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RESUMO 

MIGLIORI, I. K. Uso de RNA de interferência (siRNA) para modulação da 
expressão das moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86 em células 
dendríticas. 2010. 98 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

As moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86, expressas na superfície de células 

dendríticas (DCs), as principais células apresentadoras de antígenos profissionais 

(APCs), possuem participação fundamental na indução de resposta e manutenção 

de tolerância, motivo pelo qual são consideradas alvos terapêuticos promissores. 

Essas moléculas promovem o segundo sinal necessário à ativação e proliferação 

dos linfócitos T por meio da ligação ao receptor CD28, ou inibem a resposta por 

essas células por meio da ligação ao receptor CTLA-4, ambos expressos na 

superfície dos linfócitos. Muitos são os relatos da literatura indicando diferenças 

tanto quantitativas quanto qualitativas entre CD80 e CD86 na capacidade de 

ativação de linfócitos T, os mais relevantes apontando diferenças na capacidade de 

indução de diferenciação de linfócitos para os padrões Th1 e Th2 de secreção de 

citocinas. Porém, tais relatos são muitas vezes contraditórios, e o verdadeiro papel 

funcional dessas moléculas ainda está por ser estabelecido. Assim, propusemo-nos 

a estabelecer as metodologias necessárias para silenciar as moléculas CD80 e 

CD86 em células dendríticas (DCs) humanas, derivadas de monócitos do sangue 

periférico, por meio da tecnologia de RNA de interferência. Isso possibilitaria 

esclarecer o papel desempenhado por cada uma dessas moléculas na capacidade 

de ativação de linfócitos T. Para tanto, padronizou-se a transfecção reversa de DCs 

do quarto dia da cultura com siRNA fluorescente e os agentes de transfecção 

lipídicos siPORT e iMAX, tendo sido obtidas eficiências de transfecção de 64,7% ± 

5,2 e 69,7% ± 14,5%, respectivamente. DCs do quarto dia de cultura foram 

transfectadas com siRNAs específicos para CD80, e o fenótipo avaliado após 48 

horas da transfecção. Foi possível identificar, além do eficiente silenciamento de 

CD80 por dois dos três siRNAs testados, também uma diminuição, inesperada, de 

células CD86+. Para o silenciamento de CD86, células CD14+ selecionadas 

positivamente por beads magnéticas foram transfectadas com siRNAs específicos 

para CD86, ativadas após 24 horas da transfecção e o silenciamento avaliado após 

24 horas da ativação. Embora o silenciamento conseguido por um dos dois siRNAs 



testados tenha sido muito pequeno, observou-se fenômeno equivalente, com 

diminuição de células CD80+. Embora inconclusivos, esses dados sugerem a 

possibilidade de modulação recíproca dessas moléculas. Assim, pudemos obter a 

transfecção eficiente de DCs com siRNAs de interesse e, através deles, modular a 

expressão de CD80 e CD86. Com estes instrumentos, portanto, podemos agora 

desenvolver estudos quanto ao papel de cada uma destas moléculas na fisiologia da 

apresentação antigênica pelas DCs. 

 

Palavras-chave: Células dendríticas. Moléculas co-estimuladoras. CD80. CD86. 

RNA de interferência. Imuno-modulação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

MIGLIORI, I. K. Use of small interfering RNA (siRNA) for modulating the 
expression of costimulatory molecules CD80 and CD86 on dendritic cells. 
2010. 98 p. Master thesis (Immunology) - Instituto de Ciencias Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
The costimulatory molecules CD80 and CD86, expressed on surface of dendritic 

cells (DCs), are essential to trigger T cell activation and to maintain self tolerance, 

indicating that these molecules are promising therapeutic targets. They can either 

bind to CD28 on T cells, promoting T cell activation and leading to their proliferation 

and cytokine production, or to CTLA-4, which is expressed following T cell activation, 

and can inhibit T cell response. Though CD80 and CD86 are thought to provide 

equivalent T cell costimulation, a growing body of evidence suggests that there are 

different functional consequences of CD28 engagement by these two molecules. 

