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RESUMO 

Células T reguladoras (Treg), descritas como 

CD3+CD4+CD25highCD127low Foxp3, têm a capacidade de prevenir danos 

autoimunes e produzir respostas imunes protetoras. Defeitos nessas células 

podem levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes ou até mesmo a 

limitar a resposta imunológica. O desenvolvimento e a função supressora das 

células Treg estão associados principalmente ao fator de transcrição FOXP3. 

Com o objetivo de identificar novos marcadores moleculares para Treg, nosso 

grupo realizou um ensaio de microarranjo de cDNA e identificou TRIB1 como 

uma das moléculas diferencialmente expressas em Treg quando comparado 

as células CD4+CD25-CD127high. A família de genes Tribbles foi inicialmente 

descrita em Drosophilas. Esta família codifica pseudo-proteinas quinases que 

são altamente conservadas, envolvidas na via MAPK, atuantes na 

morfogênese, diferenciação de adipócitos e células mielóides, e têm sido 

associadas a inúmeras doenças humanas, como diabetes, câncer e doenças 

cardiovasculares, doenças autoimunes. Estudos demonstraram que TRIB1 

encontra-se significativamente mais expresso em células Treg humanas de 

sangue periférico que nas subpopulações de células T não reguladoras, tendo 

sido demonstrado que TRIB1 interage com FOXP3. Nosso trabalho visa 

identificar e avaliar o papel funcional de TRIB1 na diferenciação de células T 

reguladoras em indivíduos saudáveis, bem como seu efeito na função 

supressora dessas células. Os resultados sugerem que a ausência de TRIB1 

leva à menor expressão de FOXP3 na diferenciação de células T reguladoras, 

com consequente diminuição da capacidade supressora dessas células. 

 

Palavras-chave: Células T reguladoras, FOXP3, TRIB1. 
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ABSTRACT 

 Regulatory T cells (Treg), described as CD3+CD4+CD25highCD127low 

Foxp3high, have the ability to prevent autoimmune damage and produce 

protective immune responses. Defects in these cells may lead to the 

development of autoimmune diseases or even to limit the immune response. 

The development and the suppressive function of Treg cells are mainly 

associated to the FOXP3 transcription factor. In order to identify new molecular 

markers for Treg, our group conducted a cDNA microarray assay and TRIB1 

was identified as one of the differentially expressed molecules in Treg when 

comapred to CD4+CD25-CD127high cells. The Tribble genes family was first 

described in Drosophila. This family encodes kinase pseudo-proteins that are 

highly conserved, involved in the MAPK pathway, active in morphogenesis, 

differentiation of adipocytes and myeloid cells, and have been linked to many 

human diseases such as diabetes, câncer, cardiovascular diseases, and 

autoimmune diseases. It has been shown that TRIB1 is significantly more 

expressed in human Treg cell from peripheral blood when compared with 

subpopulations of non-regulatory T cells, and it was shown that TRIB1 

interacts with FOXP3. Our study aims to identify and evaluate the functional 

role of TRIB1 in the differentiation of regulatory T cells in healthy individuals, 

and also their effect on the suppressive function of these cells. Our results 

suggest that the absence of TRIB1 leads to a lower FOXP3 expression in the 

differentiation of regulatory T-cells, with consequent reduction of the 

suppressive capacity of these cells. 

 

Keywords: Regulatory T Cells, FOXP3, TRIB1. 

 



1 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

1.1. Células T reguladoras (Treg)  

1.1.1. Histórico 

 

Em 1970 foi observada a existência de tolerância imunológica e regulação 

da resposta imune, em experimentos com camundongos timectomizados e 

reconstituídos de medula, após irradiação letal. Foi observado que células 

derivadas da medula óssea se tornaram tolerantes na ausência das células 

tímicas, mas que essa tolerância foi quebrada dentro de 1 mês (Gershon e 

Kondo, 1970). Outros estudos de timectomia em camundongos neonatos, 

mostraram que a realização dessa intervenção entre 2 e 4 dias de vida resultou 

em lesões de pele induzidas por células T e que essas lesões eram amenizadas 

com a transferência de timócitos ou esplenócitos de adultos para estes 

camundongos (Nishizuka e Sakakura, 1969; Sakaguchi et al, 1982). Portanto, 

com esses resultados, sugeriram que uma população de células T gerada após 

os primeiros dias de vida poderia modular a resposta imunológica. 

Este foi o início dos estudos de células T com função na regulação do 

sistema imune. Entretanto, a falta de marcadores moleculares que 

identificassem essas células, fez com que o estudo andasse a passos lentos até 

que, em 1995, o grupo de Sakaguchi identificou um marcador fenotípico para as 

células T CD4+ com atividade supressora: o CD25, que posteriormente foi 

também identificado em humanos, por outros grupos (Taams et al, 2001; 

Stephens et al, 2001; Baecher-Allan et al, 2001; Taylor et al, 2001; Jonuleit et al, 

2001; Dieckmann et al, 2001; Yagi et al, 2004). Essas células foram nomeadas 

células T reguladoras, por sua intensa atividade no controle da resposta 

imunológica, secretando citocinas e levando à inibição da proliferação de outras 

células. Apesar de a identificação de CD25 como marcador ter significado um 

grande avanço para estudos funcionais, a sua utilização permanecia limitada, já 

que a expressão de CD25 é observada também em todas as células T ativadas 

(Josefowicz et al, 2012). 
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Em 2003, os grupos de Sakaguchi e Rudensky demonstraram, 

isoladamente, que uma outra molécula, FOXP3 (Forkhead box proteína 3), seria 

o principal regulador do desenvolvimento e diferenciação de células T 

reguladoras em humanos e camundongos, respectivamente e que essa 

molécula representa o marcador mais específico de Treg (Hori et al, 2003; 

Fontenot et al, 2003). Dessa forma, inicialmente as células T reguladoras foram 

identificadas com a expressão de altos níveis de CD25 e FOXP3. 

Estudos posteriores realizados por Liu e colaboradores demonstraram em 

2006 a existência de uma correlação inversa da expressão de CD127 (cadeia 

alfa do receptor da IL-7), com a expressão de FOXP3 e função supressora das 

células CD4+ Treg (Liu et al, 2006). Assim, além dos marcadores CD25 e 

FOXP3, as Treg humanas expressam baixos níveis de CD127 descrevendo-as, 

portanto, como CD3+CD4+CD25high CD127lowFOXP3high. Ademais, sabe-se que a 

maioria das Treg humanas presentes na circulação e órgãos linfoides expressam 

CCR7 (Receptor de Quimiocina tipo 7, molécula ativadora de linfócitos T e B, 

com função na migração de células T de memória) e o CD62L (L-selectina, 

molécula de adesão celular), que direcionam sua recirculação pelos tecidos 

(Campbell e Kock, 2011).  

Embora muitos avanços tenham sido alcançados nos últimos anos, as 

células Treg ainda são alvo de intensa investigação, visto que apresentam 

diferentes papéis de acordo com o ambiente a qual estão submetidas: estas 

células podem, por exemplo, diminuir a resposta específica ao tumor em vários 

tipos de câncer (Curiel et al, 2008), ao passo que por outro olhar, elas podem 

controlar a inflamação causada por tumores, executando função protetora ao 

organismo. 

 

 

1.1.2. Identificação e caracterização de FOXP3 

 

A importância das células T reguladoras e o papel de FOXP3 em seu 

desenvolvimento e função tem sido demonstrado em experimentos e condições 

naturais em que mutações em FOXP3 resultam em doença linfoproliferativa 

autoimune (Campbell e Ziegler, 2007). Em 1982, foi descrita uma síndrome 

ligada ao cromossomo X, geradora de grave condição autoimune em crianças 
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do sexo masculino: Síndrome da Imunodesregulação, poliendocrinopatia e 

enteropatia - IPEX (Powell et al, 1982). A síndrome é causada por uma mutação 

recessiva ligada ao X e as manifestações da IPEX incluem enteropatia 

autoimune, diabetes, hipotireoidismo, anemia hemolítica, infecções recorrentes, 

dermatite (Wildin et al, 2002; Halabi-Tawil et al, 2009), sendo ocasionadas por 

limitações do organismo dos indivíduos acometidos, como: intensa proliferação 

de células T CD4+ ativadas, com infiltração de órgãos e incapacidade de regular 

a atividade linfocítica. Comumente, a morte desses indivíduos ocorre até os 24 

meses de idade, embora tenham sido relatados casos de sobrevida com o uso 

de drogas imunossupressoras (Kobayashi et al, 2001; Ferguson et al, 2000).  

Em camundongos Scurfy, o modelo murino para IPEX, é observada a 

letalidade dos machos entre 16 e 25 dias após o nascimento, com grande 

proliferação de linfócitos T CD4+CD8-, sendo que a patologia é gerada pela 

limitada regulação da atividade dessas células (Blair et al, 1994). Entretanto, 

estudos com camundongos Scurfy demonstraram que a super proliferação de 

células T CD4+ e limitação do controle da resposta imunológica podem ser 

superados por meio da transferência de células T CD4+CD8-, mas não de células 

T CD4-CD8+ (Blair et al, 1994; Patel, 2001), indicando que as células T CD4+ são 

importantes no desenvolvimento da síndrome Scurfy em camundongos. 

Em 2001, Brunkow e colaboradores identificaram um gene mutado em 

camundongos Scurfy: o locus gênico correspondente a síndrome foi mapeado e, 

por meio de análise computacional, encontraram uma sequência com grande 

homologia à família de proteínas forkhead/HNF3/winged-helix. Neste estudo, o 

gene identificado foi designado Foxp3 (Forkhead box proteína 3) e as 

consequências da Scurfy foram atribuídas à mutação desse gene (Brunkow et 

al, 2001). Ainda em 2001, o estudo de Bennett e colaboradores apresentou 

evidências genéticas de que mutações no gene FOXP3 humano são 

responsáveis pela síndrome IPEX. 

Proteínas Forkhead box (FOX) constituem uma grande família de fatores 

de transcrição que estão envolvidos em diferentes processos celulares, como 

regulação do desenvolvimento dos organismos (revisado por Kaufmann e 

Knochel, 1996). Estudos em modelos como Caenorhabditis elegans, Drosophila 

melanogaster e Mus musculus demonstraram o papel fundamental da família 

FOX no padrão e desenvolvimento embrionário e metabolismo (Carlsson e 
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Mahlapuu, 2002). O nome deriva do gene fork head de Drosophila melanogaster, 

o qual está envolvido na formação terminal do padrão no embrião (Weigel et al, 

1989).  

Estruturalmente, FOXP3 possui três domínios funcionais: uma porção 

dedo de zinco (zinc finger ZnF), um zíper de leucina (ZIP), cuja função está 

relacionada com a homodimerização e heterodimerização de FOXP3 e um 

domínio C-terminal forkhead (FKH), responsável pela ligação de FOXP3 ao DNA, 

além de um domínio N-terminal rico em prolina (PRD), atuante na repressão 

transcricional de fatores inflamatórios, como IL-2 (revisado por Campbell e 

Ziegler, 2007). Schubert e colaboradores observaram que proteínas FOXP3 

mutantes no domínio FKH não se localizavam no núcleo celular, nem suprimiam 

a transcrição de genes, demonstrando, portanto, que a localização nuclear e 

funções supressoras são dependentes da presença do domínio FKH (Schubert 

et al, 2001). 

 

 

Com exceção do motivo dedo de zinco, foram relatadas mutações em 

cada um dos domínios funcionais do gene FOXP3 em indivíduos afetados pela 

IPEX (Gambineri et al, 2003; Sakaguchi, 2005, Lopes et al, 2006), indicando que 

cada uma das regiões é importante para o bom funcionamento de FOXP3. 

Chen e colaboradores mostraram que FOXP3 pode se ligar a promotores 

de genes como CD25, CTLA-4 e GITR (Gene da Família TNFR glicocorticoide-

induzido), promovendo uma remodelação da cromatina e indução da transcrição 

desses genes (Chen et al, 2006). Além disso, Zheng et al e Marson et al 

demonstraram, em 2007, que FOXP3 pode funcionar tanto como repressor 

quanto como ativador transcricional. 

Estudos em camundongos demonstraram que a maioria das Treg 

expressa FOXP3, enquanto que as demais células T ativadas não apresentam 

níveis detectáveis de FOXP3, sendo este fator considerado, portanto, como o 

maior atuante na diferenciação de células Treg (Hori et al, 2003; Khattri et al, 
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2003; Yagi et al, 2004). Entretanto, foi observado que em humanos, células T 

não Treg podem expressar FOXP3 transientemente após ativação (Pillai et al, 

2007). Estudos concluíram que a indução da expressão de FOXP3 em células T 

virgens pode levar essas células a apresentar um fenótipo regulador e sugerem 

que mutações em FOXP3 poderiam levar à desordem no desenvolvimento e 

função das Treg, o que consequentemente compromete a resposta imunológica 

como um todo, fato este exemplificado pela síndrome IPEX (Hori et al, 2003; 

Khattri et al, 2003; Yagi et al, 2004). 

No mesmo ano, o grupo de Rudensky demonstrou em camundongos que 

Foxp3 é requerido para o desenvolvimento das células T reguladoras 

CD4+CD25+, e que o estado de doença linfoproliferativa observado em 

camundongos deficientes de Foxp3 é resultado da limitação funcional das 

células Treg CD4+CD25+ nesses animais (Fontenot et al, 2003). Demonstraram 

também que a expressão ectópica de Foxp3 em camundongos é suficiente para 

ativar o fenótipo supressor das células T CD4+CD25+ e que, ao contrário de 

outros marcadores de Treg, Foxp3 não aumenta sua expressão em células 

ativadas CD4+CD25- (Fontenot et al, 2003). 

Outros estudos apontaram que mutações espontâneas em FOXP3 podem 

levar à desregulação do sistema imunológico, como enteropatias (Chatila et al, 

2000; Brunkow et al, 2001), dermatites, esplenomagalia e linfoadenopatia (apud 

Gambineri et al, 2003) em humanos e camundongos. Em 2007, Williams e 

colaboradores demonstraram que quando FOXP3 é retirado de células Treg 

maduras de camundongos, as células resultantes passam a produzir citocinas 

efetoras e causar inflamação. De forma interessante, Wan e Flavell 

apresentaram que a redução dos níveis de FOXP3 em Treg de camundongos 

leva ao mesmo fenótipo gerado pela falta completa desse fator (Wan e Flavell, 

2007), ficando claro, portanto, que não apenas a presença de FOXP3 é 

importante para a função de células T reguladoras, mas que seu nível de 

expressão também é crucial nesse processo. 

Diante desses estudos, fica claro que o desenvolvimento e a função 

supressora das células T reguladoras são direcionados principalmente pelo fator 

de transcrição FOXP3 (Fontenot et al, 2003; Hori et al, 2003; et al, 2003), bem 

como o papel desse fator na diferenciação de células T reguladoras, tanto em 

modelos murinos, quanto em humanos. 
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1.1.3. Características gerais das células T reguladoras 

 

Células T reguladoras CD4+FOXP3+ têm a capacidade de prevenir danos 

autoimunes, pela contenção da proliferação celular na inflamação e promover 

respostas imunes protetoras, constituindo um grupo de grande importância no 

controle da tolerância imune pela regulação da homeostase, limitação da 

ativação imunológica e na manutenção da imunidade da mucosa intestinal, onde 

sua inibição tem levado a doenças inflamatórias (revisado por Jenabian et al, 

2012). 

Quanto ao fenótipo e sua estabilidade nas células Treg, Sakaguchi 

reafirmou em revisão de 2013a caracterização fenotípica de Treg com a 

expressão do fator de transcrição FOXP3, CD25 em sua superfície e do receptor 

co-inibitório CTLA-4, cada um executando função específica e fundamental na 

função desse grupo: FOXP3 é essencial para o desenvolvimento de células Treg 

e para sua função supressora; CD25 está envolvido na sobrevivência celular das 

Treg, principalmente pela absorção de IL-2, visto que constitui a  cadeia de alfa 

do receptor de IL-2; e CTLA-4 atua na função supressora dessas células por 

meio da inibição da expressão das moléculas CD80 e CD86 nas células 

apresentadoras de antígeno (Sakaguchi et al, 2013). Como observado, FOXP3 

não atua sozinho e o desenvolvimento e sobrevivência das células Treg 

dependem de vários fatores como IL-2, TGF-β e moléculas co-estimulatórias, 

como CD28 (Sakaguchi et al, 2013). 

Em um trabalho de revisão, vários autores foram questionados sobre 

pontos importantes relacionados às células T reguladoras. Neste trabalho, 

Sakaguchi explanou quanto à estabilidade dessas células, em geral, são 

bastante estáveis, ou seja, mantém seu fenótipo e função supressora após 

diferenciação (Sakaguchi et al, 2013). Entretanto, alguns estudos demonstram 

que sob condições patogênicas, algumas Treg podem diminuir ou perder a 

expressão de FOXP3 e adquirir características de células T efetoras (Zhou et al, 

2009). As hipóteses seriam que um grupo de células Treg “genuínas”, derivadas 

do timo, se tornariam instáveis, alterando seu fenótipo; ou a instabilidade 

observada afetaria apenas as células Treg periféricas; ou ainda que células T 

não destinadas a serem Treg apresentariam expressão transitória de FOXP3 
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(Miyao et al, 2012). Segundo Sakaguchi, acredita-se que as células Treg são 

expostas a três sinais que determinam sua estabilidade: aquelas advindos de 

TCR (Receptor de célula T) e moléculas co-estimulatórias, outro grupo de sinais 

que leva à instabilidade do fenótipo de Treg e, finalmente, um grupo que mantém 

essa estabilidade, ambos sinais intrínsecos e extrínsecos à célula (Sakaguchi et 

al, 2013).  

