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RESUMO 

 

 

PEZZI, N. A função do gene Autoimmune Regulator (Aire) no controle da 

adesão de células tímicas epiteliais medulares com timócitos. 2016. 216f 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

O crosstalk entre timócitos e células epiteliais tímicas é crucial para o 

desenvolvimento das células T e estabelecimento da tolerância central. Células 

tímicas epiteliais medulares (mTECs) contribuem para a autotolerância por meio da 

expressão ectópica de antígenos restritos aos tecidos (TRAs). A expressão de TRAs 

em mTECs é altamente dependente do gene Autoimmune Regulator (Aire). Por meio 

do reconhecimento de TRAs com alta afinidade, células T autoreativas são 

selecionadas negativamente do pool de timócitos em desenvolvimento. Apesar do 

papel de Aire na indução da tolerância central ser bem conhecido, os mecanismos 

celulares e moleculares precisos do processo permanecem obscuros. Nesse estudo, 

hipotetizamos que perturbações na expressão do gene Aire influenciam a adesão 

entre mTECs e timócitos, o que poderia resultar em um desequilíbrio na 

imunotolerância a antígenos próprios. Um ensaio funcional realizado com timócitos 

frescos, extraídos de um timo normal de camundongo e cocultivados com células 

epiteliais tímicas medulares da linhagem mTEC 3.10, demonstrou que a inibição do 

gene Aire por meio de RNA de interferência reduziu significativamente a capacidade 

das mTECs de promover a adesão dos timócitos. Análises por microarray revelaram 

que o silenciamento do gene Aire nas células mTEC 3.10 causou a modulação de 

mais de 1000 genes, alguns que codificam TRAs, outros que codificam proteínas 

envolvidas na adesão celular, como VCAM-1, e também outros que codificam 

moléculas coestimuladoras como CD80. Esses resultados contribuem para uma 

melhor compreensão do papel de Aire no controle da adesão mTEC-timócitos, a 

qual constitui um processo essencial para a seleção negativa de timócitos 

autoreativos. 

 

Palavras-chave: Células tímicas epiteliais medulares (mTECs). Gene Autoimmune 

Regulator (Aire). Timócitos. Ensaio de adesão celular. Expressão gênica. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

PEZZI, N. The fuction of Autoimmune Regulator (Aire) gene in the control of 

adhesion between medullary thymic epithelial cells with thymocytes. 2016. 

216f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

The crosstalk between thymocytes and thymic epithelial cells is critical for T cell 

development and the establishment of central tolerance. Medullary thymic epithelial 

cells (mTECs) contribute to self-tolerance through the ectopic expression of tissue-

restricted antigens (TRAs) in the thymus. TRAs expression in mTECs is largely 

dependent on Autoimmune Regulator (Aire) gene. Through the recognition of TRAs 

with high affinity, developing autoreactive T cells are negatively select from the pool 

of developing thymocytes. Although the role of Aire in the induction of central 

tolerance is well known, the precise cellular and molecular mechanisms remain 

unclear. In this study, we hypothesize that disturbance in Aire gene expression 

influences adhesion between mTECs and thymocytes, which could result in an 

imbalance in immune-tolerance to self-antigens. A functional assay performed with 

fresh thymocytes dissociated from a normal mouse thymus and co-cultured with a 

medullary thymic epithelial cell line named mTEC 3.10, demonstrated that Aire RNAi 

knockdown significantly decreased the ability of mTECs to promote thymocyte 

adhesion. Microarray analysis revealed that Aire knockdown of the murine mTEC 

3.10 cell line led to the modulation of more than 1000 genes, some of them coding 

for TRAs, others for proteins involved in cell adhesion like VCAM-1 and also for 

costimulatory molecules like CD80. These results contribute to a better 

understanding of the role of Aire in the control of mTEC-thymocyte adhesion, which 

is an essential process for negative selection of autoreactive thymocytes.  

 

Palavras-chave: Medullary thymic epithelial cells(mTECs). Autoimmune Regulator 

(Aire) gene. Thymocytes. Cell adhesion assay. Gene expression. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS E ESTRUTURAIS DO TIMO 

 

 O timo é um órgão linfoide primário no qual os precursores de células T 

passam por um complexo processo de maturação. Trata-se de um órgão altamente 

especializado cujo microambiente peculiar representado por células linfoides, não 

linfoides e por componentes da matriz extracelular favorece a produção de um 

repertório diverso de células T autotolerante e autorrestrito ao complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) (Villa-Verde et al., 1995;  Rodewald, 2008). 

 A primeira demonstração do papel crucial do timo no desenvolvimento do 

sistema imunológico ocorreu em 1961, por Jacques Miller, por meio da remoção 

cirúrgica do timo (timectomia) de camundongos com três dias de vida. Miller 

observou que esses animais possuíam tecidos linfoides fracamente desenvolvidos, 

resposta imune comprometida, suscetibilidade a infecções e deficiência de uma 

população de linfócitos, posteriormente denominada de células T (MILLER, 2002). 

 O timo está situado no mediastino anterior (tórax) e é formado por dois lobos. 

Cada lobo é dividido em múltiplos lóbulos por septos fibrosos, e cada lóbulo consiste 

em um córtex externo e uma medula interna. O córtex contém uma densa coleção 

de linfócitos T em maturação, e a medula levemente corada é mais esparsamente 

povoada com linfócitos (Figura 1). Células epiteliais não linfoides, que possuem um 

citoplasma abundante, estão espalhadas pelo timo, assim como macrófagos, células 

dendríticas e linfócitos B derivados da medula óssea. Um complexo linfoepitelial, 

composto por células tímicas "nurse" (TNC) está localizado corticalmente. Essas 

estruturas multicelulares abrigam cerca de 20-200 linfócitos T em maturação 

(SAVINO, 2006). Estruturas denominadas corpúsculos de Hassall, que são 

compostos de espirais de células epiteliais hermeticamente embaladas e que podem 

ser remanescentes de células em degeneração são encontradas na medula. O timo 

tem um suprimento vascular abundante e vasos linfáticos eferentes que drenam 

para os linfonodos do mediastino (Figura 2) (VAN VLIET et al., 1985; BOYD et al., 

1993; VAN EWIJK et al., 1994; WU & SHORTMAN, 2005; TAKAHAMA, 2006; KLEIN 

et al., 2014; PERERA & HUANG, 2015). 
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Figura 1- (a) Micrografia de um lobo do timo humano corado com hematoxilina e eosina 

mostrando o córtex e a medula. O córtex externo de coloração mais escura e a medula interna 

de coloração mais clara estão aparentes. (b) Seção do timo adulto de um camundongo C57BL/6. 

As células T CD4+ foram marcadas em verde, as CD8+ em azul e as células tímicas epiteliais 

medulares em vermelho. Os anticorpos utilizados foram: anti-CD4+; anti-CD8; e anti-Ulex 

europaeus agglutinin 1 (marcador específico de células epiteliais), respectivamente. Células 

marcadas em ciano indicam a coexpressão de CD4 e CD8, demonstrando, portanto, células 

duplo positivas CD4+CD8+. (Fonte: TAKAHAMA, 2006). 

 

 

Figura 2 - Esquema representativo da estrutura do timo e de seus componentes celulares (Fonte: 

Adaptado de Human Embriology: http://www.embryology.ch/francais/qblood/lymphat03.html. 

Acesso em 18/02/2016). 
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Cada um dos compartimentos tímicos forma um microambiente estromal 

especializado que é crucial para controlar a maturação das células T. O córtex 

proporciona um microambiente necessário para a seleção positiva dos timócitos 

imaturos, enquanto que a medula é responsável pela seleção negativa das células T 

autorreativas (ANDERSON & JENKINSON, 2001).  A manutenção do microambiente 

tímico requer essencialmente interações recíprocas entre as células T em maturação 

e as células estromais, processo denominado de "crosstalk" tímico (VAN EWIJK et 

al., 1994, 2000 a, 2000 b; GERMERAAD et al., 2003; GRAY et al., 2006). 

 

 

 1.2 CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DAS CÉLULAS TÍMICAS 

EPITELIAIS 

 

 Os dois principais subconjuntos de células presentes no timo, as células 

tímicas epiteliais (TECs), são derivadas de células não hematopoiéticas e, portanto, 

são negativas para a expressão da molécula CD45, e positivas para o marcador de 

células epiteliais EpCAM (do inglês, Epithelial Cell Adhesion Molecule). Além disso, 

as TECS corticais (cTECs) e medulares (mTECs) são fenotipicamente distintas: 

mTECs apresentam a expressão de Ulex europaeus aggluinin-1 (UEA-1) em sua 

superfície mas não expressam Ly51 (UEA-1+Ly51-), enquanto que cTECs são UEA-

1-Ly51+. Com esses marcadores, podemos basicamente distinguir mTECs e cTECs. 

Em adição, cTECs maduras expressam altos níveis de MHCII, β5t protease e serina 

protease timo-específica (TSSP), enquanto que mTECs maduras expressam MHCII, 

CD80, AIRE (do inglês, autoimmune regulator) e antígenos restritos a tecidos (TRAs) 

(Revisado por SUN et al., 2014).   

  

 

 1.3 ONTOGENIA E INVOLUÇÃO TÍMICA 

 

 A segmentação da faringe posterior constitui o primeiro passo na formação do 

timo durante o desenvolvimento embrionário. Em camundongos, o timo surge na 

região faríngea do embrião em desenvolvimento, em um primórdio comum à 

glândula paratireóide. Este primórdio comum desenvolve-se da terceira bolsa 

faríngea e do terceiro sulco branquial, e caracteriza-se como uma, de uma série de 
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estruturas bilaterais da endoderme faríngea, denominadas bolsas faríngeas, as 

quais formam-se sequencialmente de modo rostro-caudal (Figura 3) (MANLEY, 

2000). 

 

 

 

Figura 3 - Visão geral do desenvolvimento do timo. (A) As bolsas faríngeanas (pp) formam-se  

sequencialmente nas superfícies laterais do intestino anterior, com a terceira bolsa (pp3) 

aparecendo no 9.5 dia do desenvolvimento embrionário (E9.5). A expressão de Gcm2 marca o 

domínio da paratireóide (azul) a partir de E9.5. (B) No E11.5 as terceiras bolsas se 

desenvolveram nos primórdios que estão prontos para destacarem-se da faringe. Nesta fase, os 

primórdios são padronizados em domínios do timo (vermelho) e da paratireóide (azul) como 

indicado pela expressão de Foxn1 e Gcm2, respectivamente. (C) Em E12.5, os primórdios 

separaram-se da faringe e as paratireóides (azul) começam a separar-se dos lóbulos do timo 

(vermelho). (D) Em E13.5, as paratireóides (azul) separaram-se do timo (vermelho) e 

permanecem ao lado da tireóide (roxo). (E) No nascimento, os órgãos estão nas suas posições 

finais, mostrado aqui em relação à tireóide e ao coração (rosa). (Fonte: GORDON & MANLEY, 

2011). 

