral e agravar os sintomas 

neurológicos relacionado à infecção pelo HIV. Assim, a diminuição do IFN-γ 

parece ser um mecanismo utilizado pela via Wnt/β-catenina para controlar a 

replicação viral. Dessa forma, a diminuição do IFN-γ observada no presente 

trabalho pode ser devido ao aumento da β-catenina induzido pelo uso do 

SB216763. Outra explicação seria o aumento da IL-10 observado após a 

ativação da via, uma citocina anti-inflamatória que pode estar envolvida na 

regulação da secreção de citocinas inflamatórias como o IFN-γ. Além disso, foi 

observado nesse trabalho que a ativação da via Wnt/β-catenina por meio do 

SB216763 diminuiu os percentuais de células efetoras TME e TEMRA, que 

secretam maiores quantidades de IFN-γ. Assim, tomados em conjunto, esses 

resultados sugerem que a ativação da via Wnt/β-catenina pode levar à 

diminuição da diferenciação de células com perfil efetor com consequente 

diminuição da secreção de IFN-γ.   

Como a ativação da via Wnt/β-catenina com o SB216763 levou ao 

aumento de IL-10 e diminuição de IFN-γ nos sobrenadantes de cultura celular, 

foi então avaliada se esse perfil regulador estaria associado à expressão de PD-
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1 após a indução da via Wnt/β-catenina em CMN estimuladas ou não com anti-

CD3/CD28 de indivíduos TS.  

PD-1 é um membro da família CD28 (Keir et al. 2008) e é expresso em 

vários tipos de células, incluindo células T CD8+, T CD4+, células B e células 

mieloides. A sua expressão é regulada positivamente após a ativação das 

células T. PD-1 liga-se a seus ligantes PD-L1 ou PD-L2, que geramente são 

expressos em células apresentadoras de antígenos (Karunarathne et al. 2016). 

A molécula inibitória PD-1, foi caracterizada como um marcador de exaustão 

celular em diferentes infecções virais crônicas (Barber et al. 2006; Virgin et al. 

2009) inclusive na infecção pelo HIV e está relacionada à progressão da 

infecção (Trautmann et al. 2006; Day et al. 2006; Petrovas et al. 2006; Hoffmann 

et al. 2016). Na infecção por HIV-1, o bloqueio da interação de  PD-1 por anti-

PDL-1 solúvel levou a uma potente restauração da produção de citocinas TNF-α 

e IFN-γ por células T CD8+ específicas para HIV, bem como aumentou a 

proliferação em resposta a peptídeos de HIV (Trautmman et al. 2006).  

As células que tiveram a via ativada com o indutor SB216763 a 10 µM 

apresentaram uma diminuição significativa da expressão de PD-1 em 

comparação com o controle (células estimuladas com anti-CD3/CD28 na 

ausência dos indutores da via Wnt). Esse resultado sugere que a indução da via 

Wnt/β-catenina regula a expressão de PD-1 evitando que a célula progrida para 

um estado de exaustão. A diminuição da expressão de PD-1 observada após a 

indução da via Wnt pode estar relacionada à inibição do GSK3 mediada pelo 

SB216763, uma vez que Taylor et al. (2016) demonstraram que a inibição do 

GSK3 aumenta a transcrição do Tbx21, responsável por aumentar a atividade do 

fator de transcrição T-bet, que diminui a transcrição do gene Pdcd1 que codifica 

PD-1 e aumenta a atividade citotóxica de linfócitos T CD8+. O mesmo estudo 

observou, em células T CD8+ de camundongos estimuladas com peptídeos 

OVA, que a inibição do GSK3 por meio do uso do SB415286 além de bloquear a 

transcrição de PD-1, aumentou a capacidade citotóxica das células. No mesmo 

estudo foi observado, in vivo, que a inibição do GSK3 restaurou a exaustão das 

células T e aumentou a capacidade de eliminação dos vírus da Herpes e da 

coriomeningite linfocítica (Lymphocytic Choriomeningitis Virus – LCMV) (Taylor 

et al. 2016).  
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Como a ativação constante observada na infecção pelo HIV pode levar a 

célula a um estado de exaustão, com perda das suas funções efetoras podendo 

levar à morte por apoptose (El-Far et al. 2008; Wherry 2011), estudos têm 

buscado desenvolver imunoterapias que visam a inibição da interação de PD-1 e 

seus ligantes, PD-L1 e PD-L2, nas células para consequente restauração das 

funções celulares (Freeman et al. 2000; Karunarathne et al. 2016), levando a 

uma resposta imune eficaz em infecções virais crônicas e câncer (Kamphorst et 

al. 2017; Im et al. 2016; Ahn et al. 2016). Juntos os resultados do presente 

estudo sugerem que a ativação da via canônica Wnt, por meio do SB216763, 

apesar de não interferir no percentual geral de proliferação celular, faz um 

controle das divisões celulares podendo ser devido à diminuição da expressão 

de Ki-67, além de diminuir a expressão de PD-1, evitando que as células entrem 

em exaustão e apoptose.  

