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RESUMO 
SAMPAIO I. S. Eliminação antígeno-específica de células-alvo caspase-8- suficientes ou 
deficientes por linfócitos T CD8+. [Dissertação (Mestrado em Imunologia)]- Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  
 

A eliminação de células-alvo por linfócitos T citotóxicos (CTLs) exerce um papel importante 

na imunidade protetora contra patógenos e células tumorais, o que pode ser desencadeada pela 

ação de perforina e granzima, ou pelas interações Fas-FasL. A interação Fas-FasL promove a 

apoptose pela formação de DISC, que é composto pela cauda citoplasmática de Fas, a 

proteína adaptadora FADD e a pro-caspase-8. Nesse complexo, a caspase-8 é ativada e induz 

a clivagem das caspases efetoras -3, -6 e -7, e/ou BID - membro da família Bcl-2, 

desencadeando o sinal apoptótico. Recentemente, tem sido demonstrado uma correlação entre 

mutações no gene CASP8 de células tumorais e alta atividade citolítica, sugerindo que a 

deficiência em caspase-8 pode representar um mecanismo de evasão imune. Para avaliar a 

eliminação de células-alvo por CTLs, nós estabelecemos uma técnica de citotoxicidade in 

vitro utilizando blastos de camundongos OTI como células efetoras e células RMA como 

alvo. Nesse ensaio, as células-alvo foram marcadas e pulsadas com diferentes concentrações 

de peptídeo OVA e colocadas em co-cultura a diferentes razões efetora: alvo (E:A) com 

linfócitos OTI, estimulados por 7 dias com ConA e rIL-2. A eliminação específica foi 

avaliada após 16 horas de co-cultura. Como controle para avaliar a especificidade ao MHC de 

classe I, utilizamos as células RMA-S, uma vez que expressam níveis reduzidos desta 

molécula na superfície. Os resultados demonstraram que os blastos OTI tem capacidade 

efetora e que o ensaio estabelecido é antígeno-específico. Foi também observado que a 

eliminação das células RMA-S é menor em comparação com as células RMA, sendo essa 

diferença melhor discriminada na razão E:A de 1:8 com a concentração de 10pM de peptídeo 

OVA pulsado. Para avaliar o efeito da caspase-8 na eliminação por linfócitos T CD8+, células 

caspase-8-suficientes e - deficientes, obtidas pela técnica CRISPR-Cas9, foram utilizadas 

como alvo nesse ensaio. Os resultados demonstram que as células caspase-8 -deficientes são 

mais resistentes à eliminação por linfócitos T CD8+, em comparação com as células caspase-

8-suficientes e esta diferença foi significativa na razão E:A de 1:8 com 10pM de peptídeo 

pulsado. Portanto, nossos dados corroboram com a ideia de que a deficiência em caspase-8 

poderia representar um mecanismo de evasão imune, principalmente na eliminação por 

linfócitos T CD8+.  

Palavras-chave: Caspase-8. Células RMA. Linfócitos T CD8+. Apoptose. 



 
 

	  

	  

	  

ABSTRACT 
SAMPAIO I. S. Antigen-specific elimination of caspase-8-deficient or –sufficient target cells 
by T CD8+ lymphocytes. [dissertation (Master thesis in Immunology)]- Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  
 
The killing of target cells by cytotoxic T lymphocytes (CTLs) plays a major role in protective 

immunity to pathogens and tumor cells, which can be triggered by either the action of perforin 

and granzymes or FAS-FASL interactions. The Fas-FasL interaction leads to apoptosis 

through the formation of DISC, which is composed by the cytoplasmic tail of Fas, the adaptor 

protein FADD and the pro-caspase-8. At the complex, caspase-8 become activated and 

transduce the apoptotic signal by cleaving the effector caspases-3, -6 and -7 and/or the Bcl-2 

family member Bid. Recently, it has been demonstrated a correlation between mutations in 

CASP8 in tumors from patients with high cytolytic activity, suggesting that deficiency in 

caspase-8 may represent an immune evasion mechanism.  In order to assess the elimination of 

target cells by CTL, we have established an in vitro cytotoxic assay using as effector, blasts 

from OTI mice, and as target, RMA cells. In this assay, the target cells were labeled, pulsed 

with OVA peptide at different concentrations and then co-cultured with OTI lymphocytes, 

which were stimulated with ConA and rIL-2, at different effector: target (E: T) ratios. The 

specific elimination was evaluated after 16 hours of co-culture. As a control to assess the 

specificity to MHCI of our assay, RMA-S cells were used because they have reduced levels of 

MHCI at surface. The results have shown that OTI blasts have effector capacity and that our 

established assay is antigen-specific. In addition, we observed that RMA-S elimination is 

reduced in comparison to RMA cells. The difference between RMA and RMA-S is better 

detected at ratio E: T of 1:8, using 10pM of OVA peptide to pulse the cells. In order to assess 

the effect of caspase-8 in the resistance to elimination by T CD8+ cells, caspase-8 -sufficient 

and –deficient (obtained by CRISPR-Cas9 technique) cells were used as target in this assay. 