 

 

 A padronização da terceira bolsa faríngea em domínios órgão-específicos 

inicia-se no nono dia do desenvolvimento embrionário (E9), quando o terceiro par de 

bolsas faríngeas começa a crescer. A partir do E9.5 inicia-se a expressão do fator de 

transcrição Gcm2 (do inglês, glial cells missing homolog 2), o primeiro marcador de 

paratireóide, em um domínio ântero-dorsal da endoderme da terceira bolsa 

(GORDON et al., 2004). NO E11 tem início a expressão do primeiro marcador timo-

específico expresso regionalmente, o fator de transcrição Foxn1(do inglês, forkhead 

family transcription factor), o qual é necessário para a proliferação e diferenciação 

das TECs (BLACKBURN et al., 1996).  

 Outros fatores de transcrição, incluindo os da via Hoxa3 (homeobox A3)-Eya1 

(eyesabsent homolog 1)-Pax 1/9 (paired box protein 1/9)-Six 1/4 (sine oculis 
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homolog 1/4) e Tbx1 (T-box 1) podem atuar nos estágios iniciais da formação da 

bolsa faíngea (MANLEY & CONDIE, 2010). Aparentemente, a rede gênica Hox-Eya-

Pax-Six é requerida para o desenvolvimento inicial do timo, entretanto ela ainda não 

está diretamente ligada ao destino tímico na região ventral da terceira bolsa faríngea 

ou à expressão de Foxn1.  

 Além disso, devido ao fato de Foxn1 não estabelecer um destino tímico e sim 

uma diferenciação órgão-específica, parece haver um elo perdido que estabelece 

esta rede de padronização inicial, a organogênese e diferenciação das TECs 

determinadas por Foxn1. Similarmente, as vias de sinalização dos genes Shh (sonic 

hedgehog), Bmp (bone morphogenic protein), Wnt (wingless-int) e Fgf (fibroblast 

growth factor) estão envolvidas na padronização inicial do timo, porém, apesar 

desses genes serem todos expressos no presumível domínio tímico antes da 

expressão de Foxn1, ainda não foi demonstrado in vivo o papel de suas proteínas no 

destino tímico ou no controle direto da expressão de Foxn1 (GORDON & MANLEY, 

2011). A clara organogênese do timo fica evidente entre os dias E10.5 e E11 do 

desenvolvimento embrionário, neste estágio o epitélio começa a se proliferar 

assumindo uma organização estratificada (ITOI et al., 2001). A seguir, no E12.5 os 

primórdios se separam da faringe e começam a formar um discreto timo e 

paratireóide. O primórdio tímico subsequentemente migra para sua localização 

anatômica final no mediastino, enquanto o primórdio da paratireóide associa-se às 

margens laterais da tireóide (MANLEY & CAPECCHI, 1998). 

 A cápsula mesenquimal que circunda o primórdio tímico é derivada da crista 

neural. Nos camundongos, as células da crista neural migram para a região faríngea 

no E9, e são o recurso de células mesenquimais no timo (MANLEY, 2000). O 

mesênquima dos arcos faríngeos desempenha um papel crítico na formação regular 

dos primórdios do timo. Algumas das células mesenquimais dentro dos três arcos 

faríngeos e caudais (ou seja, 3, 4 e 6) são derivadas de expansões de células da 

crista neural. Estas células se condensam em volta da artéria do arco aórtico 

nascente e, eventualmente, não apenas dão origem às células dos músculos lisos 

das grandes artérias cefálicas e do septo aórtico-pulmonar, mas também contribuem 

para o tecido conectivo do timo e das glândulas paratireoides.  

 O componente mesenquimal do primórdio tímico fornece às células epiteliais 

um sinal indutivo essencial para a correta morfogênese do órgão. Essa interação 

mesenquimal-epitelial pode ser efetuada por várias moléculas incluindo o fator de 
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crescimento epidérmico, fatores de crescimento tipo insulina -I e -II (Igf-1 e Igf-2), e 

os fatores de crescimento de fibroblastos (Fgf-7 e Fgf-10). Como resultado é 

provável que as células mesenquimais regulem a proliferação e a diferenciação das 

células tímicas epiteliais imaturas. Uma vez que o desenvolvimento do timo tenha 

progredido para um estágio capaz de suportar timócitos imaturos, a maior 

diferenciação das células tímicas epiteliais torna-se largamente independente do 

apoio mesenquimal (ANDERSON et al., 1993; JENKINSON et al., 2003; 

BARTHLOTT et al., 2006). Portanto, o início do desenvolvimento tímico depende da 

segmentação da endoderme da faringe e sua interação subseqüente com o 

mesênquima e, em fases posteriores, a timopoiese normal depende das interações 

das células estromais e linfoides (BOEHM et al., 2003a, 2003b). 

 O timo é colonizado por linfócitos T que se originam de precursores 

provenientes do fígado fetal e da medula óssea do adulto. Nos camundongos, os 

linfócitos imaturos são detectados no timo inicialmente no E11 de uma gestação 

normal de 21 dias. Isso corresponde a cerca de E7 ou E8 de gestação nos seres 

humanos (BOEHM, 2008; RODEWALD, 2008). Em razão da vascularização não 

ocorrer até esta fase, as primeiras células colonizadoras migram para dentro do 

epitélio tímico através do mesênquima peritímico. Essas células exibem baixa 

atividade de progenitoras de célula T, já os precursores linfoides de uma segunda 

onda de colonização, que ocorre entre E12 e E14, parecem apresentar níveis muito 

mais altos de potenciais células T (DOUAGI et al., 2000). 

 As células epiteliais no primórdio tímico começam a proliferar rapidamente 

após E12.5. Concomitantemente, a diferenciação das TECs se inicia com a primeira 

evidência de diferenciação em células corticais e medulares aparecendo por volta de 

E12.5. O desenvolvimento dos compartimentos cortical e medular prossegue de uma 

maneira linfócito-independente até E15.5. A expressão do MHCII e MHCI na 

superfície das TECs é detectada em E13.5 e E16, respectivamente, e é seguida pelo 

aparecimento de linfócitos CD4+ e CD8+ simples positivos nos dias E15.5 e E17.5. 

Embora o timo esteja presente nos neonatos, a organização completa do estroma só 

é adquirida duas ou três semanas após o nascimento (BENNETT et al., 2002; KLUG 

et al., 2002; JENKINSON et al., 2005). A endoderme da faringe é necessária para a 

geração tanto do córtex quanto da medula, comprovando a origem endodérmica 

única do epitélio tímico (GORDON et al., 2004). 
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 A involução alométrica do timo tem início pouco antes do nascimento, e a 

involução absoluta ocorre na puberdade, entretanto, o timo adulto continua a receber 

células precursoras provenientes da medula óssea e a lançar células colonizadoras 

para as áreas T periféricas (BODEY et al., 1997). A involução tímica é um fenômeno 

conhecido e, no geral, associado à idade, sendo caracterizado pela substituição do 

estroma tímico por tecido adiposo (MONTECINO-RODRIGUEZ et al., 2005). O 

declínio da imunidade adaptativa e da produção de células T naive, a diminuição no 

repertório do receptor de células T periféricas (TCR), e a perda de citocinas e 

hormônios críticos dentro do microambiente tímico são resultados da involução 

tímica associada ao envelhecimento. Vários mecanismos possíveis para a involução 

tímica associada à idade foram sugeridos, os quais incluem: bloqueio no rearranjo 

do receptor de células T, diminuição de moléculas do MHC, depleção dos 

progenitores de células T, e a perda ou perturbação de eventos chave do crosstalk 

entre os linfócitos em desenvolvimento e o estroma (LYNCH et al., 2009).  

 A diminuição nos níveis de expressão do fator de transcrição específico das 

células tímicas epiteliais, o Foxn1, foi relacionada ao mecanismo de regulação da 

involução tímica associada à idade (CHEN et al., 2009; ZOOK et al., 2011). A 

regulação positiva de Foxn1 nas TECs de timos totalmente involuídos de 

camundongos envelhecidos levou à total regeneração desses timos, caracterizada 

pelo aumento da timopoiese e da produção de células T naïve, além da grande 

semelhança deste timo regenerado com um timo jovem no que diz respeito à 

arquitetura e expressão gênica (BREDENKAMP et al., 2014).  

 

 

 1.4 MIGRAÇÃO INTRATÍMICA DE CÉLULAS T 

 

 As células T em desenvolvimento no timo são chamadas de timócitos. Os 

timócitos imaturos não expressam TCR ou os correceptores CD4 e CD8. Eles são 

encontrados no seio subcapsular e na parte externa da região cortical do timo 

(Figura 1). A partir dessa região, os timócitos migram para dentro do córtex, onde a 

maioria dos eventos subsequentes do desenvolvimento ocorre.  É no córtex que os 

timócitos expressam inicialmente os TCRs ƴδ e αβ. As células T αβ amadurecem em 

células T CD4+ restritas MHC de classe II, ou CD8+ restritas ao MHC de classe I. 

Conforme esses timócitos passam pelos estágios finais de desenvolvimento, migram 
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do córtex para a medula e depois deixam o timo através da circulação sanguínea 

(GERMAIN, 2002; KYEWSKI & KLEIN, 2006; ROTHENBERG et al., 2008; SINGER 

et al., 2008). 

 O microambiente do timo fornece os estímulos necessários para a 

proliferação e desenvolvimento dos timócitos. Muitos desses estímulos são 

provenientes de outras células tímicas, incluindo as células epiteliais do timo, 

macrófagos e células dendríticas derivadas da medula óssea. No córtex, as células 

epiteliais formam uma rede de longos processos citoplasmáticos que os timócitos 

precisam atravessar para chegar à medula do timo. As células epiteliais também 

estão presentes na medula. As células dendríticas derivadas da medula óssea estão 

presentes na junção córticomedular e na medula, enquanto os macrófagos estão 

presentes primariamente na medula. A integração dos timócitos por meio desse 

arranjo anatômico permite a interação física entre os timócitos e as outras células, o 

que é extremamente necessário para seu amadurecimento em células T 

(GOLDRATH & BEVAN, 1999; GERMAIN, 2002; KYEWSKI & KLEIN, 2006). 

 Moléculas produzidas pelas células tímicas não linfoides são importantes para 

o desenvolvimento das células T. O primeiro tipo inclui as moléculas do MHC 

classes I e II expressas pelas células epiteliais e dendríticas no timo. A interação dos 

timócitos em desenvolvimento com as moléculas do MHC é essencial para a seleção 

do repertório das células T maduras, como abordado adiante. Ainda, as células do 

estroma, incluindo as células epiteliais, secretam citocinas e quimiocinas que 

estimulam a proliferação das células T imaturas e juntamente com as proteínas da 

matriz extracelular orquestram o trânsito do córtex para a medula da linhagem de 

timócitos αβ em desenvolvimento. 