Portanto, embora as células T reguladoras mantenham seu fenótipo e 

função após a diferenciação, existem condições que podem levar essas células 

a diminuírem a expressão de moléculas características de Treg ou adquirirem 

características de células T efetoras. Entretanto, mais estudos a respeito dessas 

condições são necessários para melhor elucidação dos mecanismos que 

determinam a estabilidade fenotípica e funcional das células T reguladoras. 

 

1.1.4. Classes de células T reguladoras 

 

A população Treg não é constituída uniformemente, apresentando vários 

sub-fenótipos (Schultze et al, 2007). O timo é o principal sítio de indução de Treg, 

onde a expressão de FOXP3 é iniciada através da combinação do 

reconhecimento de antígeno e influências do ambiente tímico (Hsieh et al, 2012). 

Por outro lado, células emigrantes tímicas recentes podem ser induzidas a 

expressar FOXP3 (Paiva et al, 2013; Mabarrack et al, 2008). Portanto, a 

população de Treg na periferia pode constituir-se de uma mistura de células T 

reguladoras naturais geradas no timo e outras induzidas na periferia. De acordo 

com Samstein e colaboradores (2012), a indução da expressão de FOXP3 pode 

ocorrer em diferentes tecidos, como o colón e placenta. 

Um recente estudo demonstrou que a expressão de Neuropilina 1 é 

induzida em células Treg naturais em camundongos e, em contraste, células 

Treg induzidas na pedriferia apresentam baixos níveis de Neuropilina 1 em sua 

superfície (Weiss et al, 2012). Entretanto, em humanos ainda não foi identificada 

uma molécula que permita a distinção entre essas populações de células T 

reguladoras. 

A maioria das células Treg humanas na periferia apresentam o fenótipo 

CD45RA- (marcador de células T virgens). Apesar disso, em 2006 Hoffmann e 

colaboradores demonstraram, em humanos, que apenas Treg CD45RA+ 
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mantém seu fenótipo e função em proliferação ex vivo. O pool de células T 

reguladoras periféricas pode ser dividido em três subgrupos funcionais: Treg 

centrais, com características similares às TCD4+ virgens, presentes na 

circulação e órgãos linfoides secundários, fenótipo CD62LhiCCR7+ ou 

FOXP3lowCD45RAhiCD25low; Treg efetoras, que apresentam função aumentada 

e sinais de recém encontro com antígeno. Constituem a menor fração de Treg 

na circulação e estudos caracterizam-nas como CD62LlowCCR7lowCD44hi 

CD103+ ou FOXP3hiCD45RAlowCD25hi; por fim, a subpopulação de Treg tecido-

residentes, as quais estão presentes em órgãos não linfoides, mesmo sob 

condições não inflamatórias (Liston e Gray, 2014). Estas podem adotar 

diferentes funções além da atividade reguladora de acordo com o tecido no qual 

estão presentes. Os principais exemplos são as Treg do tecido adiposo e as 

residentes no intestino (Liston e Gray, 2014; Miyara et al, 2009). 

 A distinção destes grupos é importante porque a diferenciação em várias 

linhagens efetoras modifica a migração, homeostase e capacidade funcional das 

células T reguladoras. Por exemplo, o estabelecimento de células T reguladoras 

funcionais no intestino é essencial para a manutenção da homeostase 

imunológica, principalmente no colón. Enquanto que as Treg residentes no 

tecido adiposo apresentam diferenças chave com aquelas dos tecidos linfoides, 

como a expressão diferencial de receptores de quimiocinas, como CCR1, CCR2 

e CXCR4 (Receptores de Quimiocina C-X-C tipo 1, 2 e 4), fatores de transcrição 

como o GATA3, e até mesmo na secreção de citocinas, como aumento da 

produção de IL-10 (Feuerer et al, 2009). Além disso, a principal característica de 

especialização deste grupo de células é a expressão de CD36, receptor do tipo 

“scavenger” – receptor dde varredura, sugerindo que programas metabólicos de 

acordo com o local podem ser cruciais para a adaptação das células T 

reguladoras tecido-residentes (Cipolletta et al, 2012). 

Além destas, já foram descritas células T reguladoras do tipo 1 (Tr1), as 

quais são induzidas na periferia e tem importante papel na promoção e 

manutenção da tolerância. Estas células foram primeiramente descritas pelo 

grupo de Roncarolo em 1997, mostrando forte atividade supressora e outros 

estudos demonstraram a capacidade de restaurar a tolerância em muitas 

doenças imunológicas (Roncarolo e Battaglia, 2007; Roncarolo et al, 2011; Pot 

et al, 2011). As principais características supressoras dessas células são a alta 
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secreção de IL-10 e capacidade de matar células apresentadoras de antígeno 

por meio de granzima B (Magnani et al, 2011). As Tr1 têm sido distinguidas das 

demais linhagens de células T por seu perfil de secreção de citocinas e função 

regulatória específica. Essas células podem secretar altas quantidades de IL-10, 

IL-4, IL-2 e IL-17, e dependendo do perfil de citocinas local, podem produzir 

também IFN-γ (Roncarolo et al, 2011). Os marcadores de Tr1 ainda não foram 

muito bem elucidados, entretanto, é conhecido que FOXP3 não é um marcador 

dessas células, elas podem expressar ICOS, PD-1 e CD49b, mas estes 

marcadores também não são específicos. Recentemente, o trabalho de Gagliani 

e colaboradores (2013) identificou CD49b e LAG-3 (ligante MHCII de alta 

afinidade) como moléculas altamente expressas e preservadas em Tr1 de 

camundongos e humanos. Este trabalho inicialmente confirmou por RT-PCR e 

citometria de fluxo uma maior expressão de CD226 (Membro da superfamília das 

Imunoglobulinas, expressa na superfície de células killer e monócitos), CD49b 

(Integrina) e LAG-3 (gene ativador de linfócito 3) em células Tr1 que em clones 

Th0, e que as células CD4+CD49b+LAG-3+ suprimiram a proliferação de células 

T CD4+ in vitro, identificando essas moléculas como possíveis marcadores para 

Tr1 humanas. Foi demonstrado que a co-expressão de CD49b e LAG-3 identifica 

Tr1 humanas e de camundongos, que estas células secretam grande quantidade 

de IL-10, altos níveis de CD226 e baixos níveis de FOXP3, sendo que sua 

atividade supressora é dependente de IL-10 (Gagliani et al, 2013). 

 

 

1.1.5. Mecanismos moleculares de supressão e o papel das citocinas 

 

A capacidade supressora é a principal caraterística das células T 

reguladoras. Entretanto, a diversidade de mecanismos a serem utilizados para 

tal objetivo é vasta e requer muito estudo. Células T reguladoras usam de 

diferentes mecanismos para executar sua atividade supressora, não só 

diminuindo a atividade das Células apresentadoras de antígeno (APCs), mas 

também regulando o perfil de citocinas no meio: reduzindo citocinas inflamatórias 

como IL-6 e induzindo a secreção de IL-10 pelas células dendríticas (Veldhoen 

et al, 2006). Portanto, a supressão da proliferação de células T via células Treg 

não é predominantemente contato dependente, podendo ocorrer na ausência de 
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células apresentadoras de antígeno, como pela secreção de citocinas 

imunossupressoras (Dieckmann et al, 2001).  

Células Treg podem suprimir a proliferação de alguns grupos de células 

TCD4+ por um mecanismo diferente: a Treg induz a auto expressão de fatores 

de transcrição específicos de células T efetoras nas quais ela poderá atuar 

(Schimidt et al, 2012). Foi demonstrada a expressão de diferentes fatores de 

transcrição por Treg, de acordo com o sítio de inflamação. Koch e colaboradores 

mostraram em 2009 que as células Treg induziram a expressão de T-bet em 

resposta a IFN-y, e que isso foi fundamental para o controle da inflamação 

mediada por Th1. Outros trabalhos também demonstraram a indução de fatores 

específicos de outros grupos de células TCD4+ na supressão de respostas, 

como a expressão de IRF-4 em Tregs para o controle da resposta Th2 (Zheng 

et al, 2009), ou ainda a indução de STAT3 na supressão da inflamação mediada 

por Th17 (Chaudhry et al, 2009). Embora diferentes trabalhos tenham 

demonstrado essa capacidade das células Treg expressarem fatores de 

transcrição diferentes do próprio, o mecanismo de ação utilizado para que ocorra 

a supressão através da expressão desses fatores de transcrição ainda não foi 

definido (Schmidt et al, 2011; 2012). 

Conforme descrito, várias moléculas estão presentes nas células Treg e 

envolvidas nos mecanismos de ação dessas células, como LAG-3, CTLA-4 e 

diferentes citocinas. Por exemplo, estudos apontaram que o bloqueio da 

molécula de adesão LAG-3, expressa em Treg, leva ao desequilíbrio da 

homeostase de células T e ainda, reduz a atividade supressora de Treg (Huang 

et al, 2004; Workman e Vignali, 2005). Outra molécula expressa em Treg e 

exposta após ativação, é CTLA-4, cujo papel vem sendo investigado, já que 

estudos sugeriram que o bloqueio desta molécula resulta em autoimunidade 

(Backmann et al, 1999; Takahashi et al, 2000) e em modelos de colite murina foi 

observada uma diminuição da capacidade supressora de Treg após o bloqueio 

de CTLA-4 (Takahashi et al, 2000). 

Outro marcador que tem sido foco de pesquisa é o fator de transcrição 

Helios, que foi primeiramente caracterizado como marcador de células Treg em 

camundongos (Sugimoto et al, 2006). Entretanto, estudos já demonstraram a 

presença deste marcador em células Treg tímicas e periféricas em humanos, 

estando envolvidas no desenvolvimento e estabilidade de Treg por meio da 
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inibição do gene promotor de IL-2 (Ross et al, 2014). Foi descrito que em 

humanos, as células Treg Helios+ apresentam indução da expressão de FOXP3 

(Getnet et al, 2010). Elkord e colaboradores (2015) demonstraram que células 

Treg FOXP3+Helios+ exibem mais características imunossupressoras que as 

Treg Helios-, como expressão de GARP (glycoprotein A repetitions predominant, 

LRRC32, Garpin – função no desenvolvimento durante a embriogênese em 

camundongos), LAP (peptídeo associado à latência), secreção de IL-10, 

ausência de secreção de IL-2 e IFN-y e menor capacidade proliferativa. 

Tratando-se de citocinas, vários estudos têm demostrado seu papel na 

função das células Treg, sejam elas produzidas por essas células ou as que as 

influenciam. Sabe-se que as células T reguladoras produzem altos níveis de 

TGF-β e o bloqueio desta citocina prejudica a supressão da proliferação de 

células T (Nakamura et al, 2001; 2004), visto que TGF-β é uma potente citocina 

supressora envolvida na indução da tolerância e regulação da resposta imune 

(Li et al, 2006). O papel dessa citocina está envolvido com o desenvolvimento, 

diferenciação, expansão e mecanismo supressor de células Treg naturais e Treg 

induzidas, promovendo a expansão de Treg naturais e geração de Treg 

induzidas FOXP3+ a partir de células T CD4+CD25- (Pyzik e Piccirillo, 2007). 

Além disso, Chen e colaboradores demonstraram que essas células induzidas 

por TGF-β suprimem normalmente a ativação de células T CD4+ e produção de 

citocinas Th1 e Th2 in vitro em camundongos (Chen et al, 2003). Entretanto, o 

papel de TGF-β na supressão mediada por células Treg depende do tipo de 

célula efetora envolvida e do sítio de resposta imune, podendo até mesmo 

promover uma resposta pró-inflamatória Th17 (Li et al, 2007), uma vez que TFG-

β é essencial para diferenciação de T CD4+ em Th7, necessitando também de 

IL-6. 

Apesar de as células Treg expressarem altos níveis de receptor de IL-2 

(CD25), a importância de tal citocina na atividade dessas células ainda não está 

totalmente elucidada. Entretanto, é conhecido que a IL-2 promove a 

sobrevivência e proliferação de células T, e seu consumo por Treg parece estar 

envolvido na redução desses efeitos (Baecher-Allan et al, 2001; de la Rosa et al, 

2004). 



12 

 

Recentemente, o trabalho de Xu e colaboradores demonstrou que a 

expressão de IL-37 em células Treg pode promover o efeito supressor na 

ativação de linfócitos T (Xu et al, 2015). 

Já a citocina IL-10 exerce efeito supressor em diferentes tipos de célula, 

desempenhando importante papel na supressão mediada por células T 

reguladoras na inflamação (Asseman et al, 1999, Rubtsov et al, 2008). Estudos 

recentes demonstraram que as células Treg necessitam de IL-10 para controlar 

a produção de INF-y pelas células T nos sítios de inflamação (Sojka e Fowell, 

2011). 

Outra citocina descrita envolvida na supressão mediada por células Treg 

em camundongos, em 2007 por Collison e colaboradores foi a IL-35: Treg 

deficientes de IL-35 apresentaram redução da capacidade supressora in vitro e 

in vivo. Já as Treg humanas não expressam IL-35 constitutivamente (Bardel et 

al, 2008). Entretanto, esta citocina parece desempenhar papel na supressão 

celular em humanos: o tratamento de células T CD4+ virgens com IL-35 in vitro 

e in vivo induziu uma população reguladora que exerce supressão via IL-35 e 

não requer IL-10, TGF-β ou mesmo FOXP3 (Collison et al, 2010). 

Está claro que as células Treg utilizam diferentes mecanismos de controle 

da resposta imunológica, de acordo com seu estado de ativação, sítio de 

inflamação e tipos celulares presentes (Schmidt et al, 2012). Entretanto, ainda 

não se sabe como é determinado, dentro desse “arsenal” de opções, qual o 

mecanismo a ser utilizado pela Treg e se esse mecanismo pode ser alterado de 

um para outro durante a resposta (Schmidt et al, 2012). 

Recentemente, com objetivo de identificar novos marcadores funcionais 

para células T reguladoras, nosso grupo realizou uma análise de microarranjo 

de cDNA de células Treg (CD4+CD127-CD25hi) e células T efetoras 

(CD4+CD127hiCD25-) purificadas de sangue periférico de 11 indivíduos 

saudáveis. Analisando os genes com maior expressão diferencial entre células 

T reguladoras e T efetoras observamos que a expressão de TRIB1 (Tribble 1) 

estava aumentada nas células T reguladoras (dados não publicados). Dessa 

forma, tornou-se necessária a pesquisa da relação entre TRIB1 e as células T 

reguladoras. 
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1.2 Proteínas Tribbles 

 

 

1.1.1. Considerações gerais 

 

A família de proteínas Tribbles (Trib) foi recentemente identificada em 

Drosophila e caracterizada como reguladora da atividade de Proteínas Quinases 

Ativadas por Mitógeno (MAPK) (Grosshans and Wieschaus, 2000; Mata et al, 

2000; Seher et al, 2000; Kiss-Toth et al, 2004; 2005; Hegedus et al, 2007). Esta 

família codifica pseudo-proteínas quinases que são altamente conservadas 

(Yokoyama e Nakamura, 2011) e é caracterizada por um domínio N-terminal, um 

domínio central pseudoquinase, o qual é bastante conservado e consiste de 12 

subdomínios da família proteína quinase, e um domínio C-terminal. Neste último, 

dois importantes motivos foram identificados: COP-1 (constitutive 

photomorphogenic-1), um sítio de ligação ubiquitina ligase, importante para a 

função central de tribbles na degradação de proteínas C/EBP (CCAAT-

enhancer-binding proteins); e um sítio de ligação MEK1 (quinase ativadora da 

MAP quinase) (Qui et al, 2006).  

 

Dependendo do tipo celular estudado, as proteínas Trib se localizam em 

diferentes compartimentos, como citoplasma, núcleo e córtex celular (Dobens e 

Bouyain, 2012). No citoplasma, por exemplo, essas proteínas podem agir na 

degradação proteossômica de proteínas como FoxO (Matsumoto et al, 2006) e 

C/EBP (Rorth et al, 2000; Keeshan et al 2010; Grandinetti et al, 2011). Já no 

núcleo, Tribbles são fortemente associados a alvos promotores, exibindo 

funções de co-ativador ou co-repressor da atividade transcricional (revisado por 

Dobens e Bouyain, 2012).  
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Como revisado por Das e colaboradores, a crescente lista de alvos para 

Tribbles, como fatores de transcrição e diversas proteínas quinases, tem levado 

à hipótese de que essa família age como moléculas adaptadoras que bloqueiam 

a atividade de moléculas reguladoras, balanceando os níveis de múltiplas vias 

de sinalização que coordenam a diferenciação celular, proliferação e 

crescimento (revisado por Das et al, 2014). 

Os genes que codificam Tribbles foram inicialmente descritos em 

Drosophila, atuando na morfogênese através da interação com uma proteína 

tirosina fosfatase (cdc25), cuja atividade é regulatória em várias fases do ciclo 

celular, incluindo a mitose e fase de síntese (S) (Grosshans e Wieschaus, 2000). 

Essas proteínas são requeridas na migração celular em Drosophila durante seu 

desenvolvimento (Rorth et al, 2000). 