Many reports point to variations in their ability to stimulate different lymphocyte 

subsets. However, there is still controversy in the literature and the actual role of 

CD80 and CD86 remains to be elucidated. Therefore, the aim of this study was to 

establish the methodology necessary to silence, by small interfering RNAs (siRNAs), 

both CD80 and CD86 expression on monocyte-derived dendritic cells. These findings 

would be the base of studys that could better elucidate the function of these two 

coestimulatory molecules in T cell activation. Therefore, transfection of 4th day DCs 

with fluorescent siRNA and lipidic transfection agents siPORT and iMAX was 

established, and transfection efficiency observed was 64,7% ± 5,2 e 69,7% ± 14,5%, 

respectively. 4th day DCs were transfected with specific CD80 siRNAs and phenotype 

was observed after 48 hours of transfection. Besides CD80 efficient silencing by two 

from three siRNAs tested, there was an unexpected decrease in CD86+ cells. To 

establish CD86 silencing, CD14+ cells were positively selected with magnetic beads 

and immediately transfected with CD86 specific siRNAs, activated after 24 hours of 

transfection, and phenotype was observed after 24 hours of activation. Despite the 

fact that silencing conferred by one of two siRNAs was very low, equivalent 

phenomenon was observed, with a decrease in CD80+ cells. Although the observed 

effects were inconclusive, these data suggests a possible reciprocal modulation by 

these two molecules. Therefore, we were able to obtain efficient DC transfection with 

siRNAs of interest, as well as modulate CD80 and CD86 expression. With these 



instruments we can now develop studies regarding the real physiological role of 

these two costimulatory molecules in DCs antigen presentation.  

 

Key words: Dendritic cells. Costimulatory molecules. CD80. CD86. Small interfering 

RNA. Immune modulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
 

 

 

 



1.1 Célula dendrítica e moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86 

 

As moléculas CD80 (B7-1) e CD86 (B7-2) são provavelmente as moléculas 

co-estimuladoras mais bem caracterizadas, sendo expressas predominantemente na 

superfície das células apresentadoras de antígeno profissionais (APCs) (células 

dendríticas - DCs, macrófagos e linfócitos B ativados), bem como de linfócitos T 

ativados (HATHCOCK et al., 1994; STACK et al., 1994). A participação destas 

moléculas na modulação imune por linfócitos T constitui, possivelmente, uma das 

vias de comunicação celular mais relevantes, atuando tanto na indução de resposta 

quanto na manutenção de tolerância (GREEN et al., 1994; WALUNAS et al., 1994; 

RADVANYI et al., 1996;  BANCHEREAU e STEINMAN, 1998; WALUNAS e 

BLUESTONE, 1998;  LUTZ e SCHULER, 2002). Por esse motivo, tais moléculas são 

consideradas alvos terapêuticos promissores (GUINAN et al., 1994; LANG et al., 

2002). 

Há evidências de que a ligação dessas moléculas ao receptor CD28, presente 

na superfície dos linfócitos T, em adição à ligação do receptor de célula T (TCR) 

antígeno-específico ao conjunto complexo principal de histocompatibilidade (MHC)-

peptídeo, leva à ativação e proliferação dos linfócitos T, produção de citocinas, e 

previne a indução de anergia celular (HARDING et al., 1992;  LENSCHOW et al., 

1996; MANZOTTI et al., 2006). CD80 e CD86 também compartilham a ligação ao 

receptor CTLA-4 (antígeno 4 associado a linfócitos T citotóxicos, CD152) dos 

linfócitos T ativados, o que se acredita resultar na inibição de resposta pelas células 

T, contribuindo para o controle da resposta imune (GREENWALD et al., 2005). 

Apesar das moléculas CD80 e CD86 possuírem funções semelhantes, 

existem diferenças quanto à expressão dessas nas APCs, e quanto à sua afinidade 

pelos receptores CD28 e CTLA-4. CD86 possui expressão constitutiva em baixos 

níveis em monócitos, células dendríticas e linfócitos B em repouso, que é 

rapidamente aumentada após a ligação APC-linfócito T, enquanto que a expressão 

de CD80 é induzida e ocorre posteriormente ao aumento de expressão de CD86. 

Além disso, existem evidências de que as moléculas CD80 e CD86 possuem maior 

afinidade pelo receptor CTLA-4 que pelo CD28 (HATHCOCK et al., 1994; LARSEN 

et al., 1994), e que CD80 se ligue a ambos os receptores mais avidamente que 

CD86 (LINSLEY et al., 1994). 