 As células do estroma tímico, incluindo as células epiteliais, secretam IL-7, um 

fator de crescimento linfopoiético crítico. Além disso, os progenitores linfoides 

expressam o receptor de quimiocina CCR9 - do inglês, chemokine (C-C motif) 

receptor 9 - que se liga à quimiocina CCL25 - do inglês chemokine (C-C motif) ligand 

25 - produzida no córtex do timo. A entrada dos precursores no timo depende de 

CCL25 e CCR9. Já as quimiocinas CCL21e CCL19, que são reconhecidas pelo 

receptor de quimiocina CCR7 em timócitos, são mediadores do movimento 

direcionado das células T em desenvolvimento do córtex para a medula. 

Eventualmente, os linfócitos T recém-formados, que expressam o receptor-1-de-

esfingosina-1-fosfato (S1P1), deixam a medula do timo seguindo um gradiente de 
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esfingosina 1-fosfato (S1P), entrando na corrente sanguínea (Figura 4) 

(TAKAHAMA, 2006; LOVE & BHANDOOLA, 2011; BUNTING et al, 2010; HU et al., 

2015).  

 

 

 

Figura 4 - Quimiocinas e receptores de quimiocinas dirigem a migração dos timócitos. A 

representação esquemática mostra a localização de algumas quimiocinas chave em diferentes 

compartimentos tímicos e a expressão de receptores de quimiocinas pelas diferentes populações 

de timócitos em desenvolvimento. A expressão de CCR4, CCR7, CCR9 e CXCR4 pelos 

timócitos CD4-CD8- duplo-negativos (DN 1-4), CD4+CD8+ duplo-positivos (DP) e CD4+ e CD8+ 

simples-positivos (SP) é demonstrada juntamente com a indicação de onde os ligantes para 

esses receptores são expressos. A direção presumida do gradiente de quimiocinas que existe 

entre os diferentes compartimentos é mostrada pela densidade de quimiocinas na figura. Além 

disso, a expressão de S1P1 nos timócitos é mostrada, e o nível mais elevado de S1P no sangue 

em comparação com o timo também é indicado. (Fonte: BUNTING et al, 2010).  

 

 

 Células tímicas epiteliais medulares também produzem CXCL19 - do inglês, 

chemokine (C-X-C motif) ligand 19, CXCL10 e CXCL11, envolvidas na migração de 

células NK por meio do receptor comum CXCR3 - do inglês, chemokine (C-X-C 

motif) receptor 3 (ANNUNZIATO, 2001; SAVINO, 2002; BUNTING et al, 2010). 

 Outras interações envolvendo timócitos e células do microambiente tímico são 

promovidas por diferentes moléculas e correceptores durante a migração e 

diferenciação dessas células, tais como as moléculas EphrinB1/EphB (ALFARO, et 

al, 2007), CD2/LFA-3, LFA-1/ICAM-1 (SINGER, 1990; PATEL & HAYNES, 1993), 
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NP-1/Sema-3A (LEPELLETIER, 2007), e interações das células tímicas epiteliais 

com timócitos mediadas por ECM/integrinas (ANDERSON, 1996; CHIBA, 2006). 

 Deste modo, a migração intratímica das células T é um processo complexo 

que compreende múltiplas interações moleculares combinadas, que resultam na 

quimioatração e na quimiorrepulsão das células. O processo envolve ligantes de 

matriz extracelular, quimiocinas, efrinas e semaforinas em um conceito proposto 

como migração multivetorial (Figura 5). (SAVINO, 2007; MENDES-DA-CRUZ et al., 

2008; SAVINO, 2010)  

 

 

Figura 5 - Conceito de migração multivetorial dos timócitos, incluindo a semaforina-3A e as 

efrinas como novos vetores de migração celular. A figura demonstra esquematicamente o 

conceito hipotético que afirma que a migração dos timócitos resulta do equilíbrio de variadas 

interações simultâneas entre o par ligante-receptor. Assim, os vetores individuais formam um 

vetor resultante que guia os timócitos durante toda sua jornada intratímica, do córtex até a 

medula, com os subconjuntos maduros sendo exportados do órgão através das paredes dos 

vasos sanguíneos. Dessa forma, os vetores individuais que estão sob controle neuroendócrino, 

uma vez modulados por certo hormônio ou neuropeptídeo, provavelmente irão alterar o vetor 

resultante. Setas estreitas representam vetores de migração individual induzida por estímulos 

específicos, incluindo ligantes ECM tais como fibronectina, laminina, nidogênio, galectina-3, 

quimiocinas como CXCL12 e CCL25, semaforina-3A, efrinas e outras moléculas a serem 

definidas. Seta sólida representa o vetor de migração final resultante. (Fonte: SAVINO, 2010). 
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 1.5 ESTÁGIOS DE MATURAÇÃO DAS CÉLULAS T 

 

 Existe uma ordem precisa durante o desenvolvimento das células T, na qual 

os genes do TCR são rearranjados, e o TCR, bem como os correceptores CD4 e 

CD8, são expressos. A interação entre as células estromais e linfóides dentro do 

microambiente tímico é um fator crítico para a correta formação da especificidade 

antigênica do repertório de células T (Figura 6) (Blackburn & Manley, 2004; 

BARTHLOTT et al., 2006). 

 

 

 

Figura 6 - Migração dos timócitos para desenvolvimento e seleção dos linfócitos T. O órgão é 

dividido em duas regiões; córtex e medula, povoados por diferentes subtipos celulares epiteliais 

tímicos (TECs). Nos adultos, os precursores de células T entram no timo pela junção cortico-

medular, e começam então um programa altamente complexo de diferenciação. O córtex tímico 

foi separado em quatro regiões: Região 1, junção cortiço-medular, local de entrada dos 

precursores de células T; Região 2, células diferenciadas em DN2, as quais se submetem a 

expansão clonal proliferativa; Região 3, inicia-se os rearranjos V(D)J dos genes TRs em células 

no estágio DN3; Região 4, transição de DN para o estado de DP (CD4+CD8+). Células DP 
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migram do córtex para a medula tímica, onde se diferenciam em simples positivas (SP CD4+ ou 

CD8+). A seleção positiva ocorre no córtex entre as TECs corticais (cTECs), e a seleção 

negativa ocorre principalmente na medula, entre as TECs medulares (mTECs) e células 

dendríticas (DCs). Células SP que completaram o programa de diferenciação saem da medula 

tímica em direção à periferia. (Fonte: BLACKBURN & MANLEY, 2004). 

 

 

 1.5.1 Timócitos duplo-negativos 

 

 Os timócitos corticais mais imaturos, recém-chegados da medula óssea, 

contêm os genes de TCR na configuração da linhagem germinativa e, portanto, 

ainda não expressam TCR, CD3, cadeias ζ e CD4 ou CD8, essas células são 

chamadas de timócitos duplo-negativos (DN). Esse estágio é também chamado de 

estágio de célula pró-T. A maioria (> 90%) dos timócitos duplo-negativos que 

sobrevivem aos processos de seleção do timo acabará por dar origem a células T 

CD4+ e CD8+ restritas ao MHC que expressam TCR αβ, e o restante desses 

timócitos dará origem a células T γδ (KYEWSKI & KLEIN, 2006; ROTHENBERG et 

al., 2008, SINGER et al., 2008, CARPENTER & BOSSELUT, 2010). 

  A expressão das proteínas RAG-1 e RAG-2 (do inglês, recombination-

activating gene) têm inicio no estágio DN, e são necessárias para o rearranjo dos 

genes do TCR, o qual é denominado de recombinação V(D)J. Os rearranjos no lócus 

da cadeia β do TCR ocorrem primeiro. Se um rearranjo produtivo do gene da cadeia 

β do TCR ocorrer em uma determinada célula T DN, a proteína da cadeia β do TCR 

será expressa na superfície celular em associação a uma proteína invariante, 

denominada pré-Tα, e com as proteínas CD3 e ζ, para formar o complexo do 

receptor da célula denominada pré-T (pré-TCR). O pré-TCR medeia a seleção das 

células pré-T em desenvolvimento que rearranjam de maneira produtiva. O estágio 

duplo-negativo pode ser subdividido com base na expressão de moléculas como 

CD44+CD25- (DN1), CD44+CD25+ (DN2), CD44lowCD25+ (DN3) e CD44-CD25- 

(DN4) (Figura 7) (KYEWSKI & KLEIN, 2006; ROTHENBERG et al., 2008, SINGER et 

al., 2008; CARPENTER & BOSSELUT, 2010; SCHATZ & JI, 2011). 

 A função da sinalização de pré-TCR é promover a sobrevivência das células 

pré-T que tenham rearranjado de maneira produtiva os genes da cadeia β do TCR e 

a maior expansão proliferativa durante o desenvolvimento das células T. Os sinais 

pré-TCR também iniciam a recombinação no lócus da cadeia α do TCR e conduzem 
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a transição do estágio DN para o DP (discutido adiante) (Figura 7). A falta de 

qualquer um dos componentes do complexo pré-TCR (ou seja, a cadeia β do TCR, 

pré-Tα, CD3 ou ζ) resulta em bloqueio na maturação das células T no estágio duplo-

negativo) (KYEWSKI & KLEIN, 2006; ROTHENBERG et al., 2008, SINGER et al., 

2008; CARPENTER & BOSSELUT, 2010). 

 

 

 

Figura 7 - Visão esquemática dos eventos correspondentes a cada estágio do desenvolvimento 

da célula T. Os CLPs se originam na medula óssea e migram para o timo. As células na fase DN        

(CD4-CD8-) são divididas em quatro subconjuntos sequenciais (DN1-DN4) de acordo com a 

expressão de CD44 e CD25. A expressão do pré-TCR em DN3 leva à progressão para DN4, 

seguida da expressão de CD4 e CD8 e progressão para a fase DP (CD4+CD8+). Em seguida, a 

seleção positiva leva ao comprometimento com a linhagem de célula T CD4 ou CD8. Células 

maduras CD4 ou CD8, então, migram para a periferia.  

CLP, progenitor linfóide comum; DN, duplo-negativo; DP, duplo-positivo; SP, simples positivo; 

TCR, receptor de célula T; PS, seleção positiva; NS, seleção negativa. 

(Fonte: BD Biosciences Application Note. Studying Mouse Thymocyte Development using 

Multiparametric Flow Cytometry: An Efficient Method to Improve an 8-Color Panel on the BD 

FACSVerse™ System. June 2012). 

 

 1.5.2 Timócitos duplo-positivos 

 Na próxima fase de maturação das células T, os timócitos expressam tanto 

CD4 e CD8 e são denominados timócitos DP (Figura 7). A expressão de CD4 e CD8 

é essencial para os eventos de seleção subsequentes (discutidos posteriormente). O 

rearranjo dos genes da cadeia α do TCR e a expessão de heterodímeros αβ do TCR 
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ocorre na população DP CD4+CD8+. Uma segunda onda de expressão do gene Rag 

no final do estágio pr-e-T promove a recombinação dos genes α do TCR. Rearranjos 

sem sucesso do gene α do TCR levam a uma falha da seleção positiva (discutida 

posteriormente). Os timócitos da linhagem de células T αβ que não conseguirem 

realizar um rearranjo produtivo do gene da cadeia α do TCR morrerão por apoptose 

(KYEWSKI & KLEIN, 2006; ROTHENBERG et al., 2008, SINGER et al., 2008; 

CARPENTER & BOSSELUT, 2010). 