Our results demonstrate that caspase-8-deficient cells are more resistant to elimination than 

wild-type counterparts. This difference was better detected at 1:8 E: A ratio, using cells 

pulsed with 10pM. Thus, our data suggests the deficiency in caspase-8 results in lower 

elimination by T CD8+ lymphocytes, suggesting this might represent an immune evasion 

mechanism.  

 

Keywords: Caspase-8. RMA cells. T CD8+ lymphocytes. Apoptosis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de morte celular é essencial para o controle homeostático e regulação do 

sistema imune. Há diferentes formas de morte celular, que são diferenciadas de acordo com 

critérios morfológicos, moleculares, aspectos funcionais ou características imunológicas (1).  

O processo de morte celular pode ser acidental ou regulado. A morte celular acidental é 

instantânea e catastrófica e ocorre em consequência à exposição a danos físicos, químicos ou 

mecânicos. Por outro lado, a morte celular regulada depende de uma maquinaria molecular, 

que pode ser modulada,  operar na ausência de perturbações exógenas (exemplo: 

desenvolvimento de tecidos) ou originar de perturbações intrínsecas ou extrínsecas no 

microambiente (2).    

 O processo de morte celular pode ser caracterizado em diferentes tipos de acordo com 

as manifestações morfológicas. A morte celular do tipo I  ou apoptose é caracterizada por 

condensação da cromatina, fragmentação nuclear, contração citoplasmática, formação de 

“blebs”, com formação de pequenas vesículas conhecidas como corpos apoptóticos. A morte 

celular do tipo II ou autofagia se manifesta com vacuolização citoplasmática, resultando em 

captação fagocitária e degradação lisossômica. A morte celular do tipo III ou necrose é 

caracterizada pela ausência de envolvimento lisossomal ou fagocitário (3,4) 
 

1.1 Necroptose 

 
 Por alguns anos, a necrose foi considerada como morte acidental. Porém, a descoberta 

de inibidores de necrose e evidências genéticas revelaram a existência de vias de regulação do 

processo de necrose (5). A elucidação deste processo de morte celular e sua regulação se deve 

principalmente ao entendimento da função de RIPK1 (do inglês, receptor-interacting 

serine/threonine-protein kinase 1) no início dos anos 2000. Até aquele momento, essa 

molécula era apenas associada a sobrevivência celular, inflamação e doenças. Porém, a 

descoberta de sua função na regulação em um processo de morte celular independente de 

caspase-8 foi fundamental para a elucidação deste processo, denominado necroptose. O termo 

necroptose se refere a um processo de morte celular similar a necrose, que depende da 
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atividade quinase de RIPK1. Além disso, foi também identificada outra molécula, 

necrostatina (Nec1), que atua na inibição de RIPK1, suprimindo o processo de necroptose (6).  

 A molécula RIPK1, por sua vez, interage com uma outra molécula da família RIPK, 

RIPK3 (do inglês, receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3), através de seu 

domínio de interação RIP de homologia (RHIM), sofrendo autofosforilação para formar um 

complexo denominado necrosomo. Neste complexo, a molécula MLKL (do inglês, mixed-

lineage kinase domain-like protein) é fosforilada por RIPK3 e forma oligômeros que se 

translocam para a membrana plasmática, promovendo a permeabilização desta pela interação 

com fosfotidilinositóis (7). MLKL é, portanto, a molécula efetora do processo de necroptose, 

caracterizado por inchaço celular, ruptura da membrana celular e liberação de conteúdo 

intracelular, induzindo respostas pró-inflamatórias (8). Foi demonstrado que o processo de 

necroptose ocorre em ausência da proteína caspase-8. Estudos demonstraram que 

camundongos deficientes em caspase-8 apresentam letalidade na fase embrionária. Porém, 

esse quadro pode ser revertido pela concomitante ablação de RIPK3 (9).   

 Em casos em que a caspase-8 está presente, o complexo I, formado por RIPK3 e a 

proteína adaptadora FADD (do inglês, Fas-associated death domain), pode desencadear 

outros processos. Uma vez que o receptor 1 de TNF (do inglês, tumor necrosis factor) é 

estimulado (TNFR1) e há a formação do complexo I, RIPK1 é ubiquitinada por inibidores 

celulares de apoptose (cIAPs) e pelo complexo linear de montagem de cadeia de ubiquitina 

(LUBAC). Consequentemente, há a ativação das vias de NF-κB, resultando em aumento da 

sobrevivência celular, proliferação e produção de citocinas pró-inflamatórias (10,11).  