Além das diferenças relacionadas à cinética de ligação de CD80 e CD86 aos 

seus receptores, um número relevante de estudos tem questionado a equivalência 

dos efeitos co-estimuladores gerados por estas duas moléculas, com resultados 

contrastantes quanto ao papel funcional desempenhado por CD80 e CD86 na 

ativação de células T, ao padrão de resposta desencadeado e à capacidade de 

ativação de células T, sugerindo diferenças de natureza qualitativa e quantitativa 

entre as duas moléculas (FIELDS et al., 1998; BOYLAN et al., 1999; LANG et al., 

2002; XIANG et al., 2008). 

Alguns estudos envolvendo modelos murinos ou seres humanos sugerem que 

CD80 tenha maior capacidade co-estimuladora de ativação de células T que CD86, 

como mensurado por ensaios proliferativos, produção de citocinas, indução de 

citólise e rejeição de certos tumores (GAJEWSKI, 1996; GAJEWSKI et al., 1996; 

MATULONIS et al., 1996; VAN DIJK et al., 1996). Um estudo em modelo murino, por 

sua vez, utilizando ensaios in vitro e in vivo, por meio da metodologia de RNA de 

interferência, indicou maior eficiência co-estimuladora da molécula CD86 (XIANG et 

al., 2008). Ainda, há relatos indicando equivalência de CD80 e CD86 na iniciação e 

manutenção da proliferação de células T CD4+ em modelo experimental in vitro 

(VASILEVKO et al., 2002). 

De qualquer modo, a importância dessa via de co-estimulação na ativação de 

células T é suportada por uma série de experimentos. Experimentos in vivo 

revelaram não apenas a relevância das moléculas co-estimuladoras na ativação de 

células T e manutenção de tolerância, mas também a possibilidade de modulação 

dessas moléculas com vistas à imunoterapia. Em diversos modelos animais de 

doenças e em seres humanos, em que a ativação das células T é crítica (diabetes 

melitus, lupus eritematoso sistêmico, encefalomielite auto-imune experimental e 

rejeição de enxerto, por exemplo), demonstraram-se benefícios do bloqueio de 

CD80 e CD86, pois este impediria a ativação dos linfócitos T virgens pelas APCs 

(LIN et al., 1993; FINCK et al., 1994; CROSS et al., 1995; KHOURY et al., 1995; 

LENSCHOW et al., 1995a; LENSCHOW et al., 1995b). Exemplificando bem este 

papel das moléculas CD80 e CD86, vale ressaltar um estudo, que reporta o efeito do 

bloqueio destas moléculas em transplante alogenêico pancreático em camundongos. 

Neste estudo, a terapia combinada de anticorpos monoclonais (mAbs) anti-CD80 e 

anti-CD86 retardou a infiltração de linfócitos T CD4+ no enxerto, e 

conseqüentemente sua rejeição (LENSCHOW et al., 1995b). 



Ainda, há estudos na literatura indicando que a diferenciação das células T 

CD4+ auxiliares (Th) para os padrões de resposta Th1 ou Th2 sofre influência dos 

níveis de expressão de CD80 e/ou CD86 das APCs. Boa parte dos relatos indica 

que CD80 promove uma resposta mais voltada ao padrão Th1, enquanto CD86 

promove uma resposta mais voltada ao padrão Th2 (FREEMAN et al., 1995; 

KUCHROO et al., 1995; RANGER et al., 1996). Num relato, a injeção de mAb anti-

CD80 em camundongos com encefalomielite auto-imune experimental, modelo de 

doença mediada por um padrão Th1 de resposta, reduziu significativamente a 

severidade da doença por mudar o padrão de produção de citocinas para o padrão 

Th2,  enquanto a injeção de mAb anti-CD86 tornou-a mais grave (KUCHROO et al., 

1995; RACKE et al., 1995). Outros autores, em modelos de camundongos knockout 

para CD80 e/ou CD86 também reportaram efeito patogênico de CD80 em 

glomerulonefrite progressiva, por aumento de proliferação e sobrevivência de células 

T CD4+, enquanto CD86 revelou efeito protetor para a mesma doença por aumento 

de resposta com padrão Th2 em detrimento de Th1 (ODOBASIC et al., 2005).  

Todavia, este envolvimento da sinalização via CD80 com a resposta de 

padrão Th1 nem sempre ocorre. Por exemplo, no modelo de diabetes auto-imune 

experimental em camundongos fêmeas diabéticas não obesas (NOD), em que 

também o fenótipo Th1 predomina, o bloqueio seletivo de CD80 com mAb acelerou 

o desenvolvimento da doença, além de induzir diabetes em machos normalmente 

resistentes. Por outro lado, fêmeas NOD tratadas no início do processo de insulite 

com mAbs anti-CD86 não desenvolveram diabetes, indicando que CD86 era a 

molécula co-estimuladora principal na resposta Th1 (LENSCHOW et al., 1995a).  