 A expressão do gene α do TCR no estágio duplo-positivo leva à formação do 

TCR αβ completo, que é expresso na superfície celular em associação às proteínas 

CD3 e ζ. A expressão coordenada das proteínas CD3 e ζ e a montagem dos 

complexos TCR intactos são necessárias para a expressão de superfície. A 

expressão dos genes RAG e a recombinação adicional do gene do TCR cessam 

após esse estágio de maturação. (KYEWSKI & KLEIN, 2006; ROTHENBERG et al., 

2008, SINGER et al., 2008; CARPENTER & BOSSELUT, 2010; SCHATZ & JI, 

2011). 

 

 

 1.5.3 Timócitos simples-positivos 

 

 As células duplo-positivas que passam por processos de seleção bem 

sucedidos continuam a amadurecer em células CD4+ ou CD8+, que são 

denominadas timócitos simples-positivos (Figura 7). Assim, as fases de maturação 

das células T no timo podem ser prontamente distinguidas pela expressão de CD4 e 

CD8 (Figura 8). Esta maturação fenotípica é acompanhada pelo comprometimento 

com diferentes programas funcionais após a ativação de órgãos linfoides 

secundários. As células T CD4 adquirem a capacidade de produzir citocinas em 

resposta ao estímulo subsequente de antígenos e expressar moléculas efetoras (tais 

como o ligante de CD40) que ativam linfócitos B, células dendríticas e macrófagos, 

enquanto as células CD8+ tornam-se capazes de produzir moléculas que destroem 

outras células (KYEWSKI & KLEIN, 2006; ROTHENBERG et al., 2008, SINGER et 

al., 2008; CARPENTER & BOSSELUT, 2010). 
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Figura 8 - Expressão de CD4 e CD8 nos timócitos. O amadurecimento dos timócitos pode ser 

seguido de mudanças na expressão dos correceptores CD4 e CD8. A figura ilustra uma análise 

de citometria de fluxo dos timócitos com duas cores, usando anticorpos anti-CD4 e anti-CD8, 

cada um marcado com um fluorocromo diferente. As percentagens de todos os timócitos 

contribuindo para cada uma das duas populações são mostradas nos quatro quadrantes. As 

setas indicam a sequência do amadurecimento.  (Fonte: ABBAS et al. Cellular and Molecular 

Imunology. 6th Edition. 2009). 

 

 

 1.6 PROCESSOS DE SELEÇÃO NA MATURAÇÃO DAS CÉLULAS T 

 

 A seleção das células T em desenvolvimento depende do reconhecimento 

dos complexos peptídeo-MHC no timo. Esse processo é responsável pela 

preservação das células úteis e eliminação das células potencialmente nocivas. As 

únicas células T úteis são aquelas específicas para antígenos estranhos 

apresentados pelas moléculas do MHC daquele indivíduo. Também, em cada 

indivíduo, as células T que reconhecem autoantígenos com alta afinidade são 

potencialmente perigosas, porque tal reconhecimento pode desencadear a 

autoimunidade (GOLDRATH &  BEVAN, 1999; HOGQUIST, 2001; GERMAIN, 2002, 

KYEWSKI & KLEIN, 2006; LO & ALLEN, 2012; KLEIN et al., 2014). 

 A seleção positiva é o processo pelo qual os timócitos cujos TCRs se ligam 

aos complexos peptídeo-MHC hospedeiro com pouca avidez são estimulados a 
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sobreviver (Figura 9). Os timócitos cujos receptores não reconhecem as moléculas 

do MHC morrem por apoptose. Isso garante que as células T que se desenvolvem 

sejam restritas pelo MHC. A seleção positiva também determinada a restrição pelas 

classes I ou II no MHC aos subtipos de células T, garantindo que as células CD8+ 

sejam específicas para os peptídeos apresentados pelas moléculas do MHC classe I 

e as células T CD4+ para os peptídeos associados à classe II (KLEIN et al., 2014; 

HOGQUIST et al., 2015). 

 A seleção negativa é o processo pelo qual os timócitos cujos TCRs se ligam 

fortemente a autopeptídeos antigênicos associados a moléculas do MHC do 

hospedeiro são eliminados (Figura 9). Isso elimina as células T em desenvolvimento 

fortemente reativas contra autoantígenos presentes em altas concentrações no timo. 

O resultado desses processos de seleção determina que o repertório de células T 

maduras que deixam o timo é restrito ao MHC e tolerante a muitos autoantígenos 

(PALMER, 2003; KLEIN et al., 2014). 

 

 

 

Figura 9 - Modelo de afinidade da seleção dos timócitos. Segundo esse modelo, a afinidade do 

receptor de células T (TCR) pelo peptídeo apresentado pelo MHC é o principal determinante da 

seleção da célula T. Timócitos duplo-positivos (DP) que expressam TCRs com nenhuma ou 

baixa afinidade por autopeptídeos via MHC morrem por negligência. Este mecanismo é 

responsável por 80-90% da perda de timócitos durante a seleção tímica. Timócitos com afinidade 

intermediária para autopeptídeos via MHC recebem um sinal de sobrevivência (processo 

denominado seleção positiva), comprometendo-se com a linhagem de células T CD4 ou CD8 e 

posteriormente, passam pela medula do timo para se tornar parte das células T periféricas. A 

ligação de alta afinidade do TCR aos complexos autopeptídeo-MHC induz a morte celular por 

apoptose (processo conhecido como seleção negativa ou deleção clonal). (Fonte: KLEIN et al., 

2009). 
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 1.6.1 Seleção positiva dos timócitos: desenvolvimento do repertório de 

células T restritas ao auto-MHC 

 

 A seleção positiva promove a sobrevivência e a expansão dos timócitos com 

TCRs restritos pelo MHC do hospedeiro. Timócitos duplo-positivos são produzidos 

sem estimulação antigênica e começam a expressar TCRs αβ com especificidades 

geradas aleatoriamente que são provavelmente inclinados ao reconhecimento de 

estruturas semelhantes ao MHC. No córtex do timo, essas células imaturas 

encontram células epiteliais, as cTECs, que apresentam uma variedade de 

peptídeos ligados às moléculas do MHC classe I e classe II (GOLDRATH &  BEVAN, 

1999; HOGQUIST, 2001; GERMAIN, 2002, KYEWSKI & KLEIN, 2006; LO & ALLEN, 

2012; KLEIN et al., 2014). Os timócitos cujos TCRs não reconhecem, ou 

reconhecem com baixa afinidade os complexos peptídeo-MHC, morrem por 

negligência. Já o reconhecimento dos autopeptídeos apresentados via MHC com 

afinidade intermediária promove a sobrevivência das células T. Os timócitos cujos 

receptores reconhecem os complexos peptídeo-MHC com alta afinidade são 

selecionados negativamente e sofrem apoptose (Figura 9), ou diferenciam-se em 

células T reguladoras (KLEIN et al., 2009).   

 Se o TCR em uma célula reconhece peptídeos ligados a moléculas do MHC 

classe I, e ao mesmo tempo o CD8 interage com moléculas do MHC classe I, aquela 

célula recebe sinais que evitam sua morte, e promovem a continuação do seu 

desenvolvimento. Para continuar se desenvolvendo, a célula T deve continuar a 

expressar o TCR e o CD8, mas pode perder a expressão do CD4. O resultado é o 

desenvolvimento de uma célula T CD8+ restrita pelo MHC classe I.  Um processo 

análogo leva ao desenvolvimento de células T CD4+ restritas pelo MHC classe II. Os 

peptídeos ligados às moléculas de MHC nas células epiteliais do timo 

desempenham um papel essencial na seleção positiva (KLEIN et al., 2014; 

HOGQUIST et al., 2015).  Após a seleção positiva e o comprometimento com a 

linhagem CD4 ou CD8, os timócitos se deslocam para a medula (Mccaughtry et al., 

2007).  
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 1.6.2 Seleção negativa dos timócitos: indução da tolerância central  

 

 A seleção negativa dos timócitos induz a morte celular por apoptose das 

células cujos receptores reconhecem com alta afinidade os complexos peptídeo-

MHC próprios no timo. Esse processo elimina as células T com maior potencial de 

causar dano, sendo um dos principais mecanismos que garantem que o sistema 

imunológico não responda a diversos autoantígenos, uma propriedade chamada de 

autotolerância. As células apresentadoras de antígenos do timo que medeiam a 

seleção negativa são as células dendríticas, os macrófagos derivados da medula 

óssea, e as células tímicas epiteliais medulares. 

 As mTECs estão relacionadas com a atração dos timócitos positivamente 

selecionados para a medula, com a indução de tolerância central e com a migração 

das células T maduras para a periferia (CIOFANI & ZUNIGA-PFLUCKER, 2007; 

NITTA et al., 2008). A interação dos TCRs e dos complexos peptídeo-MHC 

representa um exemplo clássico de uma interação que determina o destino no 

desenvolvimento dos timócitos. 

 As células tímicas epiteliais medulares são cruciais no controle da 

autoimunidade devido à expressão promíscua de antígenos tecido-específicos 

(TRAs) que selecionam negativamente os clones de células T auto-reativos e 

possivelmente, promovem a geração das células T regulatórias (BOEHM et al., 

2003a, 2003b; CIOFANI ZUNIGA-PFLUCKER, 2007). O adequado processo de 

seleção do repertório maduro de células T é de extrema importância para o 

estabelecimento e manutenção da tolerância ao próprio. 

 

 

 1.7 A EXPRESSÃO GÊNICA PROMÍSCUA (PGE) EM mTECs 

 

 A expressão de antígenos restritos a tecidos (TRAs) no timo, denominada 

expressão gênica promíscua (PGE), estende o escopo da tolerância central das 

células T para virtualmente todos os tecidos do corpo. A PGE é primeiramente uma 

propriedade fisiológica das mTECs e é altamente conservada em humanos e 

camundongos. (KLEIN & KYEWSKI, 2000; DERBINSKI et al., 2001; KYEWSKI & 

DERBINSKI, 2004; MAGALHÃES et al., 2006). A PGE é definida operacionalmente 

como a expressão no timo de genes ectópicos, ou seja, que não fazem parte do 
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programa de expressão gênica fisiológica destas células. O conceito de TRAs, por 

sua vez, engloba antígenos que são predominantemente expressos em tecidos 

específicos (Figura 10) (DERBINSKI et al., 2005). 

  

 

 

Figura 10. Diversos tecidos são representados pela expressão gênica promíscua nas células 

tímicas epiteliais medulares. (Fonte: KYEWSKI & DERBINSKI, 2004). 