 Em casos de estimulação adicional, o complexo I é desubiquitinado por enzimas 

específicas, que promovem a formação de um segundo complexo formado pelas moléculas 

TRADD (do inglês, TNF receptor–associated death domain), RIPK1, e FADD. Como 

consequência, há o recrutamento e ativação de caspase-8. A caspase-8 ativa pode clivar 

diretamente as caspases executoras- caspase-3 e caspase-7 ou podem clivar a molécula BID 

(do inglês, BH3‑interacting domain death agonist). A molécula BID promove a ativação das 

moléculas BAK (do inglês, BCL‑2 antagonist/killer) e BAX (do inglês, BCL‑2‑associated X 

protein) e consequente permeabilização mitocondrial.  Como resultado, a célula morre por 

apoptose (12,13). Esses processos descritos estão elucidados na figura 1.  
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1.2  Apoptose   

A apoptose é um processo de morte celular programada, na qual a fragmentação 

celular resulta na formação de corpos apoptóticos, que são fagocitados e digeridos em 

fagolisossomos (14–16). Nesse processo, a resposta inflamatória não é elicitada, uma vez 

que os conteúdos celulares não são liberados no meio extracelular, e uma eficiente 

fagocitose dos corpos apoptóticos impede uma possível necrose secundária. A apoptose é 

composta pelas vias intrínseca, extrínseca e perforina-granzima (17,18).  

A via intrínseca está estritamente relacionada ao balanço e controle de proteínas pró- 

e anti-apoptóticas. As proteínas da família Bcl-2 (do inglês, B-cell lymphoma 2) 

contribuem diretamente para o comprometimento de uma célula ao processo de apoptose 

(19). Dentre os membros da família Bcl-2, as proteínas BH3-only são consideradas 

iniciadoras do processo de apoptose, as proteínas anti-apoptóticas da família Bcl-2 

protegem as células da apoptose, e as proteínas efetoras BAX (do inglês, Bcl-2-associated x 

Figura 1. Mecanismos moleculares desencadeados pela estimulação do receptor de TNF e por 
TRADD e RIPK1. O complexo I, formado por TRADD e RIPK1, pode desencadear a ativação de 
NFkB após a ubiquitinação por cIAPs e LUBACs. Além disso, este complexo pode recrutar a 
molécula FADD em uma estimulação adicional, promovendo a ativação da caspase-8 e 
consequentemente das caspases efetoras -3/7, resultando na apoptose. Em situações em que a caspase-
8 está inibida, o complexo I ativa as moléculas RIPK3 e MLKL. A molécula MLKL transloca para a 
membrana plasmática, promovendo sua ruptura.  
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protein) e BAK (do inglês, Bcl-2 antagonist killer 1) promovem a permeabilização da 

membrana mitocondrial (19,20). Na via intrínseca, estímulos provocados por estresse ou 

dano celular induzem a ativação de membros da família BH3-only. Estes, por sua vez, 

inibem proteínas anti-apoptóticas da família BCL-2-like e induzem a ativação das proteínas 

BAX e BAK. Uma vez ativadas, BAK e BAX podem formar homo ou hetero oligômeros, 

resultando na formação de poros na membrana mitocondrial externa e consequentemente 

na permeabilização desta (MOMP- do inglês, mitochondrial outer membrane 

permeabilization). Durante a permeabilização da membrana mitocondrial, fatores pró-

apoptóticos são liberados, incluindo o citocromo c. A interação do citocromo c com a 

molécula APAF1 (do inglês, apoptotic protease activating factor 1) e a pro-caspase-9 

formam o complexo denominado apoptossomo, pelo qual a caspase-9 é ativada. A caspase-

9, então, ativa as caspases efetoras -3 e -7. Estas, juntamente com a caspase-6, são 

proteases responsáveis pela clivagem de substratos específicos, resultando nas 

características apoptóticas. Além disso, as caspases -3 e -7 são capazes de ativar CAD, uma 

DNAse, por meio do processamento de seu respectivo inibidor ICAD. A endonuclease 

CAD, uma vez ativada, promove uma fragmentação específica do DNA oligonucleossomal 

(16,21–23). 

Em contrapartida, a via extrínseca (Fig. 2) da apoptose envolve a estimulação dos 

receptores de morte celular (exemplo: TNF e TRAIL). Fas é um membro da família TNF 

de receptores, e é também descrito como Apo-1 ou CD95 (24,25). A estimulação do 

receptor Fas com Fas ligante promove o recrutamento da molécula adaptadora FADD e da 

pro-caspase-8, resultando na formação do complexo conhecido como DISC (do inglês, 

death inducing signaling complex). Dentro deste complexo, a caspase-8 é ativada e 

promove, consequentemente, a ativação das caspases efetoras -3 e -7, transduzindo o sinal 

apoptótico (24–27). 