As células T de memória são fundamentais para uma resposta imune 

eficaz contra infecções, pois podem rapidamente reconhecer e eliminar o agente 

infeccioso (Sallusto et al. 2004). Uma resposta imune capaz de controlar a 

infecção pelo HIV é observada em indivíduos CE que possuem células T de 

memória polifuncionais e potentes. Para avaliar o efeito da ativação da via 

Wnt/β-catenina na diferenciação das subpopulações de células T CD4+ de 

memória foi feita a caracterização fenotípica das células T CD4+ após a indução 

da via Wnt com o SB216763 por avaliar a expressão dos marcadores CD3, CD4, 

CD45RA, CD27 e CCR7. Observou-se que a ativação da via Wnt levou ao 

aumento significativo de células CD45RA+CD27+CCR7+ (Naïve) CD45RA-

CD27+CCR7+ (TMC) e CD45RA-CD27+CCR7- (TMT). Além disso, foi possível 

observar uma diminuição significativa dos percentuais de células CD45RA-CD27-

CCR7- (TME) e CD45RA+CD27-CCR7- (TEMRA). O aumento nos percentuais das 

células Naïve, TMC e TMT observado nesse trabalho sugere que a ativação da via 

canônica Wnt induz um perfil de células menos diferenciadas, comprovado pela 

diminuição dos percentuais de células terminalmente diferenciadas TME e TEMRA. 

Uma resposta imune eficiente e de longa duração é essencial para o 

controle das infecções virais crônicas e essa resposta é formada principalmente 

pela presença de células TMC (revisado por Tanel et al. 2009). Estudos têm 

demonstrado que um dos fatores que contribui para o controle da infecção pelo 

HIV em indivíduos CE é o aumento da população de células TMC e TMT com 
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maior sobrevivência e capacidade proliferativa (Kolber 2008; Killian et al. 2011; 

Ndhlovu et al. 2012). As células TMC são células responsáveis pela manutenção 

das outras subpopulações de memória, uma vez que elas podem se diferenciar 

em outras subpopulações de células de memória, além de produzir e secretar 

maiores quantidades de IL-2, responsável pela manutenção da sobrevivência 

das células e quantidades intermediárias de IFN-γ e TNF-α (Gattinoni et al. 

2011; Farber et al. 2014). As células TMT possuem capacidade proliferativa e 

funções efetoras intermediárias entre TMC e TME (Riou et al. 2007). Dentro desse 

contexto, as células TMC e TMT contribuem para uma resposta imune eficaz 

contra o HIV e são importantes para o controle da infecção.  

Uma resposta imune mediada por células TME e TEMRA é essencial para a 

eliminação rápida e precisa de patógenos virais uma vez que essas células são 

capazes de migrar para o tecido e secretar maiores quantidades de IFN-γ (Miller 

et al. 2008). Porém essas células secretam menores quantidades de IL-2 e não 

possuem uma capacidade proliferativa aumentada nem maior sobrevida, 

características que são necessárias para uma resposta imune eficaz em 

infecções virais persistentes, como a infecção pelo HIV (Farber et al. 2014). 

Assim, manter subpopulações de células TM indiferenciadas como TMC e TSCM, 

capazes de se diferenciarem em células TME e TMT garantindo um pool de 

memória diversificado e funcional é essencial para controlar infecções virais 

crônicas (Appay et al. 2002; Kolber 2008). Considerando o aumento das 

subpopulações de células T Naïve, TMC e TMT e a diminuição das subpopulações 

de células TME e TEMRA após a ativação da via Wnt/β-catenina, observado no 

presente estudo, acredita-se que esse possa ser um mecanismo importante que 

contribui para o controle da replicação do HIV, dada a importância dessas 

subpopulações na resposta imune específica capaz de controlar a infecção. 