 

 

 A diversidade dos TRAs e o nível da PGE estão diretamente relacionados ao 

estágio de maturação das mTECs. Células maduras que apresentam alta expressão 

de MHCII, CD80 e AIRE (CD80hiMHCIIhiAIRE+) são mais aptas a PGE (DERBINSKI 

et al., 2005). Entretanto, somente cerca de 1-5% das mTECs apresentam esse nível 

de maturação e portanto, capacidade transcricional de autoantígenos (DERBINSKY 

et al., 2001). Além disso, apesar de toda a população de mTECs maduras estar apta 

a expressar quase todos "transcritos periféricos", cada TRA só é expresso por uma 

pequena fração (1-3%) das mTECs em determinados momentos (Figura 11) (KLEIN 

et al., 2014). 
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Figura 11 - Aspectos topológicos da PGE. Um dado TRA é expresso somente por uma pequena 

fração de mTECs em um determinado momento. A hibridização in situ de um lobo tímico mostra 

que as células que expressam Aire formam regiões densas na medula. Entretanto, transcritos de 

três TRAs representativos - Dmkn, Spink3 e Clca3 - são detectados em poucas células dispersar 

na medula (linhas pontilhadas). (Fonte: Extraído de KLEIN et al., 2014).   

 

 

 Autoantígenos expressos por mTECs podem ser "vistos" por células T de 

duas maneiras (Figura 12). Primeiro, através de apresentação "autônoma" pelas 

próprias mTECs e, segundo, através da transferência de antígenos para a 

apresentação por célula dendríticas (KLEIN et al., 2014). A apresentação direta de 

antígenos expressos endogenamente pelas mTECs não só promove a seleção 

negativa das céluas T CD8+ (OUKKA et al., 1996a, 1996b; GALLEGOS & BEVAN, 

2004) como também induz eficazmente a autotolerância nas células T CD4+ e vice-

versa (OUKKA et al., 1996a, 1996b; KLEIN et al., 1998; ASCHENBRENNER, et al., 

2007; HINTERBERGER et al., 2010).  Como as mTECs são conspicuamente 

ineficientes na apresentação de substratos extracelulares via MHCII da forma 

convencional (ASCENBRENNER et al., 2007; ATIBALENTJA et al., 2009), elas 

desenvolveram estratégias que as permitiram contornar a via clássica de captura de 

antígenos extracelulares e "carregar" a molécula de MHCII com autoantígenos  

endógenos (KLEIN et al. 2014). 
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Figura 12 - Apresentação direta e indireta de TRAs. A apresentação tolerogênica de TRAs que 

são expressos por algumas mTECs podem ocorrer de duas maneiras que não são mutuamente 

exclusivas. A figura da esquerda mostra a apresentação direta de TRAs expresso pela própria 

mTEC. A figura do meio está representando a "entrega" de autoantígeno para as células 

dendríticas convencionais,o que pode ampliar a área de apresentação tolerogênica em uma 

forma de mosaico além do padrão de expressão topologicamente restrito (figura da direita). Os 

mecanismos dessa transferência direcional de antígenos ainda não foram totalmente elucidados. 

Acredita-se que os TRAs possam ser liberados ou convertidos em uma forma solúvel para 

subsequente captura por células dendríticas para processamento e apresentação via MHCI ou II. 

A apoptose de mTECs terminalmente diferenciadas também pode levar a liberação de 

fragmentos apoptóticos que também podem transferir autoantígenos derivados de mTECs para 

células dendríticas. Além disso, peptídeos funcionais ligantes de MHC são unidirecionalmente 

translocados de mTECs para células dendríticas (HUBERT et al., 2011; MILLET et al., 2008). 

(Fonte: KLEIN et al., 2014).   

 

 

 Falhas na PGE estão intimamente associadas à ocorrência de doenças 

autoimunes órgão-específicas em modelos murinos. Estudos recentes realizados em 

nosso laboratório constataram a associação de falhas na expressão de genes 

específicos de TRAs, no estroma tímico, com o desenvolvimento de autoimunidade 

agressiva na artrite induzida por colágeno em camundongos DBA-1/J (DONATE et 

al., 2011) e também durante o desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 1 (DM1) 

em camundongos NOD (do inglês, non-obese diabetic) (FORNARI et al., 2010). A 

proteína AIRE continua sendo o único regulador molecular identificado dedicado a 

controlar expressão de uma ampla gama de genes promiscuamente expressos que 

codificam TRAs em mTECs (DERBINSKI et al., 2001, 2005; ANDERSON, 2002; 

MATHIS & BENOIST, 2009). 
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 1.8 MECANISMOS DE AÇÃO DE AIRE NO CONTROLE DA PGE NO TIMO 

 

 O gene Aire humano localiza-se no cromossomo 21q22.3, apresenta 

aproximadamente 13kb de comprimento e contém 14 exons que codificam um 

polipeptídeo de 545 aminoácidos (Finnish-German APECED Consortium, 1997; 

NAGAMINE et al., 1997). Já o gene Aire murino (Mus musculus), localiza-se no 

cromossomo 10 citobanda 39.72 e apresenta 71% de identidade com o gene 

humano (MATHIS & BENOIST, 2007; KONT et al., 2008). 

 A expressão de Aire já foi descrita em vários tecidos, entretanto, é bem mais 

pronunciada no timo, especificamente na subpopulação de células mTEC 

(BJÖRSES et al., 1999; HEINO et a., 1999, 2000). Na periferia, Aire é expresso em 

monócitos e células dendríticas (KOGAWA et al., 2002; SILLANPÄÄ et al., 2004). In 

vitro, a expressão da proteína AIRE pode ser vista (por imunofluorescência), como 

pontos distribuídos pelo núcleo das células (BJÖRSES et al., 1999). 

 A proteína AIRE apresenta múltiplos domínios que são característicos de 

fatores de ligação a cromatina e/ou reguladores transcricionais (revisado por 

PERNIOLA & MUSCO, 2014) (Figura 13). AIRE compreende um domínio de 

recrutamento de caspase (CARD) (FERGUSON et al., 2008), conservado 

evolutivamente, um sinal de localização nuclear (NLS) e um domínio de ligação ao 

DNA putativo denominado SAND (Sp100, AIRE, NucP41/75 e Deaf1) (PERNIOLA & 

MUSCO, 2014) (Figura 13). A região C-terminal da proteína AIRE compreende dois 

"PHD (do inglês, plant-homeodomain) zinc fingers" separados por uma região rica 

em prolina (PRR). Enquanto PHD1 interage diretamente com a histona H3 lisina 4 

não metilada (H3K4me0) (KOH et al., 2008; ORG et al., 2008) e com o complexo 

proteína-quinase dependente de DNA (DNA-PK) (LIIV et al., 2008), o único parceiro 

de interação com PHD2 ainda não é conhecido. Entretanto, ambos os "zinc fingers" 

são essenciais para a capacidade de transcrição-transativação de AIRE (KOH et al., 

2008; YANG et al., 2013). Finalmente, AIRE contém quatro motivos LXXLL 

intercalados, que são tipicamente encontrados em receptores hormonais nucleares e 

outras proteínas coativadoras da transcrição. Interessantemente, o quarto motivo 

LXXLL, que é localizado dentro dos 30 aminoácidos finais da região C-terminal de 

AIRE, também contribui significativamente para a habilidade de transativação de 

AIRE (MELONI et al., 2010). 
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Figura 13 - Os domínios e elementos funcionais da proteína AIRE. O domínio CARD (do inglês, 

caspase-recruitment domain) é crítico para a homo-oligomerização de AIRE, bem como a 

formação de “pontos” nucleares, e a associação de AIRE com a matriz nuclear. Três sinais 

putativos conservados para a localização nuclear (NLS) (110-114; 131-133; e 159-167) estão 

relacionados com o transporte nuclear de AIRE.  O domínio SAND (SP100, AIRE1, NucP41/P75, 

e DEAF1) é um domínio de ligação ao DNA. Dois PHD (plant-homeodomain) “zinc fingers” 

sequenciais são essenciais para a capacidade de transcrição-transativação de AIRE. PHD1 

interage com histona H3 lisina 4 não metilada (H3K4me0), e o complexo proteína quinase 

dependente de DNA (DNA-PK), enquanto que os parceiros de PHD2 ainda não são conhecidos. 

Quatro motivos LXXLL, distribuídos ao longo da proteína AIRE (7-11, 63-67, 414-418, 516-520) 

tem sido implicados na formação de homo-oligômeros de AIRE e/ou na interação proteína-

proteína com outras proteínas que possuem motivos LXXLL. A região rica em prolina (PRR) é 

uma plataforma de ligação para múltiplas proteínas que contenham domínios de ligação a 

prolina, como a SH3 ou WW. As principais mutações de AIRE em humanos estão destacadas de 

acordo com seus padrões de herança: recessiva (preto) ou dominante (vermelho). (Fonte: 

ABRAMSON & GOLDFARB, 2016) 

 

 

 Para poder induzir a expressão de milhares de genes no timo, AIRE precisa 

ser ativamente transportado para o núcleo. De fato, AIRE contém dois sinais de 

localização nuclear (NLS) e, assim como outras proteínas que contêm NLS, o NLS 

de AIRE serve como um local de ancoramento de carioferinas, o que promove a 

entrada de AIRE no núcleo através do complexo de poro nuclear (NPC) (BJÖRSES 

et al., 1999). Uma vez no núcleo, AIRE se localiza dentro de corpos nucleares. 

Mutações no domínio CARD impedem a formação dos corpos nucleares, o que 

resulta na difusão da proteína no núcleo, e consequentemente a perda da atividade 

transcricional de AIRE (AKIYOSHI et al., 2004). 

 Em mTECs, AIRE induz a expressão de cerca de 3000-4000 genes que são, 

em sua maioria, restritos a tecidos específicos e, portanto, silenciados na maior 

parte das células do corpo (RUAN et al., 2007). Considerando o vasto número e a 

ampla diversidade de alvos de AIRE, é difícil imaginar que AIRE possa se ligar a 
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todos esses loci por meio de sequências consenso específicas localizadas em seus 

promotores. Além disso, não há evidências de que AIRE possa atuar como um fator 

de transcrição clássico. Ao invés disso, AIRE parece se associar à cromatina de uma 

maneira não específica.  

 Dois estudos independentes demonstraram que o domínio PHD1 de AIRE 

pode se ligar diretamente a H3K4m0 (KOH et al., 2008; ORG et al., 2008). Tal 

especificidade é, geralmente, característica de fatores de repressão, os quais se 

ligam a fim de bloquear a cromatina inativa. Entretanto, visto que a principal função 

de AIRE é promover a expressão de milhares de genes, ele atua desbloqueando a 

cromatina em uma lógica operacionalmente oposta. Interessantemente, a ligação de 

PHD1 de AIRE a H3K4m0 é de baixa afinidade, o que sugere uma interação 

dinâmica, e não de longa duração (KOH, et al., 2008). É importante ressaltar que 

AIRE opera como dímero/tetrâmero e por isso sua atividade nessa histona 

modificada é intensificada.  