Diferentes trabalhos demonstraram o papel de Trib na diferenciação 

celular: Keeshan e colaboradores (2006) observaram que a superexpressão de 

Trib-2 levou a diferenciação mieloide e Naiki et al (2007) demonstraram que Trib-

2 e Trib-3 são reprimidos durante a diferenciação de adipócitos, mostrando que 

tais moléculas poderiam inibir a diferenciação dessas células. 

Além disso, a expressão de Trib em Drosophila é responsável pelo 

norteamento temporal e de localização das mitoses durante a gastrulação 

(Bowers et al 2003). Grosshans e Wieschaus (2000) demonstraram que a super-

expressão de Trib1, por meio da injeção de Trib1, inibe a mitose em Drosophila. 

Dessa forma, a análise dessa família de proteínas em diferentes trabalhos 

mostrou que Tribbles podem atuar na regulação da mitose na fase embrionária, 

bloqueando a fase G2 da mitose (Grosshans et al, 2000; Mata et al, 2000), atuar 

na regulação da apoptose celular neuronal (Mayumi-Matsuda et al, 1999) e 

ainda, regular a ativação de proteínas quinases no fígado pela insulina (Du et al, 

2003). 

Como revisado por Eder e colaboradores, muitos trabalhos demonstraram 

que a expressão de tribbles é regulada por diferentes estímulos, como estresse, 

mitógenos e citocinas, sugerindo que o controle das vias de sinalização podem 

ser alcançados através da modulação da expressão das proteínas tribbles (Eder 

et al, 2008). 

Em mamíferos existem três genes tribbles: Trib1 ⁄C8FW⁄ SKIP1, Trib2 

⁄C5FW⁄ SKIP2 ⁄ SINK e Trib3 ⁄NIPK ⁄ SKIP3, que codificam proteínas 



15 

 

caracterizadas como reguladoras da atividade de proteínas quinases 

(Grosshans and Wieschaus, 2000; Kiss-Toth et al, 2004; 2005; Hegedus et al, 

2007). Essas proteínas podem se ligar a várias MAPKs e sua concentração 

regula a ativação de diferentes vias MAPK, levando a diferentes respostas 

celulares (Kiss-Toth et al, 2004). Por exemplo, Trib1 se liga e aumenta a 

fosforilação de ERK1 (proteína quinase regulada por sinal extracelular 1), 

importante para sua atividade na leucemia (Yokoyama et al, 2010); Trib2 se liga 

e ativa MKK7 e MEK1, envolvidas na sinalização de Erk e Jnk (Eder et al, 2008); 

Trib3 se liga a MLK3 (Mixed-lineage proteína quinase 3) em células pancreáticas, 

afetando a apoptose (Humphrey et al, 2010). 

 

1.1.2. Trib-1 

Na via das MAPK, as três proteínas da família Trib parecem se ligar a Jnk 

(c-Jun-N-terminal-quinase) e p38 (proteína quinase ativada por mitógeno 38), 

afetando a atividade das MAPK e a produção de IL-8 (Kiss-Toth et al, 2006). 

Trib1 parece estar associado a MKK4 (MAPK quinase 4) e a regulação da 

proliferação celular no músculo liso (Sung et al, 2007). De acordo com o trabalho 

de Sung e colaboradores Trib1 aparece induzido em artérias ateroscleróticas e 

regula a proliferação e quimiotaxia celular através da via JNK, definindo-o como 

um regulador central na função das células musculares do vaso.  Os dados 

desse trabalho demonstraram que o bloqueio de JNK suprimiu a proliferação das 

células musculares nos vasos e que a ação de Trib1 está diretamente 

relacionada à atividade da proteína MKK4, cuja atividade leva a ativação de JNK. 

Essa relação foi demonstrada por um ensaio de co-imunoprecipitação, 

confirmando a interação direta entre MKK4 e Trib1 (Sung et al, 2007). 

Essa família de proteínas tem sido associada a inúmeras doenças 

humanas, como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares: Trib1 foi descrito 

relacionado a níveis elevados de colesterol total e LDL, bem como ao aumento 

do risco de doença coronária (Varbo et al, 2011). Sung e colaboradores (2007) 

demonstraram que Trib1 aparece super-expresso no caso de artérias 

ateroscleróticas cronicamente inflamadas, apresentando níveis de expressão 

com influência na regulação da proliferação celular do músculo liso e quimiotaxia. 
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Ainda com relação à via das MAPK, a responsividade de monócitos na 

ativação inflamatória também foi descrita ligada a sinalização MAPK de maneira 

dependente de Trib (Sung et al. 2007). Além disso, estudos recentes 

demonstraram que camundongos deficientes de Trib1 apresentam falha na 

sinalização de vias inflamatórias de monócitos e macrófagos, interferindo na 

expressão de citocinas, como IL-6 (Yamamoto et al, 2007), ou mesmo pela 

redução da diferenciação dessas células (Satoh et al, 2013), revelando um 

importante papel dessas proteínas na resposta inflamatória.  

Resultados de Kiss-Toth e colaboradores (2004) sugerem que Tribbles 

controlam a especificidade da ativação de MAPK. Este estudo demonstrou a 

necessidade de Trib para a função da via de MAPK, apresentando ação inibitória 

quando em níveis elevados. Kiss-Toth e colaboradores também observaram que 

tanto a indução quanto a inibição da expressão de Trib inibiu a atividade do fator 

de transcrição AP-1. Pela sua interação com proteínas MAPK, Tribbles 

desempenham importante papel como moléculas adaptadoras, resultando na 

modulação de cascatas de sinalização (Kiss-Toth et al, 2004). 

Um trabalho recente de Imajo e Nishida (2010), mostrou que um motivo 

de ligação de receptor nuclear está presente em Trib1, sugerindo sua interação 

com algum receptor nuclear. Neste trabalho foi avaliado o efeito da ausência de 

Trib1 em células HEK293 (células renais embrionárias humanas 293) na 

atividade de dois dos principais receptores nucleares – receptor do ácido 

retinóico (RAR) e receptor da vitamina D. Foi observado que Trib1 interage 

diretamente com RAR e suprime a expressão de genes alvos do RAR, atuando 

como um regulador negativo da atividade dos receptores de ácido retinóico, 

sugerindo a possibilidade de que Trib1 induza a degradação de fatores 

requeridos para a atividade transcricional mediada por RAR. Estudos recentes 

sugerem que o domínio N terminal de Trib1 é particularmente importante no 

transporte desta molécula para o núcleo (Hegedus et al, 2006). 

Foi demonstrado também o papel das proteínas Tribbles no 

desenvolvimento e em alguns aspectos fisiológicos celulares, como o tamanho 

celular, atuando na regulação destes (Hegedus et al, 2006). E ainda, Ashton-

Chesss e colaboradores (2008) identificaram Trib1 como um biomarcador da 

rejeição crônica mediada por anticorpos. Este mesmo trabalho encontrou alta 

expressão de Trib em linfócitos, monócitos e células dendríticas ativadas. 
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Além dos inúmeros papéis descritos para a proteína Trib1, alguns outros 

ainda encontram-se em estudo: Satoh e colaboradores (2013) avaliaram o papel 

de Trib1 na diferenciação de células hematopoiéticas residentes no tecido e 

observaram que camundongos knockout para Trib1 exibiram diminuição de 

macrófagos M2 e eosinófilos no baço, bem como ausência de macrófagos na 

popa vermelha do órgão. Os experimentos demonstraram que a ausência de 

Trib1 afeta as células hematopoiéticas, sendo requerido na regulação da 

diferenciação mieloide na medula óssea, tendo papel fundamental na 

diferenciação de macrófagos M2 tecido-residentes e eosinófilos nos órgãos 

periféricos.  

Por outro lado, macrófagos M2 estão envolvidos na homeostase do tecido 

adiposo, onde é ativado em resposta a IL-4 e IL-13 produzidas por eosinófilos 

(Wu et al, 2011). Diante disso, o grupo de Satoh sugeriu que Trib1 pode manter 

o tecido adiposo pelo controle dos macrófagos M2, atuando na lipodistrofia, a 

qual pode ser observada em camundongos sem Trib1. Aqui, podemos ressaltar 

sobre a importância das células T reguladoras residentes no tecido adiposo, 

responsáveis pela homeostase nesse tecido, bem como da proteína Trib1, 

envolvida na manutenção do tecido adiposo, cujo papel foi demonstrado no 

trabalho citado acima. 

Prosseguindo, estudos recentes do grupo de Dugast (2013) 

demonstraram que células TCD4+ de baço de camundongos infectadas com 

lentivírus contendo a sequência gênica de Trib1 proliferaram menos que as 

demais. Sendo que após a primeira divisão celular as células infectadas com o 

lentivírus não se dividiram mais. Este mesmo trabalho demonstrou que Trib1 

encontra-se significativamente mais expresso em células T reguladoras 

humanas e de camundongos que nas subpopulações de células T não 

reguladoras, observando que células T CD4+ infectadas com lentivirus contendo 

a sequência gênica de Trib1 apresentaram proliferação diminuída em relação as 

não-infectadas. Além disso, a expressão de Trib-1 e FOXP3 foi fortemente 

relacionada nessas células, visto que foi demonstrada a interação de Trib1 e 

FOXP3 por ensaio de imunoprecipitação e esta interação é similar aquelas 

observadas com relação a Trib1 e outras moléculas, como MEK1 (proteína 

quinase). Estes dados sugerem que Trib1 e FOXP3 podem estar envolvidos em 

vias comuns de regulação, interagindo em condições de repouso.  
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Portanto, o impacto de Trib1 na função das Tregs ainda não está 

elucidado, tornando necessários estudos adicionais para entender melhor a 

interação Trib1/FOXP3 e o papel de Trib1 na função das Tregs.  

 

1.1.3. Trib2  

Trib2 foi inicialmente descrito por Zhang e colaboradores. O trabalho 

desse grupo descreveu Trib2 como uma molécula relacionada à uveíte 

autoimune, na qual foi observada a presença de anticorpos anti-Trib2 nos 

pacientes avaliados (Zhang et al, 2005). Além desse, outros dados descrevem 

Trib2 apresentando expressão diferencial em diferentes condições, como na 

leucemia mieloide aguda (LMA), na qual foi descrita indução da expressão de 

Trib2 e que a expressão retroviral de Trib2 induz a leucemia mieloide aguda em 

camundongos (Keeshan et al, 2006 e 2008). Keeshan et al identificaram Trib2 

contribuindo na patogênese da LMA através da inibição da função de C/EBP, 

pela sua degradação proteossômica dependente de Trib2 (Keeshan et al, 2006). 

Os dados de Rishi et al, em um trabalho com camundongos e humanos, sugerem 

que a regulação da expressão de Trib2 na leucemia mieloide aguda é essencial 

para a proliferação e sobrevivência celular na LMA, fazendo um importante link 

entre a função de Trib2 e a proliferação dessas células (Rishi et al, 2014). Outro 

trabalho sugere que Trib2 atua como potencial supressor de tumor na LMA, 

podendo representar um prospectivo alvo para tratamento de leucemia mieloide 

aguda (Gilby et al, 2009).  

Além disso, os resultados de Wang e colaboradores demonstraram a 

super expressão de Trib2 no adenocarcinoma, exercendo um papel na gênese 

do tumor através da inibição de C/EBP (Wang et al, 2013). Posterior estudo do 

mesmo grupo demonstrou redução da tumorigenicidade como resultado da 

super expressão de Trib2 (Xu et al, 2014). Estes resultados implicam que Trib2 

pode ser tanto um oncogene, quanto ter um efeito supressor do tumor. 

Alta expressão de Trib2 foi encontrada em células de melanoma por 

Zanella e colaboradores e seu estudo sugere o uso dessa proteína como 

marcador diagnóstico para a detecção de melanoma (Zanella et al, 2010). 

Apresentaram ainda que a supressão de Trib2 em células de melanoma resultou 

em significativa diminuição da proliferação e migração celular, e identificaram 
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Trib2 como um supressor da atividade de FoxO (fator de transcrição supressor 

de tumor), contribuindo para a manutenção do melanoma (Zanella et al, 2010).  

Grandinetti et al encontraram Trib2 super expresso em tumor primário de 

pulmão e demonstraram que a redução dos níveis dessa molécula pode inibir o 

crescimento do tumor. Demonstraram ainda que altos níveis de Trib2 inibem a 

expressão de C/EBP através de inativação transcricional e degradação proteica, 

“congelando” as células em um estado de tumor inicial. Descrevendo, portanto, 

Trib2 como potencial oncogene no câncer de pulmão, em humanos (Grandinetti 

et al, 2011). 

Analisando outras moléculas da via das MAPK, os dados de Wei e 

colaboradores indicam que Trib2 é um regulador negativo da via de ativação de 

NF-kB dependente de TLR5 (Receptor do tipo Toll 5), se ligando ao NF-kB e 

regulando sua fosforilação. Os resultados levam ainda a crer que em células 

epiteliais Trib2 desempenha papel regulador nas vias JNK e p38: células 

HEK293 defeituosas para Trib2 diminuíram a fosforilação de JNK e p38 (Wei et 

al, 2012). 

Já em células THP1 (células monocíticas humanas derivadas de leucemia 

monocítica aguda) e monócitos primários humanos, Eder e colaboradores 

demonstraram que Trib2 age via inibição da ativação de ERK e JNK: a inibição 

de Trib2 mediada por RNA de interferência levou a significativo aumento da 

ativação dessas proteínas. Essa menor expressão de Trib2 leva também ao 

aumento da produção de IL-8 em monócitos humanos primários (Eder et al, 

2008). Neste mesmo trabalho, os autores levantam a possibilidade de que a 

regulação dos níveis de Trib2 pode ser um novo mecanismo de controle da 

ativação inflamatória de monócitos, sugerindo que a modulação in vivo desse 

gene pode ser um importante mecanismo regulador na biologia dos monócitos. 

 

1.1.4. Trib3  

Diferentes trabalhos apontam que Trib3 interage com distintos 

mediadores transcricionais: Ohoka et al demonstraram a ação de Trib3 como um 

regulador negativo de CHOP (Proteína homóloga C/EBP, que atua na regulação 

da expressão gênica) (Ohoka et al, 2005); Hua e colaboradores demonstraram 

que Trib3 interage com SMAD3 (Família SMAD membro 3 – fator de transcrição 
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modulador da sinalização TGF-β) e que essa interação tem papel fundamental 

na regulação da atividade transcricional mediada por SMAD3. Apontaram ainda 

que Trib3 é importante para a manutenção de células tumorais e pode funcionar 

como potencial alvo terapêutico em metástase em humanos (Hua et al, 2011); 

Zhang et al demonstraram que a expressão de Trib3 aumenta após bloqueio de 

ERK1/2, o que pode indicar um feedback negativo entre Trib3 e a via MAPK 

(Zhang et al, 2014); Du et al sugeriram que Trib3 se liga e interfere na fosforilação 

de Akt em resposta à sinalização de insulina, promovendo a produção de glicose 

pelo fígado, provavelmente estando relacionado também à resistência à insulina 

e hiperglicemia, quando super expresso (Du et al, 2003); Alguns estudos 

demonstram que Trib3 pode interagir e modular a atividade de mediadores 

inflamatórios, como ATF4 e Akt (Ord et al, 2003. Du et al 2003; Koo et al, 2004). 

Através dessas interações, Trib3 atua em importantes processos 

celulares como metabolismo de glicose e lipídeos, diferenciação de adipócitos e 

apoptose (revisado por Tomcik et al, 2015). O trabalho de Yi e Deng descreveu 

um papel para Trib3, em mamíferos, na promoção do metabolismo lipídico 

durante o jejum através da associação com E3 ligase COP1 (Yi e Deng, 2005). 

Posteriormente, Qi et al observaram, em camundongos, que Trib3 aumentou a 

ubiquitinação dependente de COP1 e inativação de uma enzima reguladora na 

síntese de ácidos graxos durante o jejum (Qi et al, 2006). Outro trabalho 

descreveu o envolvimento de Trib3 no tecido adiposo: Bezy e colaboradores 

mostraram que Trib3 é um importante regulador negativo da adipogênese. Trib3 

está normalmente reprimido durante a expansão clonal na gênese do tecido 

adiposo. Sua indução bloqueia a diferenciação de adipócitos pela prevenção da 

indução de C/EBP e PPARy e bloqueio da sinalização ERK (Bezy et al, 2007). 

Um estudo realizado em camundongos e humanos apontou que a inibição 

de Trib3 aumenta o surgimento de tumores, devido, inicialmente, ao aumento da 

fosforilação de Akt e subsequente hiperfosforilação e ativação de FOXO3 

(Salazar et al, 2014). 

Além disso, o trabalho de Ding e colaboradores apontaram que o 

silenciamento de Trib3 reduz a deposição de colágeno na fibrose renal e diminuiu 

a progressão da glomeruloesclerose, e que o silenciamento da proteína foi 

acompanhado de significativa diminuição da fosforilação de ERK, sugerindo que 

Trib3 pode ser um alvo na melhora da fibrose renal, principalmente através da 
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via MAPK (Ding et al, 2014). Corroborando com esse trabalho, Tomcik e 

colaboradores demonstraram que Trib3 regula a ativação de fibroblastos na 

esclerose sistêmica, que essa proteína é induzida por TGF-B e o silenciamento 

de Trib3 exerce um potente efeito antifibrótico em fibroblastos cultivados (Tomcik 

et al, 2015). 

Trib3 também foi relacionado a outras patologias, como Parkinson: Aimé 

e colaboradores apontaram a alta expressão de Trib3 em humanos e modelos 

murinos da doença de Parkinson, indicando-o como um potencial mediador da 

morte e degradação neuronal na doença, pela diminuição da expressão da 

proteína Parkin, a qual está envolvida no desenvolvimento do Parkinson (Aimé 

et al, 2015). 