 Em condições específicas, a via intrínseca pode estabelecer comunicação com a via 

extrínseca através da caspase-8, que promove a clivagem da proteína BID. A proteína BID 

é um membro da família BH-3 only e sua forma truncada migra para a membrana 

mitocondrial, promovendo a permeabilização desta e a consequente liberação do citocromo 

c. A permeabilização mitocondrial resulta na ativação da caspase-9 via apoptossomo e 

consequentemente na ativação das caspases efetoras, como descrito anteriormente (23,28). 
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A via perforina/granzima (Fig.3) da apoptose é caracterizada pela liberação de 

grânulos líticos por linfócitos T citotóxicos após o reconhecimento de células-alvo. 

Perforina, uma proteína formadora de poros, e granzima, uma serino-protease, são 

predominantes no conteúdo dos grânulos líticos. Após a liberação do conteúdo granular, 

monômeros de perforina se oligomerizam na superfície da célula-alvo, formando um poro 

transmembranar. A formação desse poro na superfície celular resulta na lise osmótica, 

permitindo a entrada de granzimas no citoplasma da célula-alvo (29,30). Além disso, 

também foi descrito que granzimas conseguem atingir a porção intracelular por meio da 

ligação ao receptor de manose 6-fosfato, seguida de endocitose (27). Uma vez no 

citoplasma, a granzima transduz o sinal apopótico ao promover a ativação de caspases, 

iniciadoras (caspase-8 e -10), ou efetoras diretamente (caspases -3), e da nuclease CAD, 

Figura 2. Esquema da via de receptores de morte da apoptose. A estimulação de Fas por FasL 
promove o recrutamento da proteína adaptadora FADD e a pro-caspase-8, formando o complexo 
DISC. Dentro desse complexo, a proteína caspase-8 é ativada, e por sua vez, ativa diretamente as 
caspases-3/7. Como resultado, a apoptose da célula é desencadeada pela ativação dessas caspases 
efetoras. Em alguns casos, a caspase-8 pode clivar a proteína BID, e sua forma truncada se 
transloca para a membrana externa mitocondrial e promove a liberação de citocromo c. O 
citocromo c forma o apoptossomo, juntamente com a proteína adaptadora APAF-1 e pro-caspase-9. 
Nesse complexo, a caspase-9 é ativada e transmite o sinal às caspases efetoras -3 e -7, resultando na 
apoptose. Imagem criada a partir do software Biorender.  
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por meio de clivagem de seu inibidor ICAD. Estudos também demonstraram que granzimas 

podem amplificar o sinal apoptótico através da clivagem de BID. Como consequência 

dessa clivagem, ocorre a permeabilização mitocondrial, resultando na liberação de 

citocromo c e formação do apoptossomo. Nesse complexo, a caspase-9 é ativada e pode 

ativar a caspase-3 efetora, resultando na apoptose celular (27,31,32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  O papel da caspase-8 na apoptose 

 
A apoptose é estritamente controlada por caspases iniciadoras e efetoras. As caspases 

efetoras são diméricas e sua ativação ocorre por meio de clivagem. As caspases iniciadoras, 

por outro lado, se encontram em forma monomérica e sua ativação dependem da formação 

de complexos multiméricos em formas dimerizadas (33). A caspase iniciadora, caspase-8, é 

Figura  3. Esquema da via perforina/granzima da apoptose. A translocação da perforina e 
formação de um poro transmembranar promove a entrada da granzima no citosol da célula-alvo. 
A granzima, por sua vez, pode clivar a proteína Bid e a proteína Bid truncada (tBid) transloca 
para a membrana mitocondrial, promovendo a liberação de citocromo c. O citocromo c atua no 
complexo apoptossomo, ativando a caspase-9, que consequentemente ativa a caspase-3 efetora. A 
granzima pode ainda ativar a caspase-8 iniciadora, que ativa a caspase-3 efetora. Além disso, a 
granzima pode ativar diretamente a caspase-3 efetora, induzindo a apoptose da célula-alvo. 
Imagem criada a partir do software Biorender.  
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uma cisteína protease, recrutada para o complexo DISC através da interação do seu 

domínio DED (do inglês, death-effector domain) com um domínio similar na proteína 

adaptadora. Em células do tipo I, a caspase-8 ativada promove a clivagem e ativação das 

caspases efetoras -3 e -7. Em células do tipo II, a atividade das caspases é bloqueada por 

XIAP (X-linked IAP). Portanto, nesses casos, a caspase-8 ativada promove a clivagem da 

proteína BID. A forma truncada de BID provoca a permeabilização da membrana externa 

mitocondrial e a liberação de fatores apoptóticos como SMAC. Em consequência, SMAC 

inibe a atividade de XIAP, resultando na ativação das caspases efetoras -3 e -7 (28,34) 

Em relação a ativação de caspase-8, estudos têm demonstrado que a clivagem em sua 

subunidade catalítica é necessária. Foi também verificado que, apesar da dimerização gerar 

atividade para a caspase-8, a clivagem desta na unidade catalítica gera estabilidade à sua 

forma ativa. Assim, para que a caspase-8 induza sinalização apoptótica adequada, esta 

precisa ser, além de dimerizada, clivada. (35).  