 Dada a relativa alta frequência de H3K4m0 no genoma, parece improvável 

que o reconhecimento dessa modificação seja o único mecanismo pelo qual AIRE 

ativa a expressão de seus genes alvo. De fato, estudos subsequentes 

demonstraram que os genes dependentes de AIRE estão sinalizados por outros 

marcadores epigenéticos, os quais, geralmente, correspondem à cromatina 

transcricionalmente inativa. A assinatura de responsividade de AIRE é 

especificamente caracterizada por baixos níveis de marcadores de ativação como 

H3K4me3 e/ou H3-Ac, e níveis mais altos de marcadores de repressão como 

H3K27me3 (SANSOM, et al., 2014; ORG et al., 2009). Entretanto, AIRE não se liga 

diretamente a nenhum desses marcadores, o que sugere que ele coopera com 

parceiros adicionais, capazes de reconhecer essas modificações repressoras.   

 É importante ressaltar que o mecanismo originalmente proposto, sugerindo 

que AIRE é preferencialmente recrutado às regiões transcricionalmente silenciadas 

por meio da ligação a H3K4me0 (KOH et al., 2008; ORG et al., 2008), parece ser 

impreciso. Análises por ChIP-Seq de células HEK 293 expressando AIRE, 

claramente demonstraram que AIRE está ligado virtualmente a todos os genes em 

seus sítio de início de transcrição (TSS) (GIRAUD et al., 2012), sendo eles 

dependentes de AIRE ou não. Tal padrão de ligação parece contradizer o fato de 

que AIRE induz (e reprime) apenas alguns, mas não todos, os genes do genoma 

(GIRAUD e al., 2012; JONKERS & LIS, 2015). De acordo com esse cenário, AIRE 
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estaria fisicamente "pronto" no TSS da maioria dos genes. O reconhecimento de 

H3K4me0 pelo domínio PHD1 pode ajudar a estabiliza/ativar AIRE e/ou fornecer as 

adequadas condições com os parceiros corretos. Entretanto, uma região 

transcricionalmente ativa na cromatina poderia causar falha na estabilização de 

AIRE e/ou em fornecer os parceiros adequados. Portanto, apenas quando todos os 

seus parceiros estão posicionados corretamente, a expressão de genes 

dependentes de AIRE poderia ocorrer (Figura 12). Em conclusão, a ligação direta de 

AIRE a H3K4me0, não parece ser a principal responsável por sua interação com a 

cromatina. Ao invés disso, essa interação parece servir mais como um estabilizador 

ou como um sinal de ativação. A ligação de AIRE na região TSS da maioria dos 

genes parece ser mediada por outros fatores, provavelmente pela própria 

maquinaria de pausa/parada da transcrição. 

 Como descrito anteriormente, apesar de os genes induzíveis por AIRE 

estarem inativos, eles já apresentam a RNA polimerase II (RNAP-II) engajada em 

sua região TSS. Isso significa que na ausência de AIRE, a maquinaria transcricional 

basal já está situada, mas a RNAP-II está estagnada, incapaz de gerar transcritos 

estáveis e funcionais (JONKERS & LIS, 2015). Especificamente, quando no seu 

estado pausado, a RNAP-II está fosforilada no seu resíduo de serina-5 dentro de um 

motivo repetido no seu domínio carboxi-terminal (CTD) pelo fator de transcrição 

geral TFIIH (JONKERS & LIS, 2015). A pausa transcricional é caracterizada pela 

habilidade da RNAP-II de transcrever os primeiros 30-60 pares de base (bp), os 

quais são depois bloqueados pela ação de fatores de pausa dominantes como DSIF 

e NELF. Para a transcrição continuar, o bloqueio deve ser liberado pelo fator de 

elongação P-TEFb, o qual, por sua vez, fosforila os fatores de pausa, como também 

os resíduos de serina-2 na CTD da RNAP-II.  

 Enquanto a fosforilação de fatores de pausa encerra sua ação inibitória, a 

fosforilação de CTD é crucial para criar a plataforma necessária para o subsequente 

recrutamento de fatores modificadores da cromatina, enzima de processamento de 

RNA e outros fatores necessários para a ativação da elongação transcricional 

(JONKERS & LIS, 2015). Portanto, não é inteiramente surpreendente a descoberta 

de que o mecanismo pelo qual AIRE induz a expressão gênica é por meio da 

liberação da RNAP-II pausada/parada (Figura 14) (GIRAUD et al., 2012; OVEN et 

al., 2007). De fato, vários trabalhos demonstraram que AIRE interage fisicamente 

com as duas subunidades do complexo pTEFb, a ciclina dependente de quinase 9 
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(CDK9) e a ciclina T (CycT) (OVEN et al., 2007; GIRAUD et al., 2014). Mais 

recentemente, Yoshida et al. demonstrou que o recrutamento de pTEFb complexado 

com AIRE e a subsequente liberação da RNAP-II é mediada por BRD4 (do inglês, 

Bromodomain-containing protein 4) (Figura 14) (YOSHIDA et al., 2015). Também foi 

demonstrado que BRD4 é o principal recrutador do complexo pTEFb para a 

maquinaria da RNAP-II pausada por meio da acetilação das histonas H3/H4 

(KANNO et al., 2014; NAKAOKA et al., 2015).  Um estudo recente sugeriu que AIRE 

recruta BRD4 diretamente, via seu domínio CARD acetilado. É, entretanto, 

importante ressaltar que estudos prévios demonstraram que AIRE pode induzir à 

acetilação de H3/H4 (ORG et al., 2009), sugerindo que tais modificações poderiam 

também recrutar varias proteínas contendo-bromodomínios, incluindo BRD4, de uma 

maneira indireta.  

 

 

 

Figura 14 - Modelo proposto para a ativação gênica mediada por AIRE. AIRE se liga à cromatina 

na região TSS da maioria dos genes (ativa ou inativa), e sua capacidade de transcrição-

transativação é positivamente regulada pela proteína deacetilase Sirt1. O sinal epigenético de 

repressão de genes responsivos a AIRE inclui H3K4me0 (círculos azuis), no qual AIRE se liga 

diretamente via PHD1. Essa ligação estabiliza AIRE e permite a formação de quebras locais de 

dupla-fita iniciadas por TOP-2 nas regiões TSS de genes responsivos a AIRE. Essas quebras, 
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por sua vez, fazem com que a DNA-PK e outro parceiro de AIRE sejam recrutados e ativados, 

resultando no relaxamento local da cromatina, caracterizado por mudanças epigenéticas 

(círculos vermelhos), por exemplo, acetilação de histonas por CBP. Esses eventos, 

posteriormente, levam ao recrutamento de vários mediadores da expressão gênica como o 

complexo pTEFb/BRD4, o qual libera a RNAP-II, permitindo a completa transcrição de genes 

AIRE-dependentes (Fonte: ABRAMSON & GOLDFARB, 2016) 

 

 

 Estudos adicionais são necessários para determinar quais desses 

mecanismos ocorrem in vivo. Além disso, apesar de o recrutamento do complexo 

pTEFb via BRD4 explicar como AIRE induz a liberação da RNAP-II pausada, ainda 

não se sabe por que essa liberação ocorre apenas em alguns genes ocupados por 

AIRE.  

 

 

 1.9 AIRE E A AUTOIMUNIDADE  

 

 O gene Aire foi primeiramente identificado como locus de sucetibilidade à 

doença monogênica APECED (do inglês, Autoimmune polyendocrinopathy-

candidiases-ectodermal dystrophy; OMIM 240300), a qual caracteriza-se como uma 

síndrome autoimune autossômica recessiva (AALTONEN et al., 1994, 1997; Finnish-

German APECED Consortium, 1997; NAGAMINE et al., 1997; PETERSON & 

PELTONEN, 2005). Até o momento, mais de 60 mutações em Aire foram 

identificadas nos indivíduos portadores da doença (AKIRAV et al, 2010). Essas 

mutações estão distribuídas pela região codificadora do gene e são, na maioria das 

vezes, mutações do tipo "nonsense" ou "frameshift", que resultam em um 

polipeptídeo truncado. A prevalência global de APECED é baixa, entretanto, a 

doença é mais frequente entre algumas populações isoladas, como os finlandeses 

(1/25.000), os sardenhos (1/14.000) e os judeus iranianos (1/9000). No total, estima-

se a ocorrência mundial de 500 casos da doença (PETERSON & PELTONEN, 

2005). 

 Portadores de APECED desenvolvem múltiplas manifestações autoimunes 

que se iniciam, frequentemente, na infância e na adolescência (a prevalência dos 

sintomas está listada na tabela 1). O primeiro sinal da síndrome geralmente é a 

candidíase crônica, seguida por hipoparatiroidismo, e Doença de Addison 

(hipocorticalismo). Pelo menos dois dos três sintomas citados devem estar presentes 
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para que a doença possa ser diagnosticada. Apesar de APECED ser uma doença 

monogênica, as apresentações clínicas são muito heterogêneas e todos os fatores 

que contribuem para a complexidade da síndrome não são totalmente 

compreendidos. Várias condições de etiologia autoimune como gastrite autoimune, 

hepatite autoimune, DM1, tireoidite autoimune, doença celíaca e disfunção gonodal 

podem estar presentes. Os pacientes podem desenvolver ainda alopecia, vitiligo, 

urticária e distrofias ectodérmicas que afetam o esmalte dos dentes e unhas. 

Ceratoconjuntivite está presente em aproximadamente um terço dos pacientes 

(PETERSON & PELTONEN, 2005). 

 

 

Tabela 1- Doença APECED e componentes 

 

Doença  Prevalência % 

Doença de Addison 60-100 

Hipoparatiroidismo 77-100 

Candidíase cronica 73-100 

Displasia ectodermal 10-77 

Tireoidite autoimune 8-18 

DM1 4-23   

Hipogonadismo 31-60 

Alopecia 27-72 

Vitiligo 4-26 

Queratopatia 12-35 

Hepatite autoimune 10-19 

Anemia perniciosa 12-15 

Gastrite crônica 6 

 
Fonte: Traduzido de PETERSON & PELTONEN, 2005. 

  

 Os portadores de APECED apresentam altos níveis séricos de anticorpos que 

reagem contra antígenos próprios. As manifestações clínicas da doença variam de 
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forma significativa entre os pacientes e estão associadas à presença do tipo de 

anticorpo secretado. Uma série de anticorpos contra vários autoantígenos, 

especialmente enzimas intracelulares e os expressos nos tecidos endócrinos, já foi 

identificada (tabela 2) (PETERSON & PELTONEN, 2005). Ainda, a produção de 

autoanticorpos contra citocinas, incluindo interferon-α (INF-α), interleucina 17A (IL-

17a) e interleucina 22 (IL-22) em pacientes portadores da doença, pode ser 

responsável pelo desenvolvimento da candidíase mucocutânea (KISAND et al., 

2008; PUEL et al., 2010). 

 

 

Tabela 2 - Prevalência de autoanticorpos séricos contra autoantígenos em 

portadores de APECED 

 

Autoantígeno  Prevalência % 

Esteróide 21 hidroxilase (P450c21) 66 

Esteróide 17-α hidroxilase (P450C17) 44 

Enzima de clivagem de cadeia lateral (P450scc) 52 

Citocromo P4501A2 8 

Ácido glutâmico descarboxilase (GAD65) 37 

L-aminoácido aromático decarboxilase (AADC) 51   

Histidina decarboxilase (HDC) 37 

Triptofano hidroxilase (TPH) 45 

Tirosina hidroxilase (TH) 40 

Tiroglobulina (TG) 36 

Tiróide peroxidase (TPO) 36 

 
Fonte: Adaptado de PETERSON & PELTONEN, 2005. 