Acrescentando mais um grau de complexidade à fisiologia destas moléculas, 

outro estudo empregando camundongos knockout para CD80 ou CD86 não revelou 

funções distintas de CD80 e CD86 com relação ao padrão de resposta Th1/Th2 

observado nos animais (SCHWEITZER et al., 1997).  

Outro ponto onde a participação de CD80 e CD86 na ativação de linfócitos T 

parece indicar diferenças funcionais entre ambas as moléculas, ocorre na indução 

de resposta de linfócitos T CD4+ e T CD8+. Estudos in vivo utilizando o modelo 

murino de doença enxerto-versus-hospedeiro mostraram que o bloqueio de CD86 

com mAbs inibe a ativação de células T CD4+, enquanto que mAbs anti-CD80 

potencializam a ativação de células T CD8+. Este estudo aponta para um papel 

crítico de CD86 na ativação e diferenciação de células T CD4+, tanto para uma 



resposta com padrão Th1 quanto Th2, e CD80 seria fundamental para controlar a 

ativação de células T CD8+ (LANG et al., 2002). Um estudo recente, porém, 

utilizando modelo murino in vivo apontou para um papel fundamental de CD86 na 

indução de linfócitos T CD8 específicos contra o vírus vaccinia sem necessidade de 

co-estimulação por CD80, sugerindo que CD80 e CD86 podem ser diferencialmente 

utilizados em respostas antivirais (SALEK-ARDAKANI et al., 2009). 

Há ainda um relato indicando que as células T virgens respondem à co-

estimulação de maneira diferente das células sensibilizadas. De acordo com este 

estudo, CD80 promoveu co-estimulação maior que CD86 em células T CD8+ 

virgens, com maior proliferação celular e produção de IL-2. Em contraste, células T 

CD8+ sensibilizadas responderam ao co-estímulo de CD80 e CD86 de maneira 

quantitativamente similar (FIELDS et al., 1998).   

Outro foco de estudo, pouco avaliado nos estudos citados, é o papel exercido 

pelas moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86 na modulação da resposta via 

ativação de células T reguladoras (Tregs). Um estudo, com utilização de células 

humanas, mostrou que CD80 e CD86 possuem funções opostas na ligação a CD28 

e CTLA-4 nas Tregs. De acordo com este estudo, o bloqueio de CD86 inibiu a 

resposta de células T CD4+, enquanto que o bloqueio de CD80 aumentou essa 

resposta, de modo que o efeito inibidor requeriu a presença de células T 

CD4+CD25+. Com a remoção das mesmas, a supressão foi prevenida (ZHENG et 

al., 2004).  

É possível que muitos dos resultados discordantes mencionados tenham sido 

obtidos pela variedade de modelos/sistemas utilizados (FIELDS et al., 1998), o que 

reforça a necessidade de um maior esclarecimento sobre a atuação de CD80 e 

CD86 na modulação da resposta imune. Em particular, é de grande interesse o 

entendimento do papel dessas moléculas na interação específica da célula 

dendrítica com os linfócitos T, uma vez que esta interação tem um papel 

fundamental na determinação da resposta imune (STEINMAN, 2007). 

Provavelmente, o maior interesse na compreensão da verdadeira função de 

CD80 e CD86 esteja voltado ao estudo do câncer. É proposto que a falta de 

imunogenicidade de muitos tipos tumorais possa ser devido à diminuição de 

expressão de CD80 e CD86 pelas células dendríticas (CHAUX et al., 1996; 

THURNHER et al., 1996; GABRILOVICH et al., 1997; HASEBE et al., 2000; DELLA 

BELLA et al., 2003; ORSINI et al., 2003; DELLA BELLA et al., 2006), o que levaria à 



apresentação ineficiente de antígenos pelas DCs e conseqüente progressão tumoral 

(CHAUX et al., 1996; ISHIDA et al., 1998). 