Os resultados de Yu e colaboradores sugerem que Trib3 também 

desempenha importante papel mediando a expressão de citocinas inflamatórias 

em osteoblastos, em resposta ao LPS, e indicam que Trib3 pode ainda modular 

a expressão de Wnt5a (Wingless-Type MMTV Integration Site Family, Member 

5A – proteína membro da família WNT, evolvida na resposta inflamatória) em 

osteoblastos de camundongo (Yu et al, 2015). 

Conforme revisado por Zhou et al, estudos apontaram que a função de 

Trib3 ocorre através do controle das vias de sinalização MAPK (MAPK-ERK) e 

TGF-B (Zhou et al, 2013). 

 

 

1.2.1 Proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK) 

 

MAPKs são moléculas conservadas que regulam funções celulares 

fundamentais (Warren et al, 2008). São expressas em todos os tipos celulares, 

estando envolvidas em vários processos fisiológicos, como na regulação do 

desenvolvimento, crescimento celular, metabolismo, diferenciação e morte 

celular, ativação celular, proliferação e contração vascular (Bonventre e Force, 

1998; Choukroun et al, 1998). 

Estas proteínas são classificadas em três grupos: JNK (c-Jun-N-terminal-

quinase), p38 (proteína quinase ativada por mitógeno 38) e ERK (proteína 

quinase regulada por sinal extracelular). JNK e p38 estão envolvidas em 

resposta ao estresse, como calor, hipóxia, estresse oxidativo, e a citocinas pró-
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inflamatórias (Kyriakis e Avruch, 2001). ERK responde a estímulos como fatores 

de crescimento e LDL oxidado (Che et al, 2001). ERK e p38 desenvolvem papel 

importante, mediando processos biológicos como desenvolvimento, apoptose, 

autofagia, ocongênese e inflamação (Roux, 2004). 

Entretanto, a atividade de cada MAPK depende do tipo celular no qual se 

encontra, sendo que na maioria das vezes, um único estímulo pode ativar mais 

de um grupo destas proteínas (Robinson e Cobb, 1997; Xia et al, 1995).  

As p38 constituem uma família de serina treonina quinases classificadas 

como quinases ativadas por estresse. Sua ativação ocorre em reposta a diversos 

estímulos em diferentes organismos. Em mamíferos, sua ativação permite a 

célula responder apropriadamente a sinais externos, através de diferentes 

efeitos biológicos, como inflamação, diferenciação, proliferação e sobrevivência 

celular (Wagner e Nebreda, 2009). 

A fosforilação dessas proteínas pode ativar fatores de transcrição e várias 

proteínas quinases, como as MNK (proteína quinase de interação), que estão 

envolvidas no controle da sinalização citoplasmática e nuclear em resposta a 

citocinas, fatores de crescimento, toxinas e drogas (Grossi et al, 2014). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Recentemente, com objetivo de identificar novos marcadores funcionais 

para células T reguladoras, nosso grupo realizou uma análise de microarranjo 

de cDNA de células Treg (CD4+CD127-CD25hi) e células T efetoras 

(CD4+CD127hiCD25-) purificadas de sangue periférico de 11 indivíduos 

saudáveis. Analisando os genes com maior expressão diferencial entre células 

T reguladoras e T efetoras foi observado que a expressão de TRIB1 estava 5,2 

vezes maior nas células T reguladoras (dados não publicados). TRIB1 foi o 

segundo gene de maior expressão nas Tregs quando comparado a sua 

expressão em T efetoras. O primeiro gene de maior expressão (7 vezes maior) 

em Treg em nosso estudo foi o LLCR2 ou GARP. Recentemente, a expressão 

da proteina GARP em Treg foi descrita e considerada um marcador de Treg 

ativada (Wang et al, 2009).  

Alguns estudos sugerem que TRIB1 pode ser uma molécula com função 

anti-inflamatória, interferindo na função celular, desenvolvendo resposta com 

função regulatória do sistema imunológico, tanto na sua interação com as células 

reguladoras, como atuando na diferenciação de macrófagos M2 (Ginderachter 

et al, 2006; Yamamoto et al, 2007; Rezende et al, 2007; Sung et al, 2007; Varbo 

et al, 2011; Dugast et al. 2013; Satoh et al 2013). Entretanto, até o momento, os 

dados relacionando TRIB1 e Treg apresentam a análise funcional de células 

TCD4+ de camundongos expressando Trib1 e a mesma análise não foi realizada 

em células T reguladoras. Dessa forma, o papel de Trib1 na função de Treg não 

está bem claro. Ademais, considerando os experimentos recentes em que nosso 

grupo identificou Trib1 diferencialmente expresso entre células TCD4+ Treg e T 

efetoras, é importante elucidar a relação dessa proteína com as células T 

reguladoras, bem como sua influência na função supressora dessas células. 

Assim, nossa hipótese é que a expressão de Trib-1 esteja aumentada nas 

células T reguladoras de indivíduos saudáveis e que sua expressão está 

envolvida na função supressora dessas células.  

O estudo de moléculas e vias de sinalização envolvidas na supressão 

mediada por células T reguladoras pode ser crucial para sua manipulação 

terapêutica no futuro. São necessárias pesquisas para elucidar os mecanismos 
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de supressão utilizados por essas células, possibilitando intervenções e 

entendimento do controle da resposta imunológica em diferentes quadros 

patológicos. 

Dessa forma, nosso trabalho pretende investigar o papel de TRIB1na 

função supressora das Treg. Este estudo irá, portanto, ampliar nosso 

entendimento sobre a função reguladora das Tregs e a traçar novas estratégias 

terapêuticas em condições patológicas do organismo.  
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3 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo Geral 

 

 Investigar a expressão de TRIB1 e avaliar seu papel na 

diferenciação e função supressora de células T reguladoras 

humanas de indivíduos saudáveis. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Validar os resultados prévios de expressão gênica de TRIB1 em células 

T reguladoras induzidas e efetoras de indivíduos saudáveis; 

2. Avaliar o papel de TRIB1 na diferenciação in vitro de células T 

reguladoras de indivíduos saudáveis; 

3. Avaliar o papel de TRIB1 na função supressora das células T 

reguladoras na proliferação de linfócitos T efetores de indivíduos 

saudáveis;  
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4 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

 

Para alcançarmos os objetivos específicos do trabalho, indivíduos 

saudáveis foram selecionados e convidados a participarem do estudo.  Os 

critérios de inclusão dos indivíduos do estudo estão apresentados nos métodos. 

Para cada um dos objetivos foram estabelecidas estratégias que foram 

desenvolvidas no estudo.  

 

Objetivo 1: Validar os resultados prévios de expressão gênica de TRIB1 

em células T reguladoras induzidas e efetoras de indivíduos saudáveis. 

  

Estratégia – avaliar a expressão de TRIB1 em células Treg purificadas 

de indivíduos saudáveis utilizando contas magnéticas cobertas com anticorpos 

anti-CD4/CD25 por PCR em tempo real. 

 

 

Figura 3. Estratégia de validação dos resultados prévios de expressão gênica de TRIB1 em células 

T reguladoras. Avaliar a expressão de TRIB1 em células Treg purificadas de indivíduos saudáveis 

utilizando contas magnéticas cobertas com anticorpos anti-CD4/CD25 por PCR em tempo real. 

 

Objetivo 2: Avaliar o papel de TRIB1 na diferenciação in vitro de células 

T reguladoras de indivíduos saudáveis. 

  

Estratégia – Investigar se interferindo na expressão de TRIB1 em células 

T CD4+ virgens, a diferenciação in vitro dessas células em T reguladoras se 

mantém eficaz. Para isso, células T CD4+ naive foram transfectadas com siRNA-

Trib ou siRNA-negativo e cultivadas por 5 dias com estímulos de anti-CD3, anti-
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CD28, IL-2 e TGF-β. Após esse período foi avalidada a expressão de FOXP3 

nessas células por citometria de fluxo. 

 

Figura 4. Estratégia de avaliação do papel de TRIB1 na diferenciação in vitro de células T reguladoras 

de indivíduos saudáveis. Investigar se interferindo na expressão de TRIB1 em células T CD4+ virgens, a 

diferenciação in vitro dessas células em T reguladoras se mantém eficaz. Para isso, diferenciamos células 

T CD4+ virgens por 5 dias com estímulos de anti-CD3, anti-C28, IL-2 e TGF-β, após tranfecção com siRNA 

negativo ou siRNA TRIB1, e o fenótipo de Treg avaliado pela expressão de FOXP3 por citometria de fluxo. 

 

Objetivo 3: Avaliar o papel de TRIB1 na função supressora das células T 

reguladoras na proliferação de linfócitos T efetores nos indivíduos saudáveis. 

Estratégia: Investigar se interferindo na expressão de Trib-1 nas células 

Treg, essas células continuarão com sua função supressora.  Para isso, 

diferenciamos células Treg in vitro, uma vez que a quantidade necessária para 

realizar esse experimento seria muito grande, não sendo viável obter um número 

suficiente com uma coleta de 80 ml de sangue ou mesmo uma bolsa de sangue 

(250 ml). Células T CD4 naive foram purificadas a partir de PBMC de indivíduos 

saudáveis e foram estimuladas com anti-CD3 por 24h. Após isso, foi feito o 

silenciamento da proteína TRIB1 pela transfecção dessas células com RNA de 

interferência pequeno (siRNA) para TRIB1 ou siRNA negativo. Após 24h de 

transfecção, as células foram novamente estimuladas com anti-CD3 e anti-CD28 

na presença de: IL-2 e TGF-β. As culturas foram mantidas por 5 dias e então foi 

avaliada a expressão de foxp3. Para investigar o efeito de TRIB1 na função 

supressora das Treg diferenciadas, após o silenciamento de TRIB1 nas Tregs, 

foi realizado o ensaio de supressão de células T efetoras (CD4+CD127+CD25-) 

dos mesmos indivíduos co-cultivando essas células (previamente marcadas com 

CFSE, CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit) com diferentes concentrações 

das Treg transfectadas com siRNA TRIB1 ou siRNA negativo. As células foram 

estimuladas com anti-CD3/aCD28/aCD2 por 5 dias e a proliferação das T 

efetoras foi avaliada por citometria de fluxo. 
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Figura 5. Estratégia de avaliação do papel de TRIB1 na função supressora das células T 

reguladoras na proliferação de linfócitos T efetores nos indivíduos saudáveis. Investigar se 

interferindo na expressão de Trib-1 nas células Treg, essas células continuarão com sua função supressora. 

Para isso, diferenciamos células Treg in vitro. Células T CD4 naive foram purificadas a partir de PBMC de 

indivíduos saudáveis e foram estimuladas com anti-CD3 por 24h. Após isso, foi feito o silenciamento da 

proteína TRIB1 pela transfecção dessas células com RNA de interferência pequeno (siRNA) para TRIB1 ou 

siRNA negativo. Após 24h de transfecção, as células foram novamente estimuladas com anti-CD3 e anti-

CD28 na presença de: IL-2 e TGF-β. As culturas foram mantidas por 5 dias e então foi avaliada a expressão 

de foxp3. Para investigar o efeito de TRIB1 na função supressora das Treg diferenciadas, após o 

silenciamento de TRIB1 nas Tregs, foi realizado o ensaio de supressão de células T efetoras 

(CD4+CD127+CD25-) dos mesmos indivíduos co-cultivando essas células (previamente marcadas com 

CFSE, CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit) com diferentes concentrações das Treg transfectadas com 

siRNA TRIB1 ou siRNA negativo. As células foram estimuladas com anti-CD3/aCD28/aCD2 por 5 dias e a 

proliferação das T efetoras foi avaliada por citometria de fluxo. 
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5 MÉTODOS 

5.1 Aspectos éticos  

Os indivíduos saudáveis do estudo foram professores, alunos e 

funcionários do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, da Universidade 

Federal de Goiás - UFG. O projeto faz parte de um projeto maior: Identificação 

de Correlatos de Proteção na infecção pelo HIV, já aprovado pelo Comitê de 

Ética do Hospital das Clínicas da UFG via plataforma Brasil (CAAE 

06655913.5.3001.5375) e aprovado pelo CNPq (486715/2012-4). 

5.2 Indivíduos da pesquisa 

A população de estudo foi composta por indivíduos com idade ≥18 anos 

e os critérios de inclusão dos indivíduos são:  

 Sem uso de vacinas ou drogas imuno-estimuladoras nos últimos 30 

dias; 

 Sem qualquer condição mórbida. 

Os indivíduos que preencheram os critérios foram selecionados e 

convidados para participarem do estudo.  

Foram selecionados e coletados material biológico de 40 indivíduos, 

sendo que todos leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

5.3 Coleta de sangue periférico e banco de dados 

Foram coletados 100 mL de sangue periférico de cada indivíduo por 

punção venosa, em tubos heparinizados para separação das células 

mononucleares de sangue periférico. O material biológico foi encaminhado para 

o laboratório de pesquisa, onde foi processado e estocado.  
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5.4 Isolamento de células mononucleares de sangue periférico:  

Amostras de sangue heparinizado foram diluídas a 1:2 em solução salina 

isotônica e separadas em gradiente de Ficoll-Hypaque (densidade 1.077g/l). 

Após centrifugação a 1800 rpm por 25 minutos, o anel de células mononucleares 

foi coletado, diluído com salina para realização de lavagens. O processo de 

lavagem foi repetido por 3 vezes, consistindo na ressuspensão das células 

mononucleares em salina e duas centrifugações a 1800 rpm por 8 minutos. Na 

terceira lavagem foi utilizada uma menor rotação para diminuição das plaquetas 

na amostra: 1000 rpm por 8 minutos. Em seguida, o botão celular foi 

ressuspenso em meio RPMI (Gibco-BRL, Grand Island, NY, USA) acrescido de 

10% de soro fetal bovino (SFB) inativado, suplementado com 2 mM de L-

Glutamina. A concentração celular foi determinada por contagem em câmara de 

Neubauer. Das células obtidas, 100 milhões foram utilizadas para realização dos 

experimentos seguintes e o restante das PBMC, congelado para posterior 

utilização. 

5.5 Congelamento das células mononucleares do sangue periférico 

As células a serem criopreservadas foram centrifugadas por 8 min a 1800 

rpm e o sobrenadante foi desprezado. O sedimento foi ressuspendido em 1 mL 

de solução de congelamento (90% de Soro Fetal Bovino e 10% de 

Dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma Aldrich, EUA), previamente preparada) para 

cada 10 x 106 células. Foram feitas alíquotas de 1 mL da solução contendo as 

células por tubo de criopreservação, mantidos em gelo e devidamente 

identificados. Os tubos foram deixados “overnight” a -80º C em recipiente próprio 

para congelamento contendo álcool isopropílico e posteriormente transferidos 

para o nitrogênio líquido. Antes da realização dos experimentos, a viabilidade 

celular foi avaliada por exclusão com azul de Trypan de 1 a 6 min após o 

descongelamento com incubação a 37º C e contagem em câmara de Neubauer. 

As células a serem utilizadas nos testes apresentaram viabilidade ≥ 90%.  
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5.6 Purificação de populações celulares  

A separação de linfócitos T CD4+ naive a partir de PBMC foi realizada 

pelo processo de seleção negativa utilizando contas magnéticas conjugadas 

com anticorpos monoclonais (Miltenyi, Naive CD4+ T Cell Isolation Kit II). As 

células foram incubadas com um coquetel de anticorpos – anti- CD8, CD14, 

CD16, CD15, CD19, CD25, CD34, CD36, CD45RO, CD56, CD123, TCRγ/δ, 

HLA-DR e CD235a - por 5 minutos a 4º C. Após a incubação, foi adicionada uma 

solução contendo contas magnéticas biotiniladas, com nova incubação a 4º C 

por 10 minutos. A seguir, as células foram transferidas para colunas em suporte 

imantado por 2 a 3 min, para purificação da população T CD4+ naive. A coluna 

foi lavada por 3 vezes com tampão de separação (PBS 0,5% SFB). As células 

livres de contas magnéticas passaram pela coluna e foram coletadas, sendo 

estas as células T CD4+ naive. A eficiência da purificação foi avaliada por 

citometria de fluxo. 

A purificação de células Treg também foi realizada a partir de PBMC por 

separação magnética (Miltenyi, CD4+CD25+CD127dim/– Regulatory T Cell 

Isolation Kit II). Neste kit, a separação ocorreu em duas etapas de purificação: 

Primeiro as células foram incubadas com um coquetel de anticorpos – anti - CD8, 

CD19, CD123 e CD127 - por 5 minutos a 4º C. Após a incubação, foi adicionada 

uma solução contendo contas magnéticas biotiniladas, com nova incubação a 

4ºC por 10 minutos. A seguir, as células foram transferidas para coluna em 

suporte imantado por 2 a 3 min, para purificação da população T CD4+CD127dim/. 