 

 

  A relação entre a expressão de Aire e o desenvolvimento de doenças 

autoimunes não é simples, e várias características inerentes ao processo ainda não 

foram elucidadas. Apesar do efeito patológico das mutações no gene Aire serem 
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bem conhecidas, poderiam não ser a única causa do aparecimento de 

manifestações autoimunes.  

 

 

1.10 A RELAÇÃO FUNCIONAL ENTRE A EXPRESSÃO DE AIRE COM A ADESÃO 

mTECs-TIMÓCITOS 

 

 Nota-se que a função do gene Aire foi deduzida a partir de estudos “genótipo-

fenótipo” com pacientes portadores de APECED. Em seres humanos, mutações no 

gene Aire são invariavelmente associadas ao aparecimento dessa síndrome. 

Camundongos “Aire-knockout” corroboram os dados de APECED em humanos pois, 

camundongos deficientes de Aire apresentam autoanticorpos e infiltração de 

linfócitos em tecidos normais (ANDERSON et al, 2002; KONT et al., 2008). Tais 

observações foram importantes para se deduzir a função do gene Aire na regulação 

da homeostase imunológica e, portanto, na prevenção do aparecimento de 

autoimunidade. 

 Animais Aire-knockout têm sido amplamente utilizados como ferramentas 

para as investigações dos mecanismos moleculares da ação da proteína AIRE. 

(ANDERSON et al., 2002; DERBINSKI et al., 2005; JIANG et al., 2005). Entretanto, 

pouco se sabe sobre o efeito das variações parciais e transitórias nos níveis da 

expressão de Aire na seleção negativa das células T autorreativas no timo. Alguns 

trabalhos já demonstraram que não somente a total anulação, mas também a 

diminuição na expressão do gene Aire regula negativamente a expressão de 

antígenos restritos a tecidos de uma maneira dose-dependente (KONT et al., 2008). 

Liston e colaboradores (2004) demonstraram que a perda de uma cópia do alelo Aire 

em camundongos transgênicos causa defeitos severos na seleção negativa de 

células T e resulta na insulite das células pancreáticas (LISTON et al., 2004). 

 Para o presente projeto, consideramos que Aire está na base do processo 

que leva a indução da tolerância imunológica e para que isso ocorra é necessário o 

contato físico entre mTECs e timócitos. Até o momento não houve relato da 

mensuração do gene Aire  sob esse aspecto. Acreditamos que se Aire controla a 

expressão de autoantígenos (TRAs) nas mTECs, e esses são apresentados aos 

timócitos pelo complexo MHCII-peptídeo, nossa concepção é que um sistema 

modelo de adesão entre mTECs e timócitos servirá para realizarmos a mensuração 
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da função de AIRE na sua essência. Ao perturbarmos elementos moleculares 

importantes por meio de silenciamento gênico, poderemos estimar de maneira 

quantitativa e funcional a participação de Aire no processo de adesão mTECs-

timócitos. 
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2. HIPÓTESE 

 

 

 O crosstalk entre timócitos e células epiteliais tímicas representa uma etapa 

crucial no desenvolvimento das células T e no estabelecimento da tolerância central. 

Células tímicas epiteliais medulares (mTECs) contribuem para a autotolerância por 

meio da expressão ectópica de antígenos restritos aos tecidos (TRAs). A expressão 

de TRAs em mTECs é, em sua maior parte, controlada pelo gene Autoimmune 

regulator (Aire). Por meio do reconhecimento de TRAs, as células T autorreativas em 

desenvolvimento são selecionadas negativamente. Embora o papel de Aire na 

indução de tolerância central esteja bem estabelecido, os mecanismos celulares e 

moleculares inerentes ao processo não são totalmente conhecidos.Trabalhos 

apontam que não somente a total anulação, mas também a diminuição da expressão 

de Aire, regula negativamente a expressão de TRAs de uma maneira dose-

dependente. Em vista disso, hipotetizamos que a perturbação na expressão do gene 

Aire interfere na adesão de timócitos às mTECs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 



50 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

 3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o efeito do silenciamento do gene Aire na adesão de timócitos às 

células tímicas epiteliais medulares (mTEC 3.10) por meio de um modelo 

experimental de adesão in vitro. 

 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Inibir os transcritos do gene Aire em células mTEC por meio de RNA de 

interferência (RNAi). 

2. Validar por meio de qRT-PCR e por Stellaris® RNA a inibição dos transcritos 

do gene Aire. 

3. Avaliar, por western blot, os níveis da proteína AIRE das células mTEC 3.10. 

4. Imunolocalizar a proteína Aire em células mTEC 3.10 por imunofluorescência. 

5. Mensurar a adesão de timócitos às células mTEC 3.10 controle e que tiveram 

o gene Aire silenciado. 

6. Caracterizar fenotipicamente a população de timócitos que passou pelo 

ensaio de adesão quanto a expressão de CD4 e CD8, e avaliar os níveis de 

apoptose. 

7. Analisar o transcriptoma das células mTEC 3.10 controle e que tiveram o 

gene Aire silenciado (após o ensaio de adesão), por meio da tecnologia de 

oligomacroarrays. 
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4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 5.1 LINHAGEM CELULAR mTEC 3.10 

  

 A linhagem primária de células tímicas epiteliais medulares (mTEC 3.10), 

utilizada neste trabalho, foi gentilmente cedida pelo Prof. Dr. Wilson Savino, então 

coordenador do Laboratório de Pesquisas sobre o Timo da Fundação Instituto 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) do Rio de Janeiro/RJ. 

 As células mTEC 3.10 foram estabelecidas a partir do timo de camundongos 

recém-nascidos da linhagem C57BL/6, e o fenótipo medular determinado por 

imunomarcação com os anticorpos Th-3 e Th-4 mAb, que reconhecem fenótipos 

corticais e medulares, respectivamente. Além disso, foi demonstrado que as TECs 

medulares são capazes de apresentar antígenos solúveis para as células T 

(HIROKAWA et al., 1986; MIZUOCHI et al., 1992). Posteriormente, as células foram 

também avaliadas por meio da utilização de um painel de anticorpos monoclonais 

anti-citoqueratina, que comprovou o fenótipo medular distinto (NIHEI et al., 2003). 

Ainda, nosso grupo demonstrou que essa linhagem celular tem a capacidade de 

expressar diversos autoantígenos, e que eles são modulados quando o gene Aire é 

inibido (MACEDO et al., 2009). 

 Ainda com o propósito de confirmar o fenótipo medular das células tímicas, 

empregamos o seguinte painel de anticorpos monoclonais: anti-mouse CD45-PerCP; 

anti-mouse CD326 (Ep-CAM) e anti-mouse Ly51-PE (BD Biosciences - San Jose, 

CA, USA). Foi realizada, também, a marcação das células com a Lectina Aglutinina I 

de Ulex europaeus (UEA I) marcado com FITC (Vector Labs - Burlingame, Ca,USA). 

As células foram ainda marcadas com anti-mouse CD80-APC e anti-mouse MHCII-

PE (BD Biosciences - San Jose, CA, USA) (GRAY et al., 2002; 

ALEXANDROPOULOS & DANZL, 2012). As células mTEC 3.10 são aderentes, e 

foram cultivadas em garrafas de 75 cm2 contendo 15 mL de meio RPMI 1640 (Gibco 

- El Paso, TX, USA) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SBF) (Cultilab - 

Campinas, SP, Brasil), e mantidas a 37°C em estufa com atmosfera de 5% CO2. 
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 5.1.1 Imunofenotipagem da linhagem celular mTEC 3.10 

 

 A células mTEC 3.10 provenientes de cultura foram destacadas das garrafas 

com tripsina/EDTA (Cultilab - Campinas, SP, Brasil), lavadas com 5 ml de PBS 

(phosphate-buffered saline pH 7,4 – 137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 10 mM Na2HPO4; 

1,8 mM KH2PO4) e transferidas para uma placa de 96 poços em fundo "U". Na 

placa, os botões de células foram obtidos por centrifugação a 400 x g por 6 minutos 

a 40C. O sobrenadante foi descartado e os botões de células ressuspendidos com 

100 µl de tampão de marcação (2% SFB em PBS) contendo os anticorpos 

monoclonais: anti-mouse CD45-PerCP, anti-mouse CD326 (Ep-CAM), anti-mouse 

Ly51-PE (BD Biosciences - San Jose, CA, USA), e também Lectina Aglutinina I de 

Ulex europaeus (UEA I)-FITC (Vector Labs - Burlingame, Ca,USA), diluídos na 

proporção 1:250. Separadamente, as células foram marcadas com anticorpos anti-

mouse CD80-APC e anti-mouse MHCII-PE, da mesma forma descrita anteriormente. 

Em seguida, as amostras foram incubadas por 5 minutos no escuro em temperatura 

ambiente. Após, as células foram submetidas a nova centrifugação a 400 x g por 6 

minutos a 40C. O sobrenadante foi então retirado e as células ressuspendidas em 

200 µl de PBS gelado. A concentração das células marcadas por tubo foi de 

aproximadamente 1x106. A aquisição dos dados provenientes da marcação das 

células com os respectivos anticorpos foi realizada no citômetro de fluxo FACSCanto 

II (BD Biosciences - San Jose, CA, USA).  

 

 

 5.2 INIBIÇÃO SELETIVA DO TRANSCRITO DO GENE AIRE COM RNA DE 

INTERFERÊNCIA (RNAi) 

 

 

 5.2.1 Silenciamento do transcrito do gene Aire em cultura de células 

mTEC 3.10 

 

 O ensaio de silenciamento do transcrito do gene Aire foi realizado por meio da 

utilização do RNAi anti-Aire (sequência: GGAUUCUCUUUAAGGACUACAAUCTA 

GAUUGUAGUCCUUAAAGAGAAUCCUC) fornecido no kit TriFECTa™ IDT 
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(Coralville, IA, USA). O método escolhido para a transfecção das células mTEC 3.10 

em cultura foi o de lipofecção, com o reagente Hiperfect Transfection Reagent® 

Qiagen (Valencia, CA, USA), seguindo instruções do fabricante. Para determinar a 

melhor concentração e o melhor tempo para a inibição do gene Aire, realizou-se um 

experimento piloto, no qual foram testadas as concentrações de 5 e 10 nM em 24, 

48 horas.  

 Ao atingirem semi-confluência, as células da linhagem mTEC 3.10 foram 

destacadas das garrafas de cultura de 75 cm2 com 10 ml da solução de 

tripsina/EDTA por cinco minutos. As células foram quantificadas em contador 

automatizado Cellometer Auto T4 Cell Viability Counter Nexcelom Bioscience 

(Lawrence, MA, USA). As mTEC 3.10 foram, então, submetidas à centrifugação a 

1000 x g durante 5 minutos. Aproximadamente 5x108 células foram semeadas em 

garrafas de cultura de 25 cm2 contendo 5 ml de meio RPMI 1640 e 10% SFB, e 

colocadas em condições normais de cultura.   