A deficiência na caspase-8 também está associada à perda de homeostase, gerando 

diversas doenças. Por exemplo, uma alteração genética em caspase-8 provoca uma 

imunodeficiência primária denominada CEDS (do inglês, caspase-8 deficiency state). Essa 

imunodeficiência é caracterizada pelo acúmulo linfocitário, autoimunidade e apoptose 

linfocitária deficiente. Essas características são também evidenciadas na imunodeficiência 

denominada ALPS (do inglês, autoimmune lymphoproliferative syndrome), gerada por 

mutações que resultam no comprometimento da apoptose (36,37).  

A adequada expressão e ativação da caspase-8 é fundamental para a indução da 

apoptose na célula-alvo. Assim, uma deficiente expressão ou ativação da caspase-8 

compromete a sinalização apoptótica na via intrínseca, e também a comunicação com a via 

extrínseca por meio de clivagem de BID (34). Portanto, a caspase-8 tem também papel 

importante na eliminação de células-alvo, uma vez que os linfócitos T CD8+ induzirão a 

apoptose de células infectadas ou tumorais através de seus mecanismos efetores (27). Nesse 

sentido, a deficiência da caspase-8 pode comprometer a eficiência dessa eliminação por 

linfócitos T CD8+.   
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1.4 Linfócitos T CD8+ 

 

Os linfócitos T CD8+ ou linfócitos T citotóxicos (CTL) desempenham um papel 

essencial no sistema imune, uma vez que são capazes de reconhecer e eliminar células 

infectadas ou tumorais (29,38–40). Porém, para que células T CD8+ desencadeiem uma 

resposta efetora e específica contra uma célula-alvo, elas precisam ser previamente ativadas 

(41,42). 

A geração de células T efetoras e de memória depende de uma prévia apresentação 

antigênica por uma célula apresentadora de antígeno (do inglês, APC- antigen-presenting 

cell) (38), o que ocorre nos órgãos linfóides secundários (linfonodos e baço). Após o 

processo de maturação, que resulta na expressão de receptores antígeno- específicos (do 

inglês, TCR- T cell receptor) originada por recombinação gênica, e também de moléculas 

co-receptoras (CD4 ou CD8), as células maduras não ativadas (T naïve) migram para os 

órgãos linfoides secundários (42). Para que ocorra essa ativação de linfócitos T, estes 

precisam reconhecer antígenos apresentados por células apresentadoras de antígenos 

profissionais, que incluem células dendríticas, macrófagos e linfócitos B (43).  

O peptídeo específico apresentado aos linfócitos T pelas APCs se liga de forma não-

covalente à moléculas do complexo maior de histocompatibilidade (do inglês, MHC- major 

histocompatibility complex) de classe I ou classe II (44). No caso de linfócitos T CD8+, o co-

receptor CD8 interage com o MHC classe I, estabilizando a interação entre o linfócito e a 

APC. Já no caso de linfócitos T CD4+, o co-receptor CD4 interage com o MHC de classe II. 

Além da interação do receptor TCR e do co-receptor CD8, moléculas co-estimuladoras e de 

adesão também participam da interação entre APC e o linfócito T, permitindo a transmissão 

de sinais. Além da interação entre APC e linfócito, a produção de citocinas pela célula 

apresentadora de antígeno também tem papel importante na ativação de linfócitos T, na 

expansão linfocitária e no desenvolvimento de funções efetoras (45–47). 

A descoberta da molécula co-estimuladora CD28 forneceu evidências de que esta 

sinalização representa um segundo sinal para uma completa ativação dos linfócitos T. 