A inibição da replicação viral observada após a ativação da via Wnt/β-

catenina indica que esse é um mecanismo capaz de controlar a infecção pelo 

HIV. Uma vez que indivíduos capazes de controlar naturalmente a progressão 

da doença, os controladores de elite, apresentam expressão aumentada da via 

Wnt/β-catenina em suas células TM (Fonseca et al. 2011). Interessante notar que 

ambos os indutores da via induziram remissão da replicação viral mesmo 

apresentando diferentes efeitos na funcionalidade dessas células, no que diz 

respeito à capacidade proliferativa e produção de citocinas. Isso indica que o 
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mecanismo de controle da replicação viral pode ser independente desses fatores 

observados para cada um dos indutores utilizados no presente estudo ou que 

esses indutores da via Wnt possam estar atuando de forma diferente.  

Por outro lado, na infecção pelo HIV, a manutenção da sobrevivência de 

células T de memória indiferenciada pode favorecer a manutenção do 

reservatório viral, uma vez que as células T de memória de perfil indiferenciado 

e em repouso são as que mais abrigam o provírus e contribuem para a 

persistência do HIV (Chomont et al. 2009). Além disso, apesar de controlar a 

infecção, indivíduos CE apresentam reservatório viral e persistência do vírus 

mesmo que em menores quantidades quando comparados aos demais 

progressores (Pereyra et al. 2009; Hatano et al. 2009). Pensando dessa forma, 

visando uma cura estéril, seria necessário investigar o oposto do que foi 

apresentado nesse trabalho, ou seja, inibir a ativação da via canônica Wnt para 

avaliar se essa inibição em células TM impediria a diferenciação das 

subpopulações das células que mais contribuem para a manutenção do 

reservatório viral (Kulpa et al. 2013; Chomont et al. 2009). Nesse sentido, 

Gattinoni et al. (2017) propuseram um modelo para eliminação do reservatório 

viral por meio de uma terapia combinada utilizando antagonistas da via com 

nanopartículas que poderiam ser direcionadas às células T CD4+ infectadas pelo 

vírus, o que poderia interromper a auto-renovação dessas células e favorecer a 

diferenciação para células efetoras que possuem uma sobrevida limitada, com 

consequente limitação do reservatório do HIV. Além disso, a inibição da via Wnt 

também poderia ser uma forma de reativar o reservatório viral, uma vez que 

bloquear a via poderia levar ao aumento da replicação viral permitindo a saída 

do vírus do reservatório, facilitando a eliminação do mesmo com o uso da TARV 

(Gattinoni et al. 2017; Martin et al. 2017). 

Entender os mecanismos envolvidos no controle da infecção pelo HIV 

pode ser a chave para o desenvolvimento da cura funcional. Nesse trabalho foi 

demonstrado que a ativação da via Wnt/β-catenina levou à inibição da 

replicação do HIV em células T CD4+ de memória de indivíduos HIV+ tratados 

com sucesso e favoreceu à diferenciação de células T CD4+ de memória com 

um perfil indiferenciado. Esses resultados sugerem que a indução da via Wnt/β-

catenina possa ser um dos mecanismos envolvidos no controle da infecção em 

CE, considerando dados prévios publicados pelo grupo demonstrando que os 
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CE apresentam aumento da expressão da via Wnt/β-catenina em suas células T 

CD4+ de memória. Dentro desse contexto, compreender de forma detalhada os 

mecanismos utilizados pela sinalização da via Wnt/β-catenina que levam ao 

controle da replicação viral poderá auxiliar no desenvolvimento de novas 

abordagens terapêuticas capazes de controlar o HIV-1 em indivíduos infectados, 

o que não só melhorará e estenderá as opções terapêuticas atuais, mas também 

poderá contribuir para o desenvolvimento de uma cura para a infecção pelo HIV-

1. 
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7. CONCLUSÕES 

O presente estudo mostrou que a ativação da via Wnt/β-catenina inibe a 

replicação do HIV-1 em células T CD4+ de memória. A indução da via Wnt por 

meio do TWS119 inibiu a proliferação celular e a produção das citocinas IL-10 e 

IFN-γ, induzindo as células a um estado quiescente que pode favorecer o 

controle da imunoativação na infecção pelo HIV-1. A ativação da via Wnt/β-

catenina por meio do SB216763, embora tenha controlado o processo de divisão 

celular, não interferiu na proliferação das células, demonstrando que a via 

Wnt/β-catenina inibe a replicação viral de maneira independente da proliferação. 