A coluna foi lavada por 3 vezes com tampão de separação (PBS 0,5% SFB). As 

células livres de contas magnéticas passaram pela coluna e foram coletadas, 

sendo estas as células T CD4+CD127dim/–. Logo após, as células obtidas foram 

incubadas com contas magnéticas conjugadas ao anticorpo monoclonal anti-

CD25 por 15 minutos a 4ºC. Em seguida, foram transferidas para nova coluna 

em suporte imantado por 2 a 3 min, para purificação da população 

CD4+CD25+CD127dim/–. A coluna foi lavada por 3 vezes com tampão de 

separação (PBS 0,5% SFB), para coleta das células CD25- e retirada do suporte 

imantado. Com a coluna fora do suporte, procedeu-se novamente a lavagem e 

as células aderidas na coluna foram coletadas, sendo estas as células 

CD4+CD25+CD127dim/–. A eficiência da purificação foi avaliada por citometria de 
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fluxo. A partir desta separação, coletamos também as células T efetoras 

(TCD4+CD25-) obtidas. 

5.7 Diferenciação de células T reguladoras (Treg) 

Foram adicionados 2 x 106 células T CD4+ naive /ml, purificadas conforme 

descrito no item 1.6, em cada poço da placa de poliestireno de 24 poços, 

previamente sensibilizada com anticorpo anti-CD3 (BD Pharmingen, EUA) na 

concentração de 1ug/mL (2h na estufa a 5% CO2, 37ºC). Foram adicionados a 

cada poço: 1µg/mL de anti-CD28 (BD Pharmingen, EUA), 100U/mL (Sigma 

Aldrich, EUA) de IL-2 e TGF-β (PeproTech, Brasil) na concentração de 5ng/mL. 

A placa foi incubada por 5 dias em estufa a 5% CO2, 37ºC, sendo que no terceiro 

dia de cultura metade do meio RPMI de cada poço foi retirado e o mesmo volume 

de meio de cultura (10% SFB + antibiótico) recém preparado contendo as 

citocinas foi acrescentado em cada poço (Wang et al, 2009). Foram 

diferenciadas células nas seguintes condições: 1) células T CD4+ naive; 2) 

células T CD4+ naive transfectadas com siRNA-Trib-1; 3) células T CD4+ naive 

transfectadas com siRNA-negativo. A transfecção ocorreu conforme descrito no 

item 5.12, tendo sido realizada 24h antes do experimento de diferenciação de 

células Treg. 

5.8 Citometria de fluxo 

Marcação celular de superfície: T CD4+ naive purificadas foram marcadas 

com 25µL de uma solução formada a partir de um painel de anticorpos 

monoclonais conjugados a fluorocromos anti-CD3 Aloficocianina (APC) (UCHT1, 

TONBO, EUA), anti-CD4 Aloficocianina 7 (APCCy7) (RPA-T4, TONBO, EUA), 

anti-CD45RA Ficoeritrinacianina (PeCy5) (HI100, BD Pharmingen, EUA). 

Células Treg purificadas foram marcadas com o seguinte painel de anticorpos: 

anti-CD3 APC (UCHT1, TONBO, EUA), anti-CD4 APCCy7 (RPA-T4, TONBO, 

EUA), anti-CD127 Ficoeritrina (Pe) (hIL-7R-M21, BD Pharmingen, EUA), anti-

CD25 PeCy5 (M-A251, BD Pharmingen, EUA) previamente titulados, utilizados 

em diferentes combinações. Foram utilizados anticorpos diluídos em tampão de 
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lavagem FACS (PBS 2% SFB) conforme titulação realizada previamente. As 

células foram incubadas por 30 min no escuro a 4º C.  

Marcação intracelular: Após a marcação de superfície, as células foram 

lavadas 2 vezes com tampão de lavagem FACS por 5 minutos a 1800 rpm. Em 

seguida, as células foram permeabilizadas e fixadas com Tampão de 

Permeabilização/Fixação 1x (Fixation/Permeabilization Buffer, eBioscience, 

EUA) e incubadas por 1 hora a 4ºC. Após a incubação, as células foram lavadas 

com tampão FACS a 1800 rpm por 10 minutos, seguida de 2 lavagens com 

Tampão de Permeabilizacão 1x (Permeabilization Buffer, eBioscience, EUA) a 

1800 rpm por 10 minutos. Logo após, foi adicionada solução de bloqueio 

(Tampão de Permeabilização 1x 2% SFB) e as células foram incubadas por 15 

minutos a temperatura ambiente, no escuro, para reduzir as ligações 

inespecíficas do anticorpo. A seguir, as células marcadas com anticorpo anti-

Foxp3, conjugado ao fluorocromo Isotiocianato de Fluoresceína (FITC) ou 

conjugado a Ficoeritrina (Pe) (PCH101, eBioscience, EUA), e em alguns 

experimentos foi adicionado anti-CTLA-4 APC (BNI3, BD Pharmingen, EUA), 

foram incubadas por 30 minutos a 4ºC, no escuro. Após a incubação, as células 

foram lavadas por 2 vezes com tampão de Permeabilização 1x por 10 minutos a 

1800 rpm e fixadas com solução de Formaldeído 1% (Sigma Aldrich, EUA).  

 

Tabela 1. Anticorpos para marcação intracelular e de superfície. 

Anticorpo Fluorocromo Marca Titulação 
 
Coquetel TCD4 naive 

   

Anti-CD3 APC TONBO 0,5uL 

Anti-CD4 APCCy7 TONBO 0,5uL 

Anti-CD45RA  PeCy5 BD Pharmingen 10uL 

 
 
Coquetel Treg 

   

Anti-CD3 APC TONBO 0,5uL 

Anti-CD4 APCCy7 TONBO 0.5uL 

Anti-CD25 PeCy5 BD Pharmingen 10uL 

Anti-CD127  Pe BD Pharmingen 2uL 
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Anti-Foxp3 FITC ou Pe eBioscience 5uL 

Anti-CTLA-4 APC BD Pharmingen 5uL 

    

 

5.9 Supressão da proliferação mediada por células T reguladoras 

Células T efetoras (Teff) CD4+CD127highCD25- (obtidas pela purificação 

com contas magnéticas) marcadas com CFSE (Carboxyfluorescein succinimidyl 

ester) (Cell TraceTM CFSE Cell Proliferation Kit, Life Technologies, EUA) e 

células T reguladoras CD4+CD25highCD127low foram cultivadas por 5 dias em 

estufa 5% CO2 a 37ºC com meio de cultura RPMI (Lonza RPMI-1640 

BioWhittaker com Glutamina) suplementado com 1% de penicilina e 

estreptomicina e 10% de soro bovino fetal  e estimuladas com contas magnéticas 

cobertas com anticorpos anti-CD3, anti-CD28 e anti-CD2 (MACSBead Miltenyi 

Biotec Treg Supression Inspector Human Kit, Inglaterra) em placa de poliestireno 

96 poços com fundo em U . Foram utilizadas células reguladoras diferenciadas 

a partir de células T CD4 naive transfectadas com siRNA-Trib-1 ou siRNA-

controle negativo e não transfectadas e diferenciadas em presença de IL-2, TGF-

β e anti-CD3 e anti-CD28 conforme descrito no item 5.7 em diferentes 

proporções (Teff:Treg – 1:0, 0:1, 1:1, 2:1, 4:1, 8;1).  A proliferação celular das T 

efetoras foi avaliada por citometria de fluxo. Após os 5 dias do ensaio de 

supressão da proliferação celular, foram coletados 150 uL do sobrenadante da 

cultura e armazenados a -80ºC para posterior avaliação das citocinas 

produzidas. 

5.10 Extração de RNA 

O RNA total das células foi extraído utilizando o High Pure RNA Isolation 

Kit (Roche, Suíça). As extrações foram realizadas nas seguintes condições: 

células T CD4+ naive purificadas, células Treg diferenciadas (5 dias de cultura), 

células Treg siRNA-Trib-1 diferenciadas (5 dias de cultura), células Treg siRNA-

negativo diferenciadas (5 dias de cultura), células TCD4+ naive siRNA-Trib-1 ou 

siRNA-negativo (3 e 5 dias de cultura, para controle da transfecção). 10 x 106 
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células foram ressuspensas e homogeneizadas em 200uL de PSB e foram 

adicionados 400uL de Tampão de Lise/Ligação (Lysis/Biding Buffer, Roche, 

Suíça). Em seguida, as células transferidas para coluna High Pure Filter para 

separação dos ácidos nucleicos, que ficam retidos na coluna. A amostra na 

coluna foi centrifugada por 15s a 8000 g e o sobrenadante foi descartado. Logo 

após, foi adicionada solução de DNAse e realizada uma incubação por 15 

minutos a 25ºC. Então, foram realizadas 3 lavagens consecutivas com solução 

de lavagem (Wash Buffer, Roche, Suíça) por 15 segundos a 8000 g, cada. A 

seguir, foi adicionada solução de eluição (Elution Buffer) na coluna e uma última 

centrifugação por 1 minuto a 8000 g para obtenção do RNA purificado. O RNA 

obtido foi quantificado em NanoDrop a 400nM, e a qualidade do material obtido 

foi avaliada a partir da razão dos comprimentos de onda 260/280 em NanoDrop, 

considerando adequadas as amostras com razão superior a 1,8.  

5.11 Reação de PCR em tempo real (RT- qPCR) 

As reações de PCR em tempo real foram realizadas em placas de 96 

poços, usando QuantiTect Sybr Green (Qiagen, Alemanha) e o equipamento 

“LightCycler® 480 Roche”. Para a reação foram utilizados 5µL de RNA diluído a 

5ng/µL (total 25ng por reação), 2,8µL de água DEPC, 1µL de cada iniciador 

(forward (F) e reverse (R), Integrated DNA Technologies –IDT, EUA) (Tabela 2), 

0,2µL de enzima Transcriptase Reversa e 10µL de Sybr. A reação foi realizada 

em 1 ciclo de 40 minutos a 50ºC, 15 minutos 95ºC, seguidos de 50 ciclos de 15 

segundos a 94ºC, 30 segundos a 54ºC e um ciclo de 5 segundos a 95ºC. Foi 

utilizado como gene de referência o 18S (18S Ribosomal RNA) e as amostras 

foram testadas em duplicata, o controle da reação foi feito com H2O. O valor de 

Cq (cycle threshold) é preditivo da quantidade de mRNA alvo presente na 

amostra e a expressão relativa de cada gene foi calculada de acordo com o 

método ΔΔCq (2-ΔΔCq), sendo ΔCq a diferença entre o Cq do gene alvo e o gene 

referência, e ΔΔCq a diferença entre o ΔCq das amostras (ΔCq amostra teste – 

ΔCq amostra calibrador) (Bustin et al, 2009). 
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Tabela 2. Sequência dos Iniciadores para a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Nome do Gene  Sequência  

    
TRIB-1 (F)  5’ TAC CTG CTG CTG CCC CTA 3’  

TRIB-1 (R)  5’ TCC TGG TAG TGT TTA ATG GGA AA 3’  

FOXP3 (F)   5’ ACC TAC GCC ACG CTC ATC 3’  

FOXP3 (R)  5’ TCA TTG AGT GTC CGC TGC T 3’  

18S (F)  AATAAATCATAAGA CACGGA CAGGA 

TTGACAG 

 

18S (R)  AATAAATCATAAAATTAA CGAGA CAAATCG  

Gapdh (F)  5’ AGC CAC ATC GCT CAG ACA 3’  

Gapdh (R)  5’ GCC CAA TAC GAC CAA ATC 3’  

 

 

5.12 Transfecção de RNA de interferência (siRNA) em células T CD4+ naive 

As células T CD4+ naive obtidas conforme descrito acima, foram 

transfectadas com RNA de interferência pequeno para Trib-1 (do inglês, small 

interfering RNA, siRNA-TRIB-1), ou RNA de interferência pequeno controle 

negativo (siRNA-negativo) por nucleoporação, 2 x 106 células por condição, 

usando aparelho Nucleofector II b de acordo com as instruções do fabricante 

(Amaxa Biosystems), programa U-14. Foram usados 3 siRNAs para TRIB-1 

(HSS115591, HSS115592, HSS173480, ThermoFisher) e como controle, 2 

siRNA-negativo (low GC duplex, cat# 45-2002, ThermoFisher). Utilizamos 1 µl 

de cada siRNA-TRIB-1 a 3nM para cada condição e 5 µl de siRNA-negativo. 2 x 

106 células de cada condição foram ressuspendidas em 100uL de solução de 

transfecção Nucleofector (Human T Cell Nucleofector® Solution). A seguir, 

adicionou-se o siRNA das respectivas condições e as células foram transferidas 

para cubetas. Prosseguiu-se a transfecção. Ao fim do programa, as células foram 

transferidas para placa de 24 poços, com meio de cultura RPMI (Lonza, 

Alemanha) sem antibiótico. Após 6 h de transfecção, o meio foi trocado por outro 

recém preparado contendo antibiótico e foram adicionadas as citocinas para 

diferenciação de Treg nos devidos poços, de acordo com o descrito no item 1.7. 
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Após 24 h, 72 h e 120 h foram coletadas células para o controle da redução de 

Trib-1 e expressão gênica de foxp3 nos poços contendo células T naive sem 

estímulo de diferenciação. A eficiência da transfecção foi monitorada através de 

qPCR e o controle da tranfecção, com marcação intracelular utilizando 

plasmídeo pmaxGFP®Vector (Lonza, Suiça), de acordo com instruções do 

fabricante. 

 

Análise Estatística 

As análises estatísticas foram realizadas pelos testes não paramétricos 

de Wilcoxon signed rank test, utilizando o programa GraphPad Prism 5.0 (San 

Diego, CA, EUA). Nível de significância definido em 5% (p<0,05). Para análise 

do ensaio funcional, foi avaliado o percentual de proliferação de células T 

efetoras na presença das células T reguladoras diferenciadas e transfectadas 

com siRNA-Trib-1 ou siRNA-negativo de indivíduos saudáveis.  
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6 RESULTADOS  

 

No total, foram coletadas, processadas e armazenadas amostras de 

sangue periférico de 40 indivíduos adultos saudáveis. As amostras foram 

nomeadas, em ordem crescente, DS (doador saudável) 001 a DS040. 

Entretanto, somente quatro indivíduos tiveram suas amostras analisadas pela 

metodologia descrita. 

6.1 Expressão de FOXP3 e TRIB1 em células T reguladoras humanas 
purificadas 

A partir da amostra do indivíduo DS030, foi realizada a purificação de 

células T reguladoras do sangue periférico, para avaliação da expressão de 

FOXP3 e TRIB1 em células Treg purificadas (CD3+CD4+CD25highCD127low) e T 

efetoras (CD3+CD4+CD25-CD127+, Teff). Após a purificação dessas células, o 

RNA foi extraído e procedeu-se à RT-qPCR, amplificando a região dos genes 

FOXP3 e TRIB1. A reação foi normalizada com o gene endógeno Gapdh, e os 

resultados obtidos, normalizados com PBMC, foram uma expressão de FOXP3 

3,9 vezes maior em Teff e 41,07 vezes maior em Treg. Já TRIB-1 apresentou-se 

0,50 vezes mais expresso em Teff e 2,16 vezes mais expresso em Treg, 

conforme mostra a Figura 6. Além deste indivíduo, nosso grupo avaliou a 

expressão gênica de FOXP3 e TRIB1 em outros 3 indivíduos saudáveis, 

resultando em uma média de expressão de FOXP3 de 0,0 em Teff e 7,25 vezes 

mais expresso em Treg. Já a média de expressão gênica de TRIB1 observada 

foi 0,01 vezes em Teff e 1,88 vezes mais expresso em Treg. 
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Figura 6. Expressão de FOXP3 e TRIB1 em células T reguladoras purificadas (Treg) e células T 

efetoras (Teff). As células Treg e Teff foram purificadas do sangue periférico utilizando contas magnéticas, 

o RNA extraído e submetido à RT-qPCR. O experimento foi normalizado com o gene endógeno Gapdh e a 

expressão relativa foi normalizada com PBMC. Dados referentes a 1 (um) indivíduo analisado (DS030), 

representativo de 04. 

6.2 Expressão de FOXP3 e TRIB1 em células T reguladoras humanas 
diferenciadas 

Visto que o número de células T reguladoras presentes no sangue 

periférico humano é muito reduzido, tornando difícil a obtenção de grande 

quantidade dessas células, foi realizada a diferenciação de células T reguladoras 

com as amostras dos indivíduos DS003, DS004 e DS006. Após a diferenciação, 

foi avaliada a porcentagem de FOXP3 presente nessas células, por meio de 

citometria de fluxo, bem como a expressão de FOXP3 e TRIB1, por RT-qPCR. 

Foi observada a expressão da proteína FOXP3 em 82,2% das células 

diferenciadas, com mediana da intensidade de fluorescência (MFI) de 1456 

(Figura 7). A RT-qPCR resultou em uma média de expressão gênica de FOXP3 

1,84 vezes maior em Treg, que em PBMC, e 2,53 vezes mais TRIB1 em Treg 

(Figura 8). 
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Figura 7. Expressão de FOXP3 em células T reguladoras diferenciadas. As células TCD4+ virgens 

foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β, por 5 dias. 

Após a diferenciação, as células foram marcadas com anticorpos anti-CD3 APC, anti-CD4 APCCy7, anti-

CD25 PeCy5, anti-CD127 Pe e anti-FOXP3 FITC. Dados referentes a 01 experimento representativo de 03. 

 

Figura 8. Expressão de FOXP3 e TRIB1 em células T reguladoras diferenciadas. As células TCD4+ 

virgens foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β, por 
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5 dias. Após a diferenciação, o RNA das células foi extraído e realizou-se a RT-qPCR. O experimento foi 

normalizado com o gene endógeno 18S e a expressão relativa foi normalizada com células T CD4+ virgens. 

Dados referentes à média de 03 (três) indivíduos analisados (DS003, DS004 e DS006). 