Embora haja relatos contraditórios (PREYNAT-SEAUVE et al., 2006), a maior 

parte das observações sugere que os defeitos funcionais nas DCs intra-tumorais se 

manifestam também em DCs diferenciadas in vitro, a partir de monócitos do sangue 

periférico de pacientes com câncer (NEVES et al., 2005; BALEEIRO et al., 2008). É 

interessante notar que, muito freqüentemente, como ocorreu em nosso estudo 

(NEVES et al., 2005) e em outros atualmente em curso no laboratório (dados não 

publicados), a alteração mais nítida nas DCs derivadas de monócitos de pacientes 

com câncer, se dá na expressão relativa das moléculas CD80 e CD86. Além do 

mais, outra observação relevante, foi a “recuperação” da expressão destas 

moléculas após o tratamento imunoterapêutico dos pacientes (BARBUTO et al., 

2004; NEVES et al., 2005), sugerindo que o equilíbrio de expressão destas 

moléculas seja um indicador de “saúde imunológica” do indivíduo. Esta 

compreensão permitiria aperfeiçoar abordagens que procuram utilizar as DCs para 

imunoterapia de condições tão variadas quanto doenças auto-imunes, rejeição de 

aloenxertos, doença enxerto-versus-hospedeiro e câncer, refletindo também a 

grande heterogeneidade das DCs (HARTGERS et al., 2000;  STEINMAN e 

BANCHEREAU, 2007). 

 

1.2 RNAs pequenos de interferência (siRNAs) 
 

 Há algum tempo, os RNAs eram considerados moléculas acessórias do 

genoma, uma vez que tinham sua função atrelada diretamente à síntese de 

proteínas. Além disso, acreditava-se que a complexidade do genoma era resultado 

de um maior número de genes codificadores de proteínas. Na década de 70, com a 

descoberta de que muitos dos transcritos primários possuíam seqüências não 

codificadoras (íntrons) entre as seqüências codificadoras (éxons), e que, por splicing 

alternativo, mais de uma proteína poderia ser formada a partir de um mesmo mRNA 

primário, percebeu-se que os RNAs exerciam outras funções, e não somente um 

papel passivo no processo de tradução. Descobriu-se, há mais de vinte anos, as 

propriedades catalíticas do RNA, e o seqüenciamento genômico também contribuiu 

para a noção de que muito da complexidade dos organismos está na capacidadade 



reguladora dos RNAs não codificadores (ncRNAs), e não apenas nas regiões 

codificadoras (SZYMANSKI e BARCISZEWSKI, 2002).  

Os ncRNAs estão envolvidos em vários processos, tais como regulação 

transcricional, pós-transcricional, replicação cromossômica, imprinting genômico, 

processamento do RNA, splicing alternativo, estabilidade e tradução do mRNA e 

degradação protéica. Os principais ncRNAs pequenos, que possuem de 19-31 

nucleotídeos, envolvidos na regulação da expressão gênica em células eucarióticas 

em nível pós-transcricional, são os micro-RNAs (miRNAs) e RNAs pequenos de 

interferência (siRNA). (MATTICK e GAGEN, 2001;  MATTICK, 2004;  CHU e RANA, 

2007). Essas duas classes de RNAs são distinguidos uma da outra não por seu 

tamanho ou função, mas sim pela sua origem. Os miRNAs são processados a partir 

de estruturas primárias em forma de hairpins, que após clivagem produzem os short 

hairpin RNAs (shRNAs), enquanto que os siRNAs são produto de clivagem de 

longos RNAs dupla-fita (dsRNAs). Ambos possuem o mesmo potencial regulador, 

influenciado pela complementariedade com que se ligam ao mRNA alvo. Hoje se 

sabe que possuem a capacidade de desencadear a degradação do mRNA alvo, ou 

por clivagem no caso de pareamento por complementariedade perfeito ou quase 

perfeito ao mRNA alvo, ou por acelerar a remoção das cadeias poli(A) no caso de 

pareamento imperfeito (WU e BELASCO, 2008). 

Os miRNAs foram descobertos por Ambros e colaboradores em 1993 como 

um regulador endógeno que controla o desenvolvimento em Caenorhabditis elegans. 

Cinco anos mais tarde, Fire, Mello e colaboradores descreveram que dsRNAs 

exógenos silenciavam genes de maneira específica, por um mecanismo denominado 

RNA de interferência (iRNA). Em 1999, o silenciamento em plantas mostrou-se 

acompanhado do aparecimento de RNAs de 20-25 nucleotídeos de seqüência 

homóloga ao mRNA alvo. Logo depois, documentou-se a conversão direta de 

dsRNAs em siRNAs de 21-23 nucleotídeos. Não tardou para que se percebesse que 

esses RNAs reguladores pequenos, amplamente distribuídos pelos eucariotos por 

mecanismos conservados, poderiam servir como uma potente ferramenta com 

inúmeras aplicações, uma vez que a célula possui toda a maquinaria necessária 

para o silenciamento (CARTHEW e SONTHEIMER, 2009).  