Assim, os receptores co-estimuladores poderiam transduzir sinais para modular 

positivamente a sinalização do TCR (45,48,49). Além disso, foram identificados os ligantes 

de CD28, o B7-1 e o B7-2 em células apresentadoras de antígeno imaturas (50). Ambos os 

ligantes também podem interagir com o receptor co-inibidor CTLA-4 (do inglês, cytotoxic T 

lymphocyte antigen 4), que é induzido após a ativação do linfócito T a fim de suprimir a 
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ativação celular. Portanto, as respostas induzidas pela célula T estão sob controle de um 

complexo sistema de regulação, que pode modular positivamente ou negativamente a 

sinalização do TCR. (51–54)   

Além das moléculas co-estimuladoras, as moléculas de adesão também desempenham 

um papel fundamental para garantir a interação entre APC e linfócito T. Num modelo de 

sinapse imunológica, a interação MHC – TCR estaria centralmente localizada, além de 

envolta e sustentada por moléculas de adesão LFA-1-ICAM-1(46). A expressão de LFA-1 

parece aumentar após a estimulação de linfócitos T, e apresenta elevada afinidade por 

ICAM-1. Nesse sentido, a molécula de adesão LFA-1 parece envolvida na manutenção e 

força da interação entre o linfócito T e a APC, permitindo completa ativação das células T 

(54–56).  

A presença de citocinas tem sido representada como um outro sinal fundamental na 

ativação e indução de respostas dos linfócitos T CD8+. Foi demonstrado em experimentos in 

vitro, que a adição de IL-12 e IFNα/β representa um sinal na indução das atividades de 

linfócitos T CD8+. Estudos in vivo utilizando células apresentadoras de antígeno artificiais 

confirmaram que IL-12 e IFN α/β, juntamente com o antígeno específico e sinais de co-

estimulação, interferem positivamente na expansão clonal de células T CD8+ e no 

desenvolvimento de funções efetoras como atividade citolítica e produção de IFNγ (57,58). 

Além disso, também foi demonstrado que IL-2 é um potente fator de crescimento para as 

células T e que estes são essenciais na expansão e sobrevivência de linfócitos T CD8+. 

Assim, uma completa ativação de linfócitos depende, não somente da interação TCR-MHC, 

como também da co-estimulação, das moléculas de adesão que garantem uma eficiente 

interação célula T-APC e de citocinas que funcionam como um sinal adicional essencial 

(59).  

Uma vez ativados, os linfócitos T CD8+ efetores migram dos órgãos linfóides para a 

periferia, onde podem reconhecer e eliminar diretamente células-alvo infectadas ou tumorais 

(41). Todas as células nucleadas do organismo apresentam a molécula de MHC classe I (60). 

Dessa forma, quando infectadas, apresentam peptídeos derivados da degradação das proteínas 

dos patógenos intracelulares aos linfócitos T CD8+ via MHC de classe I. As células tumorais, 

no entanto, podem sofrer um acúmulo de mutações. Como consequência, produzem proteínas 

mutadas, das quais peptídeos cancerígenos se originam e são apresentados aos linfócitos T 

CD8+ via fenda do MHC de classe I. Os linfócitos T CD8+ são capazes de reconhecer esses 

peptídeos apresentados via moléculas de MHC de classe I e promovem a eliminação das 

células-alvo por mecanismos efetores específicos (38,61). 
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 1.5 Mecanismos efetores de linfócitos T citotóxicos 

 

Após o reconhecimento das células-alvo, os linfócitos T CD8+ desencadeiam 

mecanismos efetores específicos com o objetivo de eliminar a célula infectada ou tumoral, 

sem danificar o tecido saudável. Para isso, os linfócitos T CD8+ apresentam dois 

mecanismos de ação principais bem descritos (Fig.4) (27).  

Um desses mecanismos envolve a liberação de grânulos líticos, os quais são 

compostos principalmente por perforina e granzimas. A síntese dessas moléculas ocorre 

durante a maturação e ativação linfocitária e, uma vez sintetizadas, são armazenadas em 

grânulos líticos no citosol das células T CD8+. Após o reconhecimento de uma célula-alvo 

pelo linfócito T CD8+, a liberação do conteúdo dos grânulos líticos ocorre de forma 

direcionada. Posteriormente a essa liberação, a perforina e as granzimas atuam de forma 

específica a fim de induzir a apoptose da célula-alvo, infectada ou malignizada. A perforina 

sofre oligomerização, promovendo a formação de um poro transmembranar, o que permite 

a entrada de granzimas na célula-alvo. Estas, por sua vez, podem promover a ativação da 

caspase-8, iniciadora, ou das caspases efetoras -3 e -7. A granzima pode ainda clivar a 

molécula BID, que se transloca para a membrana externa mitocondrial, promovendo sua 

permeabilização. Como consequência, há a liberação do citocromo c, resultando na 

formação do apoptossomo, e ativação da caspase-9, conforme mencionado anteriormente 

(27,29,32). 