6.3 Avaliação da supressão de células T CD4+ mediada por células T 
reguladoras purificadas e diferenciadas 

Após a purificação das células T reguladoras, realizamos um ensaio de 

supressão da proliferação de células T CD4+. Observamos redução da 

proliferação de células Teff na presença de células Treg. Na medida da 

diminuição da quantidade de Treg em cada condição, observamos a restauração 

da proliferação a partir de 4:1 (Teff:Treg), variando para 58% na condição 1:1; 

57,4% em 2:1; 68,4% em 4:1 e 75,8% em 8:1(Figura 9), validando assim, a 

função reguladora das células purificadas. 

 

Figura 9. Ensaio de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T reguladoras 

purificadas do sangue periférico.  As células T reguladoras (Treg) e T efetoras (Teff) foram purificadas 

do sangue periférico utilizando contas magnéticas. As células purificadas foram submetidas ao ensaio de 

supressão da proliferação mediada por células Treg. As células Teff foram marcadas com CFSE e a 

proliferação, avaliada por citometria de fluxo. Dados referentes ao indivíduo DS004.  

 

Após a obtenção de células Treg por diferenciação, realizamos um ensaio 

de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T 

reguladoras diferenciadas. Observamos no ensaio com as células do indivíduo 

DS003, a supressão efetuada pelas Treg diferenciadas: aumento de 50,4% de 

supressão da proliferação das células T CD4+ não reguladoras, com a 

proliferação das mesmas diminuindo de 77,2% para 38,3% (Figura 10). 
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Figura 10. Ensaio de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T reguladoras 

diferenciadas.  As células TCD4+ virgens foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-

CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células foram submetidas ao ensaio de 

supressão da proliferação por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- purificadas marcadas com CFSE. 

Em seguida, as células foram submetidas à citomtria de fluxo. A proporção de célula T efetora e T 

reguladora (Teff : Treg) foi de: 1:1. Dados referentes ao indivíduo DS003. 

6.4 Avaliação do papel de TRIB1 na diferenciação de células T 
reguladoras humanas 

Após esses resultados, avaliamos o efeito de TRIB1 na diferenciação de 

Treg. O gene TRIB1 foi silenciado em células T CD4+ naive, por meio de 

transfecção com RNA de interferência pequeno (siRNA). Foi realizada 

transfecção de siRNA TRIB1 e siRNA negativo (controle – siRNA neg). 24h após 

a transfecção com siRNA, as células transfectadas foram transferidas para placa 

de 24 poços com estímulo anti-CD3, anti-CD28, e as citocinas IL-2 e TGF-β, para 

diferenciação em células T reguladoras. Após 5 dias de diferenciação, as células 

foram coletadas, e foi realizado um ensaio de citometria de fluxo e RT-qPCR. Foi 

observado FOXP3 em 96% das células diferenciadas após a transfecção com 

siRNA neg, com MFI 543, e em 92,8% das células diferenciadas após a 

transfecção com siRNA TRIB1, com MFI 500 (Figura 11). A seguir, realizou-se a 

RT-qPCR, com amplificação dos genes FOXP3 e TRIB1, para avaliação da 

expressão de TRIB1 e sua influência na expressão de FOXP3. Os dados obtidos 

nas células transfectadas com siRNA controle indicaram uma média de 

expressão de FOXP3 10,68 vezes maior nessas células siRNA neg que nas T 

CD4+ virgens e 3,83 mais TRIB1 nas células siRNA neg, nas mesmas condições. 
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Já nas células transfectadas com siRNA TRIB1 foi observada uma média de 

expressão de FOXP3 5,23 vezes maior que em células T CD4+ virgens e 2,60 

vezes mais TRIB1 (Figura 12). A reação foi normalizada com o gene endógeno 

18S e os dados obtidos foram normalizados com células T CD4+ virgens. 

 

Figura 11. Expressão de FOXP3 em células T reguladoras diferenciadas após transfecção.  As células 

TCD4+ virgens foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-

β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células foram marcadas com anticorpos anti-CD4 APCCy7 e e anti-

FOXP3 FITC. (a) Após transfecção com siRNA neg; (b) Após transfecção com siRNA Trib. Dados referentes 

a 01 experimento representativo de 03 experimentos realizados. . 

 



44 

 

 

Figura 12. Expressão de FOXP3 e TRIB1 em células T reguladoras diferenciadas após transfecção 

com siRNA TRIB1 e siRNA controle (siRNA neg). As células TCD4+ virgens foram transfectadas com 

siRNA TRIB1 ou siRNA neg e 24h depois, foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-

CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, o RNA das células foi extraído e realizou-

se a RT-qPCR. O experimento foi normalizado com o gene endógeno 18S e a expressão relativa foi 

normalizada com células T CD4+ virgens. Dados referentes à média de 3 (três) indivíduos analisados 

(DS003, DS004 e DS006). 

 

Para controle da redução da expressão de TRIB1 nas células 

transfectadas, foram coletadas células nos pontos 0h, 24h e 72h dos poços de 

células transfectadas com siRNA TRIB1 e siRNA neg. Essas células não foram 

submetidas aos estímulos de diferenciação de Treg. A seguir, o RNA dessas 

células foi extraído e realizou-se a RT-qPCR, com amplificação dos genes 

FOXP3 e TRIB1. A média dos dados obtidos para expressão de TRIB1 foram: 

1,96 0h após a transfecção de siRNA neg e 1,98 após 0h da transfecção de 

siRNA TRIB1; 0,83 24h após a transfecção com siRNA neg e 0,19 após 24h da 

transfecção com siRNA TRIB; 1,68 72h após a transfecção com siRNA neg e 

1,32 após 72h da transfecção com siRNA TRIB1 (Figura 13). A reação foi 

normalizada com o gene endógeno 18S, e os resultados obtidos, normalizados 

com células T CD4+ virgens. 

. 
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Figura 13. Expressão de TRIB1 em relação ao tempo após transfecção. As células TCD4+ virgens 

foram transfectadas com siRNA TRIB1 ou siRNA neg. O RNA das células foi extraído nos tempos 0h, 24h 

e 72h após a transfecção e realizou-se a RT-qPCR para o gene TRIB1. O experimento foi normalizado com 

o gene endógeno 18S e a expressão relativa foi normalizada com células T CD4+ virgens. Dados referentes 

à média de 3 (três) indivíduos analisados (DS003, DS004 e DS006). 

 

O controle da eficácia da transfecção foi realizado por meio do plasmídeo 

pmaxGFP®Vector. A leitura foi realizada em citômetro de fluxo e observou-se a 

variação da quantidade de GFP intracelular em diferentes tempos: 40,3% após 

24h de transfecção; 42,2% após 48h; 38,2% após 72h, 34% após 96h e 31,6% 

após 120h, conforme apresentado na Figura 14. 
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Figura 14. Expressão de GFP em relação ao tempo após transfecção. As células TCD4+ virgens foram 

transfectadas com pmaxGFP®Vector. Foram coletadas células nos tempos 24h, 48h, 72h, 96h e 120h após 

a transfecção e procedeu-se à leitura em citômetro de fluxo. Dados referentes a 01 experimento 

representativo. 

 

6.5 Avaliação do papel de TRIB1 na função supressora de células T 
reguladoras humanas 

A seguir, foi avaliado o efeito de TRIB1 na função das células T 

reguladoras. Para tal, as células Treg diferenciadas após transfecção foram 

submetidas a um ensaio de supressão da proliferação, conforme descrito no item 

1.9 da metodologia. O ensaio foi realizado nos indivíduos DS003, DS004 e 

DS006. Em todos, foi observada redução da capacidade de supressão das 

células Treg diferenciadas na presença de siRNA TRIB1. No ensaio com as 

células do indivíduo DS003, a proliferação aumentou de acordo com a redução 

da proporção de Treg presente. No ensaio com células Treg diferenciadas na 

presença de siRNA neg, observamos variação da proliferação de Teff, de 73,8% 

para 21,2%, sendo que essa proliferação foi restaurada conforme o aumento da 

proporção de célula T efetora para célula T reguladora: de 21,2% na condição 

1:1, 29,8% em 2:1, 55,3% em 4:1 e 64,3% em 8:1, sendo que as condições se 

tratam da proporção de células T efetoras para células T reguladoras (Teff : 
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Treg). Já na condição com células diferenciadas na presença de siRNA TRIB1 

observamos aumento na proliferação de 31% na condição 1:1, 49,7% em 2:1, 

67,6% em 4:1 e 76,7% em 8:1, sendo que as condições se tratam da proporção 

de células T efetoras para células T reguladoras (Teff : Treg) (Figuras 15 e 16).  

Baseando nesses dados, observamos diminuição da capacidade 

supressora das células Treg diferenciadas na presença de siRNA TRIB1. A 

porcentagem de supressão variou de 71,27% na condição 1:1, 59,62% em 2:1, 

25,06% em 4:1 e 12,87% em 8:1, no ensaio com células siRNA neg. E 58% na 

condição 1:1, 32,65% em 2:1, 8,4% em 4:1 e 0% em 8:1, no ensaio com células 

siRNA TRIB1 (Figura 17). 

Já no ensaio com as células do indivíduo DS004, o experimento foi 

realizado nas condições 4:1 e 8:1. No ensaio com células Treg diferenciadas na 

presença de siRNA neg, observamos redução na proliferação de 71,9% em 

células Teff estimuladas, para 25,9% em 4:1 e 26,7% em 8:1, sendo que as 

condições se tratam da proporção de células T efetoras para células T 

reguladoras (Teff : Treg). Já na condição com células diferenciadas na presença 

de siRNA TRIB1 observamos redução na proliferação de 71,9% para 30,8% em 

4:1 e 50,9% em 8:1, sendo que as condições se tratam da proporção de células 

T efetoras para células T reguladoras (Teff : Treg) (Figuras 18 e 19). 

Nesse ensaio, também observamos diminuição da capacidade 

supressora das células Treg diferenciadas na presença de siRNA TRIB1. A 

porcentagem de supressão variou de 63,9% em 4:1 e 62,8% em 8:1, no ensaio 

com células siRNA neg, e 57,1% em 4:1 e 29,2% em 8:1, no ensaio com células 

siRNA TRIB1 (Figura 20). 
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Figura 15. Ensaio de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T reguladoras 

diferenciadas após transfecção com siRNA negativo.  As células TCD4+ virgens foram transfectadas 

com siRNA neg e 24h depois, foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-

CD28, IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células foram submetidas ao ensaio de supressão 

da proliferação por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- purificadas marcadas com CFSE. Em 

seguida, as células foram submetidas à citomtria de fluxo. A proporção de célula T efetora e T reguladora 

(Teff : Treg) variou de: 1:1; 2:1; 4:1 e 8:1. Dados referentes ao indivíduo DS003. 
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Figura 16. Ensaio de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T reguladoras 

diferenciadas após transfecção com siRNA TRIB1.  As células TCD4+ virgens foram transfectadas com 

siRNA TRIB1 e 24h depois, foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, 

IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células foram submetidas ao ensaio de supressão da 

proliferação por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- purificadas marcadas com CFSE. Em seguida, 

as células foram submetidas à citomtria de fluxo. A proporção de célula T efetora e T reguladora (Teff : 

Treg) variou de: 1:1; 2:1; 4:1 e 8:1. Dados referentes ao indivíduo DS003. 
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Figura 17. Proporção de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T 

reguladoras diferenciadas após transfecção com siRNA negativo ou siRNA TRIB1.  As células TCD4+ 

virgens foram transfectadas com siRNA neg ou siRNA TRIB1 e 24h depois, foram induzidas à diferenciação 

em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células 

foram submetidas ao ensaio de supressão da proliferação por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- 

purificadas marcadas com CFSE. Em seguida, as células foram submetidas à citomtria de fluxo. A 

proporção de célula T efetora e T reguladora (Teff : Treg) variou de: 1:1; 2:1; 4:1 e 8:1. Dados referentes 

ao indivíduo DS003. 

 

Ao realizar o ensaio com as células do indivíduo DS006, fizemos também 

marcação intracelular de FOXP3 nas células Treg utilizadas e o experimento foi 

realizado na condição 1:1. No ensaio com células Treg diferenciadas na 

presença de siRNA neg, observamos diminuição na proliferação de 78% para 

66,3% em 1:1, e para 75,3 % em 1:1, na condição com células diferenciadas na 

presença de siRNA TRIB1, sendo que as condições se tratam da proporção de 

células T efetoras para células T reguladoras (Teff : Treg). Além disso, 

observamos também uma redução de 33% na expressão de FOXP3, 

comparando sua expressão nas células Treg diferenciadas na presença de 

siRNA neg e naquelas diferenciadas com siRNA TRIB1, redução de 27,6% nas 

células tratadas com siRNA neg para 18,4% nas células tratadas com siRNA 

TRIB1 (Figura 21). 

Nesse ensaio, também observamos diminuição da capacidade 

supressora das células Treg diferenciadas na presença de siRNA TRIB1. A 

porcentagem de supressão variou de 15% em 1:1, no ensaio com células siRNA 

neg; e 3,4% em 1:1, no ensaio com células siRNA TRIB1 (Figura 22). 
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Figura 18. Ensaio de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T reguladoras 

diferenciadas após transfecção com siRNA negativo.  As células TCD4+ virgens foram transfectadas 

com siRNA neg e 24h depois, foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-

CD28, IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células foram submetidas ao ensaio de supressão 

da proliferação por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- purificadas marcadas com CFSE. Em 

seguida, as células foram submetidas à citomtria de fluxo. A proporção de célula T efetora e T reguladora 

(Teff : Treg) variou de: 4:1 e 8:1. Dados referentes ao indivíduo DS004. 
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Figura 19. Ensaio de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T reguladoras 

diferenciadas após transfecção com siRNA TRIB1.  As células TCD4+ virgens foram transfectadas com 

siRNA TRIB1 e 24h depois, foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, 

IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células foram submetidas ao ensaio de supressão da 

proliferação por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- purificadas marcadas com CFSE. Em seguida, 

as células foram submetidas à citomtria de fluxo. A proporção de célula T efetora e T reguladora (Teff : 

Treg) variou de: 4:1 e 8:1. Dados referentes ao indivíduo DS004. 
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Figura 20. Proporção de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T 

reguladoras diferenciadas após transfecção com siRNA negativo ou siRNA TRIB1.  As células TCD4+ 

virgens foram transfectadas com siRNA neg ou siRNA TRIB1 e 24h depois, foram induzidas à diferenciação 

em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células 

foram submetidas ao ensaio de supressão da proliferação por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- 

purificadas marcadas com CFSE. Em seguida, as células foram submetidas à citomtria de fluxo. A 

proporção de célula T efetora e T reguladora (Teff : Treg) variou de: 4:1 e 8:1. Dados referentes ao indivíduo 

DS004. 

 

 

 

Figura 21. Ensaio de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T reguladoras 

diferenciadas após transfecção com siRNA negativo ou siRNA TRIB1.  As células TCD4+ virgens foram 

transfectadas com siRNA neg ou siRNA TRIB1 e 24h depois, foram induzidas à diferenciação em Treg, com 

estímulo de anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células foram 

submetidas ao ensaio de supressão da proliferação por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- 

purificadas marcadas com CFSE. As células Treg foram marcadas com FOXP3 Pe. Em seguida, as células 
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foram submetidas à citomtria de fluxo. A proporção de célula T efetora e T reguladora (Teff : Treg) foi 1:1. 

Dados referentes ao indivíduo DS006. 

 

Figura 22. Porcentagem de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por células T 

reguladoras diferenciadas após transfecção com siRNA negativo ou siRNA TRIB1.  As células TCD4+ 

virgens foram transfectadas com siRNA neg ou siRNA TRIB1 e 24h depois, foram induzidas à diferenciação 

em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células 

foram submetidas ao ensaio de supressão da proliferação por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- 

purificadas marcadas com CFSE. Em seguida, as células foram submetidas à citomtria de fluxo. A 

proporção de célula T efetora e T reguladora (Teff : Treg) foi 1:1. Dados referentes ao indivíduo DS006. 

 

Na Tabela 3 podemos observar os resultados da expressão de FOXP3 e 

TRIB1 obtidos por meio de RT-qPCR, em células tratadas com siRNA neg ou 

siRNA TRIB1 de todos os indivíduos do estudo. Observa-se uma redução da 

expressão gênica de Trib1 e Foxp3 nas células transfectadas com siRNA-Trib1 

comparado com siRNA-neg. 

 

Tabela 3. Perfil de variação de expressão gênica de FOXP3 e 

TRIB1 obtidos por RT-qPCR. 

Célula  FOXP3  TRIB1    

        
T efetora (DS030)  3,9  0,5    

Treg Purificada (DS030)  41,07  2,16    

Treg Diferenciada (média 
de 3)  
 

 1,84  2,53    

Treg Diferenciada 
 siRNA negativo (média de 

3) 
 

 10,68  3,83    
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Treg Diferenciada 
 siRNA TRIB1 (média de 3) 
 

 5,23  2,60    

 
 

 

 

    

A normalização dos resultados foi feita com PBMC para Treg Purificada e 

com células T CD4+ naive para as demais condições. O gene endógeno 

utilizado na normalização da reação foi Gapdh para Treg Purificada e 18S 

para as demais reações. 

 

Diante dos experimentos realizados, observamos na Figura 23 as 

porcentagens de supressão de proliferação de células T efetoras mediada por 

Treg transfectadas com siRNA-Trib1 comparada as Tregs transfectadas com 

siRNA-neg de todos os 3 invidividuos testados e em todas as condições 

avaliadas.  A variação da capacidade supressora das células tratadas com 

siRNA TRIB1 foi significativamente menor que daquelas tratadas com siRNA neg 

(p=0,015).  