Também foi observado que a ativação da via Wnt/β-catenina com o SB216763 

aumentou a produção de IL-10, diminuiu a produção de IFN-γ, favorecendo a um 

perfil imunorregulador, além de induzir à diferenciação de subpopulações de 

células T CD4+ de memória central e transitória, que são importantes para uma 

resposta imune eficaz contra infecções virais persistentes. Tomados em 

conjunto, os resultados demonstram que a ativação da via Wnt/β-catenina é um 

importante mecanismo de controle da replicação do HIV-1 e manutenção do pool 

de células T CD4+ de memória indiferenciada que pode favorecer uma resposta 

imune celular eficaz para o controle da infecção, sugerindo que a via Wnt/β-

catenina possa ser um importante correlato de proteção contra a infecção pelo 

HIV-1 (Figura 25). 
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Figura 25. Mecanismos da via Wnt/β-catenina envolvidos no controle da infecção pelo 

HIV-1. Esquematização representando os dados obtidos nesse trabalho juntamente com dados 

descritos na literatura discutidos no presente estudo evidenciando os possíveis mecanismos da 

via Wnt/β-catenina envolvidos no controle da infecção pelo HIV-1. 
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APÊNDICE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PALOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Meu nome é Simone Gonçalves da Fonseca, sou a pesquisadora responsável 

pelo projeto e minha área de atuação é Imunologia de doenças Infecciosas. Após ler com 

atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste documento, que 

está em duas vias e também será assinado por mim, pesquisadora, em todas as folhas. 

Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida sobre a 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, Dra Simone 

Gonçalves da Fonseca, no telefone: 3209-6111. Em caso de dúvidas sobre os seus 

direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos 

telefones: 32 69 83 38 – 32 69 84 26 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste 

Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do Projeto: Identificação de correlatos de proteção na infecção pelo HIV 

 

1.1.1.1.1 O NOSSO ORGANISMO TENTA SE DEFENDER E DESTRUIR O VÍRUS HIV ATRAVÉS 

DO SISTEMA IMUNE O QUE NA MAIORIA DAS VEZES NÃO CONSEGUE, POIS O VÍRUS 

PROMOVE UMA DESTRUIÇÃO LENTA E GRADUAL DAS CÉLULAS T CD4+, QUE TÊM UM 

PAPEL CENTRAL NESSE SISTEMA DE DEFESA CONTRA AGENTES INFECCIOSOS. A 

INTRODUÇÃO DO TRATAMENTO COM COMBINAÇÕES DE DROGAS INIBIDORAS DO VÍRUS 

FOI UM GRANDE AVANÇO NO CONTROLE DA DOENÇA E EM GERAL AS PESSOAS 

INFECTADAS RESPONDEM BEM, CONSEGUINDO MANTER OS NÍVEIS DO VÍRUS BEM 

BAIXOS E OS NÍVEIS DAS CÉLULAS T CD4+ MAIS ALTOS, O QUE DIMINUI O ESTADO DE 

IMUNODEFICIÊNCIA, EVITANDO O DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS DOENÇAS 

INFECCIOSAS E CERTOS TIPOS DE CÂNCER. NO ENTANTO, ALGUNS INDIVÍDUOS 
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INFECTADOS PELO HIV MANTÊM CARGA VIRAL INDETECTÁVEL E NÍVEIS ELEVADOS DE 

LINFÓCITOS T CD4, MESMO NÃO FAZENDO USO DE ANTIRRETROVIRAIS. O OBJETIVO 

DESSE PROJETO É COMPARAR A RESPOSTA IMUNE DESSES INDIVÍDUOS QUE NÃO 

DESENVOLVEM AIDS (CONTROLADORES DE ELITE) COM AS REPOSTAS DOS INDIVÍDUOS 

INFECTADOS PELO HIV QUE SÃO PROGRESSORES DA INFECÇÃO. OS RESULTADOS 

OBTIDOS PODERÃO FORNECER INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O ENTENDIMENTO DE 

FATORES RELACIONADOS À PROTEÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DA AIDS E FAVORECER O 

DESENVOLVIMENTO DE FUTURAS VACINAS E/OU INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS. 

 

1.1.1.1.2 VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR DESTE ESTUDO POR SE 

ENCONTRAR EM UMA DAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 

 

I. Controladores de Elite (CE) 

-Infecção pelo HIV diagnosticada por métodos sorológicos, documentada, há no mínimo 

sete anos; 

-Contagem de células CD4 positivas em sangue periférico igual ou maior que 500 

células/mm3 no momento da avaliação para entrada no estudo; 

-Quantificação de RNA viral em sangue periférico (carga viral), indetectável ou valor 

menor que o limite de detecção do teste utilizado por qualquer método; 

- Sem uso contínuo de anti-retrovirais desde o diagnóstico até o início do estudo. 