O mecanismo biológico pelo qual miRNAs ou siRNAs desencadeiam o 

silenciamento gênico envolve um processo de duas etapas. Após deixarem o núcleo 

e penetrarem no citoplasma, os dsRNAs ou shRNAs são reconhecidos pela enzima 



Dicer, clivando-os em fragmentos menores (21-23 nucleotídeos), os quais passam a 

ser chamados de siRNAs ou miRNAs, respectivamente. Esses são então 

incorporados em um componente multi-protéico denominado complexo de 

silenciamento induzido por RNA (RISC). A fita líder permanece acoplada ao 

complexo, enquanto a fita passageira é degradada. O mRNA, ao parear de maneira 

perfeita ou quase perfeita à fita líder, sinaliza para a clivagem do mRNA ao meio. O 

mRNA clivado produzirá duas fitas com um dos terminais desprotegidos, ou pela 

ausência do CAP, ou pela ausência da cauda poli(A), os quais são suscetíveis ao 

ataque por uma exonuclease, resultando no silenciamento do mRNA alvo (WU e 

BELASCO, 2008).  

O silenciamento gênico em células de mamíferos tem sido obtido através da 

transfecção com siRNAs sintéticos, os quais, ao penetrarem no citoplasma, são 

incorporados ao RISC e desencadeiam o processo descrito. Já a transfecção de 

células com dsRNAs, ou com vetores de expressão, que resultam na síntese de 

shRNAs, produzem miRNAs ou siRNAs sob ação da enzima Dicer, os quais podem 

então se complexar ao RISC e, novamente, desencadear o silenciamento 

(CAMPBELL e CHOY, 2005).  

Embora seja inegável a importância da utilização do processo de iRNA como 

ferramenta em campos de pesquisa básica e aplicada (genômica funcional, 

identificação de alvos moleculares, elucidação de vias de sinalização e do potencial 

em aplicações clínicas em doenças metabólicas, câncer, AIDS, malária, etc.), há 

relatos na literatura que apontam para dificuldades funcionais e/ou efeitos não 

desejados, salientando que ainda tem-se muito a aprender nesse novo campo da 

pesquisa (PUSHPARAJ et al., 2008;  OLEJNICZAK; GALKA; KRZYZOSIAK, 2009). 

A detecção do efeito produzido por iRNA em células somáticas de mamíferos têm 

sido dificultada pela presença de um mecanismo dependente de dsRNA que leva à 

supressão da expressão gênica de maneira não específica. Isso ocorre pois a 

introdução de dsRNAs em células de mamíferos desencadeia um processo 

inespecífico de bloqueio da transcrição e tradução, como conseqüência evolutiva 

contra infecção das células por vírus.  

Os dsRNAs são indutores da síntese de IFNs tipo I, que por sua vez induzem 

a proteína quinase dependente de RNA (PKR) e a 2’-5’-oligoadenilato sintetase 

(OAS). A ativação da PKR leva à fosforilação e à inativação do fator eIF2α. Já a 

ativação da OAS causa a conversão de ATP em 2’-5’-oligoadenilatos de diversos 



tamanhos, causando a ativação da RNAse L, que é uma endonuclease envolvida na 

degradação de RNA. Essas seqüências de eventos levam à inibição geral da síntese 

protéica e por fim à apoptose celular. Ainda, há outros receptores que podem ser 

ativados pela presença de RNAs. Demontrou-se que o receptor tipo Toll-3 (TLR-3), 

cujo papel biológico é reconhecer dsRNAs virais tanto no citoplasma quanto na 

superfície celular, pode ser ativado in vivo por siRNAs exógenos seqüência-

independentes de pelo menos 21 nucleotídeos de comprimento, levando à produção 

de IFN-ϒ e IL-12.  Já os receptores TLR-7 e TLR-8, presumivelmente expressos nos 

endossomos das células imunes, reconhecem RNAs aprisionados nessas vesículas 

de maneira seqüência-dependente. Esses receptores, que foram primariamente 

descritos por sua capacidade em reconhecer RNAs de fita simples (ssRNAs), mas 

que também têm o potencial de reconhecer dsRNAs pequenos, são sensíveis a 

domínios ricos em uracilas e guaninas. Dependendo de sinal transmitido por esses 

receptores, pode ocorrer expressão de IFN-α e outras citocinas inflamatórias. Há 

ainda outros receptores descritos, cuja ativação foi dependente do comprimento do 

siRNA, estrutura, constituição da seqüência e concentração (MARQUES e 

WILLIAMS, 2005;  OLEJNICZAK; GALKA; KRZYZOSIAK, 2009). 