 

Figura 23. Porcentagem de supressão da proliferação de células T CD4+ mediada por 

células T reguladoras diferenciadas após transfecção com siRNA negativo ou siRNA TRIB1.  

As células TCD4+ virgens foram transfectadas com siRNA neg ou siRNA TRIB1 e 24h depois, 

foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β, por 

5 dias. Após a diferenciação, as células foram submetidas ao ensaio de supressão da proliferação 

por 5 dias, juntamente a células T CD4+CD25- purificadas marcadas com CFSE. Em seguida, as 

células foram submetidas à citometria de fluxo. Dados referentes aos indivíduos DS003, DS004 e 

DS006.  Foi utilizado o teste não paramétrico Wilcoxon signed rank test. Foi considerado 

estatisticamente significante valor de p < 0,05. 
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6.6 Avaliação da proliferação de células T reguladoras após a tranfecção 
com siRNA TRIB1 

Após o ensaio de supressão da proliferação mediada por células T 

reguladoras diferenciadas após transfecção, avaliamos o efeito da redução da 

expressão de TRIB1 na proliferação de Treg, após tratamento com siRNA TRIB1. 

Observamos que a menor expressão de TRIB1 levou a um aumento da 

proliferação das células Treg, quando comparadas às células transfectadas com 

siRNA neg, sendo que as células Treg tratadas com siRNA neg apresentaram 

76,5% de proliferação, enquanto que aquelas tratadas com siRNA TRIB1 

apresentaram 87,6% de proliferação. Demonstrando que TRIB1 afeta a 

proliferação das células T reguladoras humanas diferenciadas (Figura 24). 

 
Figura 24. Proliferação de células T reguladoras humanas diferenciadas após transfecção com 

siRNA negativo ou siRNA TRIB1.  As células TCD4+ virgens foram transfectadas com siRNA neg ou 

siRNA TRIB1 e 24h depois, foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, 

IL-2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células foram marcadas com CFSE e estimuladas com 

anti-CD3 e anti-CD28. A proliferação das Treg foi observada no 5º dia de estímulo. Dados referentes ao 

indivíduo DS003.  

 

                  CFSE 

Treg siRNA neg  

Treg siRNA TRIB1 
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6.7 Expressão de CTLA-4 em células T reguladoras humanas 
diferenciadas após silenciamento do gene TRIB1 

Com o objetivo de verificar se TRIB1 interfere na expressão de outro 

marcador de células T reguladoras, avaliamos a expressão da molécula CTLA-

4 após o silenciamento de TRIB1. No quinto dia do ensaio de diferenciação das 

células T reguladoras tratadas com siRNA TRIB1 ou siRNA neg, foi realizada 

marcação intracelular com os anticorpos anti-CTLA-4 e anti-FOXP3, com 

subsequente leitura em citômetro de fluxo (Figura 25). Foi observada expressão 

proteica de CTLA-4 em 95,3% das células T reguladoras diferenciadas após 

transfecção com siRNA neg e em 90,4% das células T reguladoras do indivíduo 

DS004 diferenciadas após transfecção com siRNA TRIB1, com MFI variando de 

775 em células tratadas com siRNA neg para 688 naquelas tratadas com siRNA 

TRIB1. Além disso, observamos que a maioria das células que expressavam 

CTLA-4, apresentavam coexpressão de FOXP3, sendo 96% das células 

transfectadas com siRNA neg e 90% das células tratadas com siRNA TRIB1.  

 

Figura 25. Expressão de CTLA-4 em células T reguladoras diferenciadas após transfecção.  As 

células TCD4+ virgens foram induzidas à diferenciação em Treg, com estímulo de anti-CD3, anti-CD28, IL-

2 e TGF-β, por 5 dias. Após a diferenciação, as células foram marcadas com anticorpos anti-CD4 APCCy7, 

anti-CTLA4 APC e anti-FOXP3 FITC. (a) Após transfecção com siRNA neg; (b) Após transfecção com 

siRNA Trib. Dados referentes a 01 experimento representativo de 02. 
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7 DISCUSSÃO  

 

Nesse trabalho investigamos o papel de Tribbles 1 (TRIB1) na 

diferenciação e na função supressora das células T reguladoras humanas. 

TRIB1 é uma pseudoquinase que inibe as proteínas quinase da família 

MAPquinase. Nossos resultados demostram que a redução da expressão de 

TRIB1 em Tregs humanas, CD4+FOXP3+, reduziu a expressão de FOXP3 e 

reduziu a capacidade supressora das Tregs. Essa é primeira vez que é 

demostrado o papel de Trib na função supressora de Tregs humanas. Nossos 

dados sugerem que TRIB1 está envolvido na atividade supressora dessas 

células. 

Com o objetivo de identificar novos marcadores fenotípicos e funcionais 

para Tregs humanas, nosso grupo realizou um estudo de expressão gênica entre 

células T reguladoras (CD4+CD127-CD25hi) e células T efetoras 

(CD4+CD127hiCD25-) purificadas de sangue periférico de 11 indivíduos 

saudáveis, por microarranjo de cDNA. Nossos resultados mostraram expressão 

diferencial de vários genes entre as duas populações celulares. Entre os genes 

com maior expressão diferencial em Tregs e efetoras estava o TRIB1, cuja 

expressão era 5,2 vezes maior nas Tregs que em T efetoras (dados não 

publicados). 

Buscando validar esses resultados prévios de microarranjo de cDNA 

obtidos por nosso grupo, o presente estudo visou investigar a expressão gênica 

de TRIB1 em células T reguladoras humanas, bem como avaliar o papel dessa 

molécula na atividade funcional de células Treg em indivíduos saudáveis. Foi 

observado que TRIB1 encontra-se mais expresso em células T reguladoras, 

tanto purificadas, quanto diferenciadas in vitro, que em células T CD4+ não 

reguladoras (chamadas aqui, T efetoras).  

Nossos resultados mostraram que TRIB1 está envolvido na atividade 

funcional dessas células, embora não apresente papel essencial na função de 

Treg, visto que a ausência dessa proteína diminuiu a atividade supressora de 

Treg, embora não a tenha anulado. Além disso, é importante ressaltar que não 

conseguimos um silenciamento total do gene TRIB1 com a transfecção, pois nem 

todas as células são transfectadas, representando um total de aproximadamente 

40% de células transfectadas ao fim do processo. Portanto, mesmo que haja 
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uma expansão das células transfectadas, não temos um sistema com expressão 

nula do gene TRIB1, ocorrendo, assim, possível subestimativa de seu papel na 

função de Treg.   

Em nosso estudo, devido ao baixo número de células Treg presentes no 

sangue periférico, diferenciamos células T CD4+ virgens em células T 

reguladoras estimulando essas células com anti-CD3 e anti-CD28 na presença 

de TGF-β e IL-2 para realização dos experimentos. Primeiramente avaliamos a 

expressão de FOXP3 e TRIB1 em células Treg purificadas, como parâmetro de 

comparação para os posteriores resultados obtidos em células Treg 

diferenciadas. 

Observamos por meio de qRT-PCR, que em células Treg purificadas do 

indivíduo DS030 a expressão gênica de TRIB1 foi cerca de quatro vezes maior 

que em células T efetoras (variando de 0,5 para Teff e 2,16 em Treg, comparado 

ao observado em PBMC). Encontramos maior expressão de TRIB1, em paralelo 

com a alta expressão gênica de FOXP3 esperada em células Treg: 41 vezes 

mais expresso que em PBMC. Esses resultados diferem do observado em 

células T efetoras, as quais apresentaram consideravelmente menor expressão 

de ambas as moléculas analisadas, quando comparado ao encontrado em Treg. 

Esses dados corroboram os resultados apresentados no trabalho de Dugast e 

colaboradores, no qual foi demonstrada expressão de mRNA de TRIB1 

significativamente maior em células Treg CD25+CD127-, que em células T 

CD4+CD25- (Dugast et al, 2013). 

Ao diferenciar células T reguladoras, observamos que os estímulos de 

anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TGF-β foram suficientes para originar células Treg 

diferenciadas in vitro, pois assim como em células purificadas, encontramos 

maior expressão de FOXP3 e TRIB1 em Treg que em T efetoras, embora essa 

expressão tenha sido menor nessas células que o observado em células 

purificadas. Nas células Treg diferenciadas, foi encontrada média de expressão 

gênica de FOXP3 1,84 vezes maior em Treg, em comparação às PBMC e 2,53 

vezes mais TRIB1. Apesar da considerável diferença na expressão gênica de 

FOXP3 em Treg purificadas e diferenciadas, a diferenciação resultou em 82,2% 

de células expressando FOXP3, demonstrando eficaz conversão de células T 

CD4+ virgens em células T reguladoras.  
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Semelhante ao nosso método, outros trabalhos demonstraram que 

células Treg podem ser convertidas a partir de células T CD4+ virgens do sangue 

periférico através do estímulo de ativação via CD3 e CD28 e sinalização de TGF-

β e IL-2 (Getnet et al, 2010; Chen et al, 2015), e que essas células são capazes 

de suprimir a ativação de células T CD4+, bem como a produção de citocinas 

Th1 e Th2 in vitro (Chen et al, 2015). Em nosso estudo, o ensaio de supressão 

da proliferação de células T efetoras mediada por células T reguladoras realizado 

com as células do invdivíduo DS003 confirmou a capacidade dessas células de 

regular adequadamente a proliferação das Teff. Foi observada uma supressão 

de 50,4% da proliferação normal das células T efetoras para a condição de 1 

célula Treg para 1 Teff. Portanto, a metodologia utilizada foi eficaz em diferenciar 

células Treg funcionais. 

De forma semelhante ao observado em células T reguladoras purificadas, 

em células Treg diferenciadas in vitro, encontramos TRIB1 mais expresso em 

Treg, sugerindo que a expressão gênica de TRIB1 nas células T reguladoras 

acompanha a expressão gênica de FOXP3, independente da ativação dessas 

células, visto que semelhante expressão foi observada em células frescas 

isoladas e em células diferenciadas na presença de IL-2 e TGF-β com estímulo 

anti-CD3/anti-CD28. Em oposição, o trabalho de Dugast demonstrou a 

expressão de TRIB1 correlacionada com FOXP3 em células Treg purificadas, 

mas não em Treg estimuladas, sugerindo que correlação entre FOXP3 e TRIB1 

ocorreria apenas em células Treg “em repouso”, sem estímulo policlonal (Dugast 

et al, 2013).  

O mesmo trabalho de Dugast demonstrou a interação entre as moléculas FOXP3 

e TRIB1 em células T reguladoras humanas purificadas e avaliou o efeito de 

TRIB1 na proliferação de células T CD4+. O grupo induziu a super-expressão de 

TRIB1 em células T CD4+, por meio de uma infecção com um lentivírus contendo 

a sequência gênica de TRIB1. Foi observado que as células T CD4+ infectadas 

com o lentivírus contendo sequência gênica para TRIB1 apresentaram uma 

proliferação muito menor que aquelas infectadas com controle (Dugast et al, 

2013). Em nosso trabalho, observamos que a redução da expressão de TRIB1 

em Treg levou ao aumento da proliferação dessas células, confirmando o papel 

inibidor da proliferação da molécula TRIB1. 
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Diante do fato da expressão de TRIB1 estar aumentada nas células Treg, 

e da sugerida interação entre TRIB1 e FOXP3, hipotetizamos se TRIB1 afetaria 

a diferenciação de Treg e a capacidade dessas células de suprimir a proliferação 

de outros grupos celulares. Assim, em nosso trabalho, avaliamos o papel de 

TRIB1 na diferenciação in vitro de células Treg e na função supressora dessas 

células. Para tal, células T CD4+ virgens foram transfectadas com siRNA neg ou 

siRNA TRIB1 e estimuladas com anti-CD3, anti-CD28, IL-2 e TFG-β, conforme 

descrito no item 1.12, induzindo a sua diferenciação em células T reguladoras. 

Então, foi avaliada a expressão de FOXP3 nessas células para verificar a 

eficácia da diferenciação após redução da expressão de TRIB1.  

Ao avaliar o papel de TRIB1 na diferenciação de células T reguladoras, 

observamos por citometria de fluxo que com a diminuição dessa molécula, a 

expressão da proteína FOXP3 em Treg diferenciadas apresentou uma pequena 

redução média de 96% nas células transfectadas com siRNA neg, para 92,8% 

nas células transfectadas com siRNA TRIB1, sugerindo possível papel, embora 

não essencial, de TRIB1 na diferenciação dessas células.  

De maneira semelhante, foi observada menor expressão de FOXP3 em 

células transfectadas com siRNA TRIB1, em resultados de RT-qPCR: células 

transfectadas com siRNA neg exibiram uma mudança de expressão gênica de 

FOXP3 de 10,68, em relação a células T CD4+ virgens, para 5,23 nas células 

transfectadas com siRNA TRIB1. Ou seja, uma expressão de FOXP3 duas vezes 

maior em células tratadas com siRNA neg que naquelas transfectadas com 

siRNA TRIB1. Entretanto, é importante ressaltar que a transfecção com RNA de 

interferência não silencia completamente o gene, mas reduz sua expressão e 

essa redução é temporal e temporária.  

Nossos resultados mostram que ocorre uma redução da expressão gênica 

para TRIB1 em células T virgens em processo de diferenciação 24h após a 

transfecção. A cinética foi de diminuição da expressão com 24h de transfecção 

e aumento da expressão 120h após a transfecção. Com a inativação total do 

gene TRIB1, provavelmente a redução da expressão de FOXP3 em células T 

reguladoras poderia ser maior que a observada aqui, demonstrando importante 

papel de TRIB1 na diferenciação de células Treg a partir de células T CD4+ 

virgens in vitro. Outro ponto importante, é a expressão temporal dessas 

moléculas: como são necessários 5 dias para a diferenciação de Treg, pode ser 
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que ao fim desse processo a expressão de TRIB1 já tenha reestabelecido os 

níveis normais, observados antes da transfecção. Dessa forma, o efeito da 

ausência de TRIB1 poderia estar sendo subestimado, visto que com fim do 

silenciamento dessa molécula, sua função seria reestabelecida. No entato, é 

importante ressaltar que as células tratadas com siRNA TRIB1 foram 

estimuladas novamente antes da diferenciação, e após 5 dias de diferenciação 

para células Treg houve outro estímulo de TCR em células tratadas com siRNA 

TRIB1. 

Conforme previsto, nem todas as células submetidas ao processo de 

transfecção incorporam o siRNA transfectado. A eficácia da transfecção foi 

comprovada por meio de plasmídeo contendo GFP, na qual 42% das células 

incorporaram o vetor transfectado. Na transfecção do siRNA TRIB1 observamos 

uma média de diminuição da expressão gênica de TRIB1 de aproximadamente 

33%, com relação às células transfectadas com siRNA neg, uma mudança de 

expressão de 3,83 em células transfectadas com siRNA neg para 2,6 naquelas 

transfectadas com siRNA TRIB1. Resultado semelhante foi obtido pelo grupo de 

Drake, no qual observaram diminuição de 40% da expressão de Helios em 

células tratadas com siRNA para essa molécula (Getnet et al, 2010). 

Observamos, portanto, que a transfecção é um processo eficaz e que leva à 

redução da expressão da molécula. Entretanto, não silencia totalmente o gene 

alvo, já que nem todas as células são efetivamente transfectadas e muitas 

células morrem no decorrer do processo. 

Após diferenciar as células submetidas à transfecção, avaliamos a 

eficácia das células Treg geradas em suprimir a proliferação de células Teff. Foi 

realizado o ensaio de supressão da proliferação, conforme descrito no item 1.9 

da metodologia. Observamos no indivíduo DS003 71,27% de inibição da 

proliferação no ensaio com células Treg transfectadas com siRNA neg, enquanto 

que no ensaio com células transfectadas com siRNA TRIB1, essa inibição foi de 

58% (18,63% de redução). No indivíduo DS004, a inibição da proliferação foi de 

62,86% com Treg siRNA neg e 29,2% com Treg siRNA TRIB1 (53,54% de 

redução). No indivíduo DS006, observamos redução da inibição da proliferação 

de 15% no ensaio com Treg transfectada com siRNA neg, para 3,46% com Treg 

siRNA TRIB1 (73,93% de redução). Vale ressaltar que nesse caso, além da 

menor supressão exercida por Treg, foi observada 23,3% de redução da 
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expressão de FOXP3 nessas células (A Intensidade Média de Fluorescência 

caiu de 738 nas Treg siRNA neg, para 566 nas Treg siRNA TRIB1).  

Analisando os 3 experimentos, observamos uma média de redução da 

supressão da proliferação de células Teff de 49,7% em ensaios com células Treg 

transfectadas com siRNA TRIB1. Dessa forma, demonstramos que a redução da 

expressão de TRIB1 em células T reguladoras humanas leva à diminuição de 

sua capacidade de suprimir a proliferação de células Teff in vitro, além de reduzir 

a expressão de FOXP3 nessas células. De maneira semelhante, os dados de 

Dugast e colaboradores indicaram que a indução da expressão de TRIB1 em 

células T CD4+ de camundongos gerou células com defeito em sua capacidade 

proliferativa, sendo que células T CD4+ infectadas com lentivírus contendo o 

gene para TRIB1 proliferaram 26,39% menos que as demais (61,22% das 

células T CD4+ infectadas com lentivírus controle proliferaram, enquanto que 

45,06% das células T CD4+ infectadas com lentivírus TRIB1 exibiram 

proliferação) (Dugast et al, 2013). Além disso, nossos dados, obtidos pela 

marcação com CFSE de células T reguladoras humanas diferenciadas, 

indicaram que a redução da expressão de TRIB1 em células Treg tratadas com 

siRNA TRIB1, levou à maior proliferação dessas células, em comparação com 

as células tratadas com siRNA neg. Demonstrando, assim, que TRIB1 interfere  

na proliferação das células T reguladoras humanas, sendo que sua presença 

provavelmente ajuda na manutenção da capacidade proliferativa reduzida 

observada em células T reguladoras em condições normais.  