Enquanto que o outro mecanismo efetor dos linfócitos T CD8+ ocorre por 

estimulação do receptor de morte Fas (CD95) na célula-alvo, com seu respectivo ligante na 

células T, FasL (CD95L). A interação entre esse receptor com seu ligante promove a 

ativação de uma sinalização apoptótica  específica na célula-alvo. Esse sinal apoptótico 

gerado a partir do engajamento Fas-FasL promove a formação do complexo DISC, sendo 

composto pela molécula adaptadora FADD e da pro-caspase-8. A partir da formação desse 

complexo, a ativação da caspase-8 leva ao comprometimento das caspases efetoras -3 e -7, 

resultando na eliminação da célula-alvo por apoptose. (27,62).   

 

 

 

 



    27 
 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Manutenção da resposta gerada por linfócitos T CD8+ 

 
Durante uma resposta imune, há uma expansão clonal dos linfócitos específicos aos 

antígenos apresentados, no intuito de aumentar a eficiência da resposta contra uma célula-

alvo. Porém, após a eliminação da célula-alvo, é necessário uma contração linfocitária a 

fim de retornar à homeostase. Assim, o número de linfócitos antígeno-específicos reduz 

consideravelmente, restando apenas linfócitos T CD8+ de memória. Há dois principais 

mecanismos envolvidos na contração linfocitária: ACAD (do inglês, Activated T Cell 

Autonomous Death) e AICD (do inglês, Activated-Induced Cell Death) (63). 

 A estimulação do TCR em células ativadas e expandidas em conjunto com a ausência 

de co-estimulação promove a indução do mecanismo de AICD. Esse mecanismo é induzido 

pela estimulação dos receptores de morte Fas por FasL e resulta na sinalização da via 

extrínseca da apoptose (63,64).  

 O mecanismo de ACAD, por outro lado, é causado pela ausência de sinais de 

sobrevivência ao linfócito T.  O processo de ACAD é mediado principalmente pelo 

membro da família Bcl-2, a proteína BIM, que se liga a Bcl-2 ou Bcl-XL, resultando na 

ativação das proteínas BAX e BAK e, consequentemente, na liberação do citocromo c pela 

mitocôndria. O mecanismo de ACAD ocorre principalmente em estimulações agudas,  

enquanto que AICD ocorre principalmente em estimulações crônicas (63,64).  

Figura 4. Mecanismos efetores dos linfócitos T CD8+. Após o reconhecimento de células-alvo via 
MHC de classe I (1), os linfócitos T CD8+ ou citotóxicos podem desencadear a apoptose da célula-
alvo pela via dos receptores de morte (2.1)- interação Fas-FasL- ou pela via perforina-granzima com a 
liberação de grânulos. Imagem criada pelo software Biorender. 
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 A apoptose está, portanto, envolvida não apenas nos mecanismos efetores dos 

linfócitos T, como também na contração linfocitária após a eliminação do antígeno. Nesse 

contexto, o funcionamento adequado da maquinaria apoptótica e uma eficiente sinalização 

são fundamentais na indução das respostas efetoras das células T, na homeostase 

linfocitária e no controle de autoimunidade (65).  

 

1.7 Caspase-8 e a evasão imune no câncer 

 
Devido a relevância da caspase-8 na sinalização apoptótica, esta  está diretamente 

associada à eficiência que células T citotóxicas eliminam células-alvo infectadas e 

tumorais.  Nesse sentido, células tumorais podem apresentar mutações no gene da caspase-

8, representando um possível mecanismo de evasão à eliminação por linfócitos T 

citotóxicos. Um estudo recente demonstrou que câncer de cabeça e pescoço, câncer 

coloretal e uterino, além de carcinoma escamoso pulmonar apresentam mutação no gene da 

caspase-8 (CASP8). Esse estudo sugere, portanto, que a disfunção ou deficiente expressão 

de caspase-8 pode representar um mecanismo de evasão imune pela célula tumoral, com 

consequências para a formação tumoral, progressão e resistência ao tratamento (66).  

 Outros estudos também demonstraram que o polimorfismo no gene da caspase-8 está 

associado com maiores riscos de carcinoma epidermóide esofágico (67,68) e que em 

amostras de carcinoma de pulmão de célula-pequena, há metilação das ilhas CpG do 

promotor de caspase-8 (69). Em análise de amostras de câncer coloretal humano, cerca de 

30% das hipermutadas apresentam alterações de sequência no gene da caspase-8 (70). 

Assim, alterações na expressão de caspase-8 estão diretamente relacionadas com maior 

incidência de tipos de câncer específicos.  

 A inativação ou a deficiente expressão de caspase-8 pode representar uma evasão à 

apoptose pela célula tumoral, o que interfere, consequentemente, na resistência a atuais 

tratamentos contra o câncer (71). Além disso, também foi demonstrado que a caspase-8 pode 

atuar de forma não-proteolítica na sinalização inflamatória induzida por TRAIL. Portanto, 

sugere-se que células tumorais podem promover mutações específicas apenas na região 

proteolítica da caspase-8, induzindo um contexto inflamatório e evadindo à apoptose (72). 