Inclusive mulheres que usaram anti-retrovirais durante a gestação, para evitar transmissão 

vertical do HIV, que tenham usado drogas anti-retrovirais apenas durante a gestação e 

que mantenham as características acima definidas por pelo menos 2 anos após o parto, 

poderão ser incluídas no estudo; 

-Sem infecções oportunistas ativas no momento de entrada no estudo; 

-Sem uso de vacinas e drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 dias; 

-Idade igual ou maior de 18 anos. 

 

II. Long-term non-progressors ou progressores lentos (LTNP) 

-Infecção pelo HIV diagnosticada por métodos sorológicos, documentada, há no mínimo 

sete anos; 

-Contagem de células CD4 positivas em sangue periférico igual ou maior que 400 

células/mm3 no momento da avaliação para entrada no estudo; 

-Qualquer valor de quantificação de RNA viral em sangue periférico (carga viral), por 

qualquer método; 
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-Sem uso contínuo de anti-retrovirais desde o diagnóstico até o início do estudo. 

Inclusive mulheres que usaram anti-retrovirais durante a gestação, para evitar transmissão 

vertical do HIV, que tenham usado drogas anti-retrovirais apenas durante a gestação e 

que mantenham as características acima definidas por pelo menos 2 anos após o parto, 

poderão ser incluídas no estudo;  

-Sem infecções oportunistas ativas no momento de entrada no estudo; 

-Sem uso de vacinas e drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 dias; 

-Idade igual ou maior de 18 anos. 

 

III. Indivíduos Tratados com sucesso 

-Infecção pelo HIV diagnosticada por métodos sorológicos, documentada há no mínimo 

dois anos; 

-Contagem de células CD4 positivas em sangue periférico igual ou acima de 400 

células/mm3 no momento da avaliação para entrada no estudo;  

-Carga viral indetectável ou com valor menor que o limite de detecção do teste utilizado 

por qualquer método; 

-A contagem de CD4 maior ou igual a 400 cópias/ml e Carga viral indetectável devem ter 

sido mantidas nesses valores no mínimo durante os últimos 12 meses, sem infecções 

oportunistas ativas; 

-Sob tratamento com ARV prolongado; sem uso de vacinas e drogas imuno-

estimuladoras nos últimos 30 dias; 

Idade igual ou maior de 18 anos. 

 

IV. Individuos Progressores viremicos (VR) 

-Infecção pelo HIV diagnosticada por métodos sorológicos, documentada por no 

mínimo 6 meses; 

-Contagem de células CD4 positivas em sangue periférico igual ou acima de 350 

células/mm3 no momento da avaliação para entrada no estudo; 

-Qualquer carga viral detectável (acima de 50 cópias /ul); 

-Sem uso de tratamento com ARV; 

-Sem uso de vacinas e drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 dias; 

-Idade igual ou maior de 18 anos. 

 

V. Indivíduos Saudáveis não-infectados pelo HIV 
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-Diagnóstico negativo para HIV; 

-Sem uso de vacinas e drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 dias; 

-Idade igual ou maior de 18 anos. 

 

O sangue do grupo de indivíduos infectados será colhido no momento de entrada 

no estudo. Além da análise da resposta imunológica, analisaremos na mesma amostra de 

sangue colhida as características do HIV de cada pessoa. O sangue das pessoas do quinto 

grupo (grupo controle) será usado como parâmetro de resposta imunológica normal. Caso 

o sangue colhido não seja completamente usado nos experimentos desse projeto atual, 

esse material poderá ser devidamente armazenado no laboratório do pesquisador 

responsável no IPTSP-UFG e utilizado em projetos futuros, garantindo que todos os 

aspectos éticos, em especial o sigilo e a confidencialidade da identidade do doador e dos 

resultados obtidos no projeto e uma nova submissão ao Comitê de ética. 

 

Objetivos da pesquisa: O objetivo desse projeto é identificar fatores relacionados à 

proteção na infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), pela comparação da 

resposta imune dos indivíduos que não desenvolvem AIDS (controladores de elite) com 

as repostas dos indivíduos infectados pelo HIV que são progressores da infecção. 