Portanto, nossos dados corroboram os resultados de Dugast e 

colaboradores sobre o papel de TRIB1 na proliferação de subpopulações de 

células Treg, bem como a associação dessa molécula com FOXP3 em células T 

reguladoras.  

CTLA-4 é uma molécula que exerce uma função inibitória em células T 

convencionais pela inibição da sinalização via receptor de células T, fazendo 

parte de um mecanismo de regulação de linfócitos (revisado por Walker & 

Sansom, 2015). Células T reguladoras apresentam expressão elevada de CTLA-

4 e seu papel nessas células vem sendo investigado. Alguns estudos já 

sugeriram que o bloqueio desta molécula resulta em diminuição da capacidade 

supressora de Treg e, adicionalmente, em autoimunidade (Backmann et al, 

1999; Takahashi et al, 2000). Em nosso trabalho, avaliamos a expressão de 
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CTLA-4 nas células Treg diferenciadas após o tratamento com RNA de 

interferência para TRIB1. Concomitante à diminuição da expressão de TRIB1 e 

FOXP3, observamos diminuição também da molécula CTLA-4: nas células do 

indivíduo DS004 avaliadas após a transfecção com siRNA neg a expressão 

dessa molécula foi de 95,3%, enquanto que nas células tratadas com siRNA 

TRIB1, esse valor caiu para 90,4%. Mesmo que a redução no percentual de 

CTLA-4 tenha sido pequena, houve redução de 775 para 688 no MFI de CTLA-

4 nas Treg siRNA TRIB1 comparadas as Treg siRNA neg. Esses resultados 

reforçam o dado de que TRIB1 possui um papel na função de células T 

reguladoras, visto que sua diminuição levou a menor expressão de moléculas 

importantes para a função supressora dessas células: tanto FOXP3, quanto 

CTLA-4.  

É importante salientar que foram realizados vários experimentos 

utilizando a metodologia de transfecção com siRNA na tentativa de ampliar o 

número de indivíduos no estudo. Essa tecnologia de silenciamento gênico por 

RNA de interferência tem revolucionado a biologia celular e molecular, pois 

permite elucidar funções de genes em diferentes processos biológicos.  O 

silenciamento por siRNA consiste em um pequeno fragmento de RNA (em torno 

de 22 nucleotídeos) que se liga a sequência de interesse, clivando-a e, 

consequentemente, impedindo sua expressão. O fragmento de siRNA se liga à 

proteína Complexo de Silenciamento induzido por RNA (RISC), que se 

emparelha à sequência de RNA mensageiro (mRNA) homóloga ao fragmento de 

siRNA e induz a clivagem dessa sequência. Outra tecnologia de silenciamento 

por RNA de interferência é o small harpin RNA (shRNA), o qual se utiliza de um 

vetor exógeno para silenciamento gênico (revisado por Singh et al, 2011). O 

shRNA possui uma estrutura em gancho (harpin) que é gerada pelo 

processamento de moléculas nas células alvo. Estes shRNA podem ser 

produzidos a partir de plasmídeo ou vetores virais, codificando a construção de 

um shRNA que é transfectado ou infectado (no caso de vírus) para dentro da 

célula, e se transloca para o núcleo, onde é processado para se ligar à RISC e 

dar prosseguimento ao processo semelhantemente ao que ocorre com siRNA 

(revisado por Singh et al, 2011). Enquanto a tecnologia de siRNA é mais simples 

e resulta no silenciamento gênico, seu efeito é transiente; já o shRNA promove 

um silenciamento de genes de longo prazo (Aagaard e Rossi, 2007).  
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Até o momento, dentre os métodos de transfecção, a tecnologia Amaxa 

(utilizada neste trabalho) é uma das mais eficientes, pois é método de 

nuclefecção, o siRNA é introduzido dentro do núcleo, resultando em um maior 

número de células transfectadas (Gresch et al, 2004). Entretanto, tivemos 

algumas limitações durante esse processo. As células submetidas à transfecção 

se tornam mais susceptíveis à morte (Freeley&Long, 2013), já que se trata de 

um processo agressivo para as células, reduzindo drasticamente a viabilidade, 

muitas células morrem após a transfecção. Ainda assim, o RNA de interferência 

continua sendo um método bastante utilizado e eficaz para o silenciamento 

gênico. Além disso, após a realização desse procedimento, as células ainda são 

submetidas à diferenciação durante 5 dias, novamente muitas células morrem 

devido a ativação pelo estímulo anti-CD3 e anti-CD28. Tanto por se tratar de um 

experimento longo, quanto por essas células sofrerem diferentes estímulos de 

ativação ao longo do estudo.  

Recentemente, novos métodos para silenciamento gênico vêm sendo 

utilizados, como os “dedos de zinco” (Zinc Fingers nucleases) e as proteínas 

CRISPR-Cas. Estes consistem em nucleases projetadas para realizar uma 

alteração pontual específica em qualquer sequência alvo escolhida. Essas 

nucleases se aderem à sequência alvo fazendo uma ruptura e promovendo 

inserções ou deleções no local. Esse fato leva ao nocaute da função gênica 

(revisado por Carroll e Charo, 2015). Essas tecnologias são muito mais eficientes 

no silenciamento gênico, pois seu efeito é permanente. Entretanto, sua aplicação 

é mais eficiente em células indiferenciadas, que ainda realizarão muitas divisões, 

tornando seu uso em células primárias limitado.  

Outro ponto que nos limitou momentaneamente, foi o programa de 

transfecção a ser utilizado. Inicialmente, utilizamos o programa recomendado 

pelo fabricante para tratamento de linfócitos ativados. Entretanto, nas várias 

tentativas realizadas não obtivemos sucesso, pois praticamente 100% das 

células não sobreviviam à transfecção. Foi necessário adaptar o protocolo para 

um programa mais brando, no qual mais de 50% das células sobrevivem, 

entretanto, a transfecção nesse caso, é menos eficaz, muitas células não são 

efetivamente transfectadas, conforme apresentado nos resultados com GFP, 

embora a transfecção em células primárias não gere resultados muito além de 

40% de transfecção.  
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Em nosso estudo, também tentamos realizar marcação de TRIB1 nas 

células Treg para citometria de fluxo, utilizando um anticorpo primário não 

marcado e um anticorpo secundário marcado. Entretanto, não conseguimos 

êxito na marcação, talvez por inespecificidade do anticorpo ou ineficácia da 

marcação com um anticorpo impróprio para citometria de fluxo. Até o momento 

não se encontra disponível no mercado um anticorpo anti-TRIB1 para ser 

utilizado em citometria de fluxo. Isso impossibilitou a identificação da 

porcentagem de células Treg que expressam TRIB1. 

Dessa forma, podemos perceber que o trabalho com células T 

reguladoras é muito minucioso e requer extremo cuidado, principalmente por se 

tratar de experimentos tão longos e agressivos para as células. Entretanto, 

conseguimos demonstrar com nossos resultados a eficácia da metodologia 

utilizada e o papel de TRIB1 foi demonstrado de maneira semelhante ao obtido 

em estudos de silenciamento com outras moléculas, como Helios (Getnet et al, 

2010), onde a redução da expressão dessa molécula foi de 40% após a 

tranfecção. 

Além de TRIB1, diferentes trabalhos têm demonstrado a expressão de 

outras moléculas em células T reguladoras e que tais moléculas atuam de algum 

modo na expansão dessas células e em sua capacidade supressora. 

Franceschini e colaboradores demonstraram alta expressão de PD-L1 (ligante 

de PD-1, Receptor de morte programada 1) em células T reguladoras humanas 

de pacientes infectados com o vírus HCV (Vírus da Hepatite C) e que essa 

grande expressão de PD-L1 estava correlacionada com a baixa expansão de 

Treg, inibição gerada possivelmente pela inibição da sinalização via TCR 

causada por PD1. O bloqueio de PD-L1 aumentou significativamente tanto a 

proliferação dessas células, bem como sua capacidade supressora 

(Franceschini et al, 2009).  

Já o trabalho de Getnet e colaboradores aponta que a expressão de 

FOXP3 em células T de humanos pode ser parcialmente regulada pela molécula 

Helios, que é um fator de transcrição expresso em timócitos, relacionado com o 

remodelamento de proteínas e fatores transcricionais. O silenciamento dessa 

molécula por siRNA em Tregs resultou em redução de aproximadamente 40% 

dos níveis de FOXP3 e redução de quase 20% da capacidade supressora de 

células T reguladoras (Getnet et al, 2010). Esses dados sugerem que Helios 
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participa da função supressora de Tregs humanas, no entanto não é essencial 

para função das Tregs. Também não se pode descartar o fato de a expressão 

de Helios ser característica de uma subpopulação de Tregs (Treg naturais) e no 

conjunto de Tregs periféricas o silenciamento de Helios não tenha um impacto 

tão grande na função supressora das Treg. (Getnet et al, 2010; Thornton et al, 

2010).  

Dhuban e coladoradores apresentaram dados que demonstram a redução 

da função supressora de alguns clones de Treg humanas associada com a 

redução de FCRL3 (CD307c, receptor de glicoproteínas, relacionado com 

proliferação e diferenciação de linfócitos) (Duhban et al, 2015). Em oposição, o 

trabalho de Swainson e colaboradores demonstrou que a população de Treg com 

expressão de FCRL3 exibe menor capacidade supressora (Swainson et al, 

2010). A função específica de FCRL3 ainda não está clara, mas essa molécula 

parece estar envolvida na regulação da resposta imune, estando associada à 

susceptibilidade a doenças autoimunes, como artrite reumatoide. Nagata e 

colaboradores demonstraram a expressão de FCRL3 em 40% das células Treg 

naturais e que essa expressão está correlacionada a um fenótipo 

hipoproliferativo das células Tregin vitro (Nagata et al, 2009).  

Outro estudo discute a respeito da molécula GARP. GARP é uma proteína 

transmembrana identificada em células Treg ativadas e que forma um feedback 

positivo com FOXP3, a expressão de um, aumenta a expressão do outro. Além 

disso, a expressão retroviral de GARP em células T auxiliares leva a um fenótipo 

supressor (revisado por Elkord et al, 2015). Os dados de Wang et al indicam que 

o silenciamento de GARP (marcador de células Treg ativadas) resulta em 

significante diminuição da função supressora de Treg humanas 

(aproximadamente 30%), sugerindo que essa molécula pode ter contribuição na 

supressão mediada por Treg. Por outro lado, descreveram a relação de GARP 

com FOXP3, sendo que na ausência de FOXP3 ocorre diminuição de cerca de 

33% da expressão de GARP. Entretanto, a ausência de GARP não interfere na 

expressão de FOXP3 (Wang et al, 2009).  

Além desses trabalhos, os dados de Bull e colaboradores demonstram 

que a inibição da expressão de TRIB1 em células Jukart (linhagem de linfócitos 

T CD4 humanos) leva a diminuição da expressão de IL-2 (Miyajima et al, 2015). 

Portanto, várias moléculas estão envolvidas na diferenciação, expansão e 
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função supressora das células T reguladoras, podemos dizer que o sistema é 

redundante. TRIB1 isoladamente pode não alterar intensamente o papel 

funcional das células Treg, mas o efeito pode ser aumentado pela ação conjunta 

de diferentes moléculas. 

Em nosso trabalho, demonstramos a diminuição da expressão de FOXP3, 

em paralelo à diminuição de TRIB1, bem como a redução da capacidade 

supressora de células Treg tratadas com siRNA TRIB1. Além disso, essa 

redução da função supressora de Treg poderia ser atribuída a uma possível 

relação entre as moléculas TRIB1, FOXP3, bem como CTLA-4. Entretanto, não 

podemos afirmar sobre a amplitude dessa relação, visto que não houve total 

silenciamento de TRIB1 nas células avaliadas. Recentemente, o trabalho de 

Dugast e colaboradores descreveu, por meio de ensaio de imunoprecipitação, a 

interação direta entre TRIB1 e FOXP3 em células Treg humanas. No entanto, 

ainda não foi investigado se há interação direta dessas moléculas com CTLA-4. 

Além disso, uma das características das células T reguladoras é a pouca 

proliferação, comparada aos demais grupos de células T, mesmo sob ativação 

via TCR (Thornton et al, 1998), e nosso trabalho demonstrou que TRIB1 poderia 

ter um papel na capacidade reduzida de proliferação das Tregs, visto que sua 

redução resultou em maior proliferação dessas células. 

Diante dos nossos resultados, o modelo de ação de TRIB1 em células T 

reguladoras humanas foi hipotetizado a partir dos resultados obtidos. É 

conhecido que TRIB1 bloqueia a via das MAPK, levando à diminuição da 

proliferação celular. Nossos resultados indicam que TRIB1 correlaciona-se com 

FOXP3, já que o silenciamento de TRIB1 por meio de siRNA TRIB1 levou a uma 

diminuição da expressão de FOXP3 em células T reguladoras humanas. 

Ademais, as células Treg tratadas com siRNA TRIB1 apresentaram menor 

atividade supressora do que aquelas tratadas com siRNA controle. Indicando, 

portanto, um impacto de TRIB1 na expressão de FOXP3 em células Treg 

humanas, com consequente redução da capacidade dessas células de suprimir 

a proliferação de células T CD4+ efetoras (Figura 25). 
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Figura 26. Modelo de ação de TRIB1 em células T reguladoras humanas. O mecanismo de ativação de 

TRIB1 ainda é desconhecido. A molécula age na via das MAPK, reduzindo a proliferação celular. A redução 

da expressão de TRIB1 em células T reguladoras humanas tratadas com siRNA TRIB1, leva a uma menor 

expressão de FOXP3 nessas células, e consequente diminuição da capacidade de células T reguladoras 

suprimir a proliferação de células T CD4+ responsivas.  
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8 CONCLUSÕES 

 

Neste estudo, validamos resultados prévios, confirmando uma maior 

expressão de TRIB1 em células T reguladoras humanas, tanto purificadas, 

quanto diferenciadas in vitro, que em células T CD4+ não reguladoras. 

Observamos que a redução da expressão de TRIB1, por meio de um RNA 

de interferência, levou à menor expressão de FOXP3 nas células Treg 

diferenciadas in vitro e essa redução foi concomitante à redução observada em 

TRIB1. Mesmo reduzindo a expressão de TRIB1 em células virgens, houve 

diferenciação de Tregs, demosntrando que TRIB1 não interfere na diferenciação 

dessas células. 

No entanto, as células Treg diferenciadas na presença do siRNA TRIB1, 

apresentaram defeito em sua capacidade supressora: essas células diminuíram 

significativamente sua atividade na supressão da proliferação de células T CD4+, 

em comparação à supressão observada nos ensaios com células Treg tratadas 

com siRNA negativo. Demonstramos, portanto, uma estreita relação entre a 

expressão da proteína TRIB1 e a atividade reguladora das células Treg.  

Estudos adicionais são necessários para melhor entendimento da 

interação entre moléculas envolvidas na regulação do sistema imunológico, 

ajudando, no futuro, a traçar novas estratégias terapêuticas utilizando células T 

reguladoras para condições patológicas no homem que envolvam a resposta 

imunológica.  
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ANEXOS 
 
 

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 

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 
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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. Long-term non-progressors ou progressores lentos (LTNP) -  

 Infecção pelo HIV diagnosticada por métodos sorológicos, documentada, há 
no mínimo 7 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. 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. Indivíduos Tratados com sucesso  

 Infecção pelo HIV diagnosticada por métodos sorológicos, documentada há 
no 2 anos. 

 Contagem de células CD4 positivas em sangue periférico igual ou acima de 
400 células/mm3 no momento da avaliação para entrada no estudo, com 

qualquer carga viral indetectável ou 50 cópias /ul (Avirêmicos ou tratados 
com sucesso). 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  
 

III. 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, com 
qualquer carga viral detectável (acima de 50 cópias /ul).  
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 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  
 

IV. Indivíduos Saudáveis não-infectados pelo HIV 

 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: 
- 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. 
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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: 

 se apresentar modificar a droga usada por algum efeito adverso que 
aparecer; 

 se o médico investigador julgar oportuno a sua retirada do estudo; 
 se decidir descontinuar a participação; 
 se você perder alguma das coletas de sangue programadas; 
 se o pesquisador e/ou o Comitê de Ética em Pesquisa decidirem pelo término 

do estudo. 

Esclarecimentos dados sobre garantias do sujeito da pesquisa: 

 Você terá a garantia, a qualquer tempo de que receberá as informações 
sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, 
inclusive sobre o esclarecimento de qualquer dúvida; 

 Você tem liberdade para se recusar a participar 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 
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de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da UFG. 

 Seu médico e os demais investigadores desse estudo tratarão sua 
identidade com 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. 

 Todos os procedimentos e consultas deste estudo lhe serão fornecidos 
sem nenhum 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, 
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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:   
 
 
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: 
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