Nesse contexto, é fundamental entender o papel da caspase-8, especialmente na eliminação de 

células tumorais.   
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1.8 RMA e RMA-S como modelos de células tumorais 

 
 Nesse projeto, as linhagens celulares RMA e RMA-S foram utilizadas como modelos 

de células tumorais para experimentos in vitro. As células RMA e RMA-S são sublinhagens 

de linfoma T RBL-5, induzido por vírus Rauscher. As células RMA foram induzidas a 

mutagenização através de tratamento com etanometanosulfonado, 200µg/ ml por 24 horas. 

Após esse tratamento, as células foram recuperadas por 1 semana e tratadas com aloantisoro e 

complemento de coelho por 1-4 horas. Este tratamento foi repetido quatro vezes. Células que 

foram resistentes a esse tratamento devido a níveis reduzidos de MHC de classe I na 

superfície foram selecionadas. As células selecionadas foram avaliadas quanto a eliminação 

por linfócitos T citotóxicos no ensaio de liberação de crômio. Foi observado que essas células 

variantes (RMA-S) tem eliminação reduzida, uma vez que apresentam redução de MHC de 

classe I na sua superfície celular (73).     

 Uma melhor caracterização dessas células variantes demonstrou que a redução nos 

níveis de MHC de classe I na superfície das células RMA-S se deve a deficiência na 

montagem da molécula de MHC com peptídeos antigênicos. Essa deficiência foi gerada por 

uma mutação pontual no gene da TAP-2, que resulta em um stop códon e consequentemente 

em uma proteína incompleta e deficiente (74).  

 A proteína TAP-2 tem papel fundamental na apresentação antigênica da molécula de 

MHC de classe I. Nesta via de apresentação, proteínas do citoplasma são processadas pelo 

proteassoma. Os peptídeos gerados desse processamento são translocados para o lúmen do 

retículo endoplasmático através da proteína TAP. As moléculas de MHC de classe I, 

composta pela cadeia pesada e sua associada β2-microglobulina, é formada no lúmen do 

retículo endoplasmático com o auxílio de chaperonas. A molécula de MHC de classe I se 

associa, então, com TAP e tapasina facilita o carregamento do peptídeo na fenda do MHC de 

classe I. A ligação do peptídeo promove a dissociação da TAP e o transporte das moléculas 

estáveis de MHC de classe I carregadas com peptídeos antigênicos através da via secretória 

para a membrana plasmática (60,75).  

 Assim, mutações no gene de TAP2 nas células RMA-S resultam em uma proteína 

aberrante, de menor tamanho e que, por esse motivo, não formaria um heterodímero funcional 

com a proteína TAP1. Como consequência, há uma falha no carregamento de peptídeos a 

moléculas de MHC de classe I no retículo endoplasmático. Fenotipicamente, essa deficiência 

resulta em menor expressão de MHC de classe I na superfície das células RMA-S (76). 
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 Devido à expressão reduzida de MHC de classe I na superfície celular e a sua reduzida 

eliminação por linfócitos T citotóxicos, as células RMA-S foram utilizadas como controles 

neste projeto. A utilização dessas células como controle na técnica de citotoxicidade in vitro 

desenvolvida permite a análise da especificidade ao MHC de classe I da técnica estabelecida.  
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6 CONCLUSÃO 

 

• Os	  ensaios	  de	   citotoxicidade	   in	   vitro	   utilizando	  células	  RMA	  e	  RMA-‐S	   como	  alvos	  e	  

blastos	  OTI	  estimulados	  permitiu	  a	  avaliação	  da	  eliminação	  antígeno-‐específica.	  

 

• Na	   razão	   efetor:	   alvo	   (E:A)	   de	   1:8,	   a	   discriminação	   entre	   células	   fenotipicamente	  

distintas	   é	   mais	   eficiente.	   Nessa	   condição,	   a	   eliminação	   de	   células	   RMA-‐S	   foi	  

significantemente	   menor,	   em	   comparação	   com	   as	   células	   RMA,	   para	   todas	   as	  

concentrações	  de	  peptídeo	  pulsado	  a	  partir	  de	  10pM.	  

 

• A	   utilização	   das	   células	   caspase-‐8-‐suficientes	   e	   caspase-‐8-‐deficientes	   no	   ensaio	   de	  

citotoxicidade	   in	  vitro,	  na	  razão	  E:A	  de	  1:8,	  sugere	  que	  essas	  células	  deficientes	  são	  

mais	  resistentes	  à	  eliminação	  por	  linfócitos	  T	  CD8+.	  

 

 

Portanto, nossos resultados vão de acordo com a linha de pensamento de que a deficiência em 

caspase-8 pode representar um mecanismo de evasão imune. 
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