Informações sobre quem está aplicando o termo de consentimento: Simone Gonçalves da 

Fonseca, pesquisadora responsável pelo projeto. 

 

Duração do estudo: Esse estudo está previsto para durar 5 anos. 

 

1.2. Procedimentos a serem seguidos durante o estudo: Espera-se que um total de 80 

indivíduos seja incluído para participar desse estudo. Se você for paciente do 

Ambulatório de doenças infecciosas do HC-UFG ou do Hospital de doenças tropicias 

(HDT), ou de outro serviço, o sangue será colhido no dia da consulta médica feita 

regularmente no Ambulatório e se você for paciente do CRT ou CTA, o sangue será 

colhido no mesmo dia da colheita de sangue para a realização dos exames de 

acompanhamento. O seu prontuário médico também será revisado, para que os resultados 

de todos os exames que você já realizou sejam avaliados pelos pesquisadores. 

Serão colhidos 80-100 mL de sangue de sua veia (aproximadamente 8-10 

colheres de sopa), para realização de testes que avaliarão: 
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- Como seu organismo defende-se dos agentes infecciosos: avaliação do número e função 

das células do sistema de defesa, avaliação do tipo e quantidade de substâncias secretadas 

pelas células de defesa; 

- Quais as características do HIV-1 em cada pessoa. 

Caso existam problemas técnicos com os testes, talvez seja necessária uma nova coleta 

do mesmo volume de sangue em outra data. E caso você concordar, poderemos realizar 

uma coleta única de uma quantidade maior de sangue, colhida em uma bolsa para doação 

(500 ml). Essa amostra de sangue será utilizada para os mesmos testes de defesa 

imunológica e estudo do HIV. 

1.3. Desconfortos e riscos potenciais: Os riscos da coleta de sangue são desconforto, dor 

local e formação de hematomas (manchas roxas) no local da coleta. 

1.4. Benefícios que poderão ser obtidos: Você não receberá qualquer benefício 

participando deste estudo. As informações obtidas a partir desta pesquisa poderão 

beneficiar outros por promoverem um melhor entendimento sobre o comportamento do 

sistema de defesa frente à infecção pelo HIV. 

 

Compensações e custos: Todas as consultas, procedimentos e testes laboratoriais feitos 

especificamente para este estudo serão fornecidos a você sem nenhum custo. Qualquer 

cuidado médico que não for especificamente necessário para este estudo, mas que seja 

parte de seu cuidado médico pessoal será pago por você ou por seu convênio médico. 

Você não receberá pagamento por sua participação nesse estudo. 

1.5. Descontinuação do Estudo: 

Você poderá deixar de participar deste estudo pelas seguintes razões: 

 

ua retirada do estudo; 

 

 

estudo. 

 

Esclarecimentos dados sobre garantias do sujeito da pesquisa: 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive sobre o 

esclarecimento de qualquer dúvida; 
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icipar ou retirar seu consentimento e 

descontinuar sua participação a qualquer tempo. A participação é voluntária e a recusa 

em participar não envolverá nenhuma penalidade ou perda de benefícios. Recusa ou 

descontinuação não irão de nenhuma forma colocar em risco seu direito de receber 

tratamento agora ou no futuro, no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Ambulatório de 

Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFG. 

padrões profissionais de confidencialidade. Seus registros permanecerão confidenciais. 

Os investigadores e a Comissão de Ética podem pedir para rever seus registros. Nomes de 

participantes ou materiais identificando participantes não serão liberados sem permissão 

escrita, exceto se exigido por lei. Os participantes não serão identificados em nenhuma 

publicação que possa resultar deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado 

será mantida nos seus registros médicos e uma será dada a você. 

custo. Assistência médica não relacionada com este estudo será de sua responsabilidade. 

Nome e Assinatura do pesquisador 

_______________________________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu,___________ ____________________, RG/ CPF/ nº de prontuário/ nº de 

matrícula________________________________________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo Identificação de correlatos de proteção na infecção pelo HIV, sob 

a responsabilidade da Drª Simone Gonçalves da Fonseca, como sujeito voluntário. Fui 

devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Simone Gonçalves da Fonseca 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data 

_______________________________________________________________ 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 

________________________________________ 

Assinatura Dactiloscópica: 
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Nome e assinatura do Pesquisador Responsável 

_______________________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome:_______________________________Assinatura:__________________ 

Nome: _______________________________ Assinatura: ________________ 

• Observações complementares: 

 