Visando o emprego da tecnologia do iRNA em estudos básicos e clínicos, há 

ainda outros fontes de obstáculos a serem superados. Além do recém mencionado 

efeito de ativação de receptores celulares capazes de reconhecer padões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs), com conseqüente bloqueio da 

síntese protéica, apoptose celular e produção de citocinas inflamatórias, há ainda a 

descrição de outros efeitos indesejados. Dentre eles pode-se mencionar a saturação 

de proteínas celulares envolvidas na via de silenciamento, levando a um 

silenciamento ineficaz, assim como efeitos off-target, ou seja, silenciamento não 

desejados de transcritos de maneira inespecífica (OLEJNICZAK; GALKA; 

KRZYZOSIAK, 2009). 

 

Até o presente, dois estudos, utilizando DCs murinas derivadas da medula 

óssea, se valeram da tecnologia de iRNA para suprimir a expressão de CD80 e 

CD86 in vitro (GU et al., 2006; XIANG et al., 2008). No estudo de Gu et al. (2006), a 

técnica foi capaz de, especificamente e efetivamente, suprimir a expressão de CD80 

e CD86 em cerca de 70%. Xiang et al. (2008), além da utilização de ensaios in vitro 

para avaliar as diferenças funcionais entre CD80 e CD86 em DCs, avaliaram in vivo 



o efeito da supressão de CD80 e/ou CD86 na sobrevivência de aloenxerto cardíaco 

em murinos. Neste estudo, em que animais receberam DCs silenciadas ou não sete 

dias antes do transplante cardíaco, indicou-se que CD86 possui capacidade co-

estimuladora mais eficiente que CD80, com aumento de produção de IFN-γ, 

diminuição de produção de IL-10 e maior capacidade de rejeição de enxerto.  

Em conclusão, portanto, torna-se claro o valor da compreensão do papel 

destas moléculas na interação bidirecional entre as DCs e os linfócitos T. Por um 

lado, a grande heterogeneidade das DCs e seu papel central na indução da resposta 

de linfócitos T virgens podem depender, entre outros fatores, da expressão 

diferenciada das moléculas CD80 e CD86, o que confere à descrição de seu papel 

nestas interações um significado ímpar. Por outro lado, a modulação da expressão 

destas duas moléculas, baseada na compreensão de seu papel biológico, poderia 

tornar-se maneira muito efetiva de controlar e dirigir a resposta imune em diversas 

situações clínicas. Resolvemos, portanto, investigar a possibilidade de silenciamento 

destas duas moléculas em células dendríticas humanas diferenciadas a partir de 

monócitos de sangue periférico, utilizando a tecnologia do RNA de interferência, 

para eventualmente, dispormos de ferramenta capaz de elucidar o papel das 

mesmas na fisiologia das DCs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
 
 

 
 
 
 



- Foi possível obter a transfeção eficiente de células dendríticas imaturas com 

siRNA-controle, pelo uso do agente de transfeção siPORT e iMAX, com resultados 

semelhantes. 

 

- O silenciamento da expressão do CD80 em DCs imaturas dependeu do siRNA 

utilizado, sendo conseguidas eficiências que variaram entre 14% e 55%, tanto 

quando se avaliou a expressão da proteína na superfície das células, quanto quando 

se mediu a quantidade de mRNA específico;  

 

- O silenciamento da expressão de CD86 não foi bem sucedido, tendo-se apenas 

conseguido a modulação do nível de expressão desta molécula em monócitos 

ativados por citocinas – fenômeno também dependente do siRNA utilizado; 

 

- O tratamento com siRNA para uma das duas moléculas, CD80 ou CD86 (e não 

com o siRNA controle), provoca alterações no nível de expressão da outra, 

superiores às observadas para outras moléculas analisadas. 
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