 Após a colocação das células na estufa, procedeu-se a preparação dos 

complexos RNAi-lipofectamina. Nesta preparação, 5 e 10 nM de RNAi foram 

gentilmente misturados à 100 μl de Opti-MEM® I Reduced Serum Medium Gibco 

(Paisley, Scotland, UK) e após, foram adicionados 6 μl de HiperFect Transfection 

Reagent® Qiagen (Valencia, CA, USA). Essa mistura foi vigorosamente agitada 

durante 10 segundos e em seguida, incubada por 10 minutos a temperatura 

ambiente para a formação dos complexos de transfecção RNAi-lipofectamina. Os 

complexos foram adicionados à cultura, e assim permaneceram por 24, e 48 horas. 

Como controle de transfecção foram utilizadas células mTEC 3.10 na presença 

apenas de lipofectamina. Os experimentos foram realizados em triplicata. 

 

 

 5.2.2 Extração do RNA total 

 

  A extração de RNA total foi realizada com a utilização do mirVana miRNA 

Isolation Kit Ambion® (Grand Island, NY, USA). Após 24 e 48 horas de 

silenciamento, as células foram destacadas das garrafas de cultura de 25 cm2 por 

meio da adição de 5 ml de solução de tripsina/EDTA por 5 minutos. A tripsina foi 

inativada com meio de cultura contendo 10% de SBF, e as células colhidas por 

centrifugação a 1000 x g durante 5 minutos. O botão de células resultante foi lavado 
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duas vezes com PBS e, após, 1 ml de solução de lise foi adicionado. Agitou-se 

vigorosamente (pipetagem e 10 segundos no vórtex) para homogeneizar e lisar 

completamente as células. Adicionou-se 100 μl de miRMA Homogenate Additive e 

misturou-se bem (vórtex por 15 segundos). 

 A mistura foi deixada no gelo por 10 minutos. Em seguida foi adicionado 1 ml 

de Ácido-Fenol:Clorofórmio, e a mistura foi agitada vigorosamente no vórtex por 60 

segundos. O lisado foi centrifugado a 10.000 x g por 5 minutos em temperatura 

ambiente. A fase aquosa foi cuidadosamente transferida para um novo tubo, e então 

foi adicionado etanol 100% (1,25 vezes o volume recuperado após a centrifugação) 

à temperatura ambiente. Para cada amostra foi montada uma coluna em um tubo 

coletor. Cerca de 700 μl da mistura foi pipetado na coluna e centrifugado por 15 

segundos a 10.000 x g. O líquido foi descartado e o procedimento repetido até que 

toda a mistura lisado/etanol fosse filtrada.  

 Por último, 700 μl de miRNA Wash Solution 1 foi adicionado à coluna e 

centrifugado por 10 segundos à 10.000 x g. O líquido foi descartado e 500 μl de 

miRNA Wash Solution 2/3 foi aplicado na coluna e centrifugado por 10 segundos a 

10.000 x g. O último passo foi repetido e, após descartar o líquido, o tubo foi 

centrifugado por 1 minuto para remover resíduos líquidos do filtro. A coluna foi 

transferida para um novo tubo coletor, e a ela foram adicionados 100 μl de água 

DEPC pré-aquecida a 95°C. O tubo foi centrifugado por 30 segundos para a 

recuperação do RNA total. 

 A fim de prevenir a contaminação das amostras por ribonucleases durante a 

extração e manuseio dos RNAs, o material utilizado foi previamente autoclavado, e 

todo o procedimento foi realizado com luvas de látex descartáveis sem talco. 

 

 

 5.2.3 Quantificação e Pureza do RNA Total 

  

 A quantificação e a determinação do grau de pureza das amostras de RNA 

total foram avaliadas por meio da utilização do aparelho NanoDrop 2000 UV-VIS 

Spectrophotometer Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA), sendo que 1U 

(A260) corresponde a 40 μg de RNA/ml. As amostras foram consideradas 

satisfatórias quando a razão A260/A280 ~ 1,8 - 2,0 (indicando que a preparação estava 

livre de proteínas), e A220/A260 ~ 1,8 (preparação livre de fenol).  
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 5.2.4 Avaliação da integridade das preparações de RNA total 
  

 A integridade do RNA total extraído foi avaliada por eletroforese microfluídica 

utilizando-se o RNA 6000 Nano chips no aparelho Agilent 2100 Bioanalyzer® Agilent 

Technologies (Santa Clara, CA, USA) (Figura 15). 

 

 

 

Figura 15: Aparelho Bioanalyzer 2100 Agilent e RNA 6000 Nano Chips utilizados na eletroforese 

microfluídica. (1) RNA 6000 Nano Chip posicionado no "priming station" para espalhamento do 

gel e pipetagem dos reagentes. (2) RNA 6000 Nano Chip dentro do aparelho Bioanalyzer 2100 

pronto para ser lido. (3) Agilent 2100 Expert Software realizando a leitura do chip. (Fonte: 

http://www.gene-quantification.de/rna-integrity.html. Acesso em 22/01/2016). 

 

 

 Antes de iniciar o preparo do gel para a eletroforese, todos os reagentes, que 

anteriormente estavam a 4ºC, foram mantidos por 30 minutos a temperatura 

ambiente. Decorrido o tempo, iniciou-se o preparo do gel pipetando-se 550 μl do 

RNA 6000 Nano gel em uma coluna com filtro, a qual foi submetida à centrifugação 

a 1.500 x g durante 10 minutos a temperatura ambiente. Uma alíquota de 65 μl foi 

colocada em um tubo de 0,5 ml livre de nucleases e em seguida, foi adicionado 1 μl 

de RNA 6000 NanoDye. A amostra foi submetida ao vórtex por 10 segundos, 

seguido de centrifugação a 13.000 x g por 10 minutos a temperatura ambiente. 

 Em seguida, iniciou-se o preparo do RNA 6000 Nano chip que foi colocado no 

"priming station" com os ajustes corretos. Primeiramente foram pipetados 9 μl da 

mistura gel/dye na região G indicada no chip e com o auxílio de uma seringa, 
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acoplada ao "priming station", o gel foi distribuído por todo o chip. Em seguida, 

outros 9 μl da mistura foram pipetados nos demais pontos indicados com a letra G.  

 Foi pipetado 1 μl do marcador de peso molecular na posição indicada e 5 μl 

do RNA 6000 NanoMarker em cada uma das amostras, bem como na posição do 

marcador. Por último, pipetou-se 1 μl de cada amostra nos respectivos poços 

marcados de 1 a 12, e com a ajuda de um vórtex IKA MS 3 (Manca, HK, CHN), 

agitou-se o chip horizontalmente a 2.200 rpm por 1 minuto, e em seguida colocou-se 

o chip no bioanalisador. O resultado foi obtido utilizando-se o Agilent 2100 Expert 

Software (que realiza o eletroforograma e a densitometria dos géis) em 10 minutos 

de corrida eletroforética. Somente as amostras que apresentaram picos 

correspondentes aos padrões 28S, 18S, 5S e 4S do RNA mensageiro e com RIN (do 

inglês, RNA Integrity Number) ≥ 9.0 foram utilizadas para a síntese do cDNA. 

 

 

 5.2.5 Transcrição reversa (RT) para síntese de cDNA  

  

 Na reação de transcrição reversa para síntese de cDNA foram utilizados 5 μg 

de RNA total de amostras de células mTEC 3.10 controles, e daquelas que tiveram o 

gene Aire silenciado. A esse RNA foi adicionado 1 μl de oligo (dT) e 1 μl de dNTPmix 

a 10 nM (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA, USA) para um volume final de 12 μl. 

As amostras permaneceram a 65°C durante 5 minutos em um termociclador e, em 

seguida, foram colocadas em gelo para a adição de 4μl de Buffer 5x first-strand, 2 μl 

de DTT e 1 μL de RNasin® Ribonuclease Inhibitor Promega (Sydney, NSW, 

Australia) após, procedeu-se a incubação por 2 minutos a 42oC. Finalmente, 1 μl da 

enzima SuperScript II® Invitrogen (Carlsbad, CA, USA) foi adicionado, resultando 

em um volume final de 20 μl. A reação permaneceu a 42oC por 50 minutos e a 70oC 

por 15 minutos. 

 

  

 5.2.6 PCR quantitativa em tempo real (RT-qPCR) das amostras 

  

 Os níveis de expressão do RNA mensageiro (mRNA) do gene Aire, das 

amostras de células mTEC 3.10 controles, e daquelas que tiveram esse gene 
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silenciado, foram verificados por RT-qPCR em tempo real. O par de primers foi 

desenhado com o auxílio do programa Primer3 Web Tool 

(http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/primer3), cujos parâmetros foram ajustados para 

que apresentassem temperatura de pareamento (annealing) de 60ºC (Tabela 3). 

 As reações de RT-qPCR foram realizadas utilizando-se o reagente SYBR® 

Green PCR Master Mix Applied Biosystems (Life Technologies Corporation-

Carlsbad, CA, USA), em placas de 48 poços, com ciclagem padrão de 

aproximadamente duas horas no aparelho StepOne® Real-Time PCR System 

Applied Biosystems (Life Technologies Corporation - Carlsbad, CA, USA) e software 

de leitura StepOne® Real-Time PCR System Software (versão 2.1). 

 A primeira etapa do processo de RT-qPCR foi a avaliação da especificidade 

dos produtos de PCR por meio da análise da curva de dissociação. Para isso, foi 

realizada uma quantificação absoluta do par de primers, utilizando-se diluições de 

cDNA de 1:10 a 1:1000 para calcular a eficiência da reação e, portanto, dos primers 

utilizados. A reação consiste na amplificação seguida de dissociação.  

 Visto que os primers apresentaram a eficiência adequada, a segunda etapa 

foi a da reação propriamente dita. Para tal, foram utilizados 10 μl de SYBR Green 

PCR Master Mix; 7,4 μl de água livre de nucleases; 0,8 μl de cada primer e 1 μl de 

cDNA, resultando em um volume final de 20 μl. O protocolo de ciclagem térmica foi: 

1 x 95oC durante 10 minutos (holding stage); 40 x desnaturação a 95oC por 15 

segundos e anelamento a 60oC por 1 minuto (cycling stage) e obtenção da curva de 

melting (melting curve stage). A curva é obtida após três passos, sendo o primeiro 

de 15 segundos a 95oC, o segundo de 1 minuto a 60oC e o terceiro de 15 segundos 

a 95oC. 

 Os níveis de expressão do gene Aire foram normalizados considerando-se a 

expressão do gene constitutivo HPRT (GenBank NM_013556.2), o qual é 

normalmente utilizado como referência. As sequências dos primers desenhados 

para HPRT estão descritas na Tabela 3.   

 A avaliação da expressão dos transcritos do gene Aire por meio da RT-qPCR 

foi realizada por meio da comparação dos valores de quantificação relativa do gene 

de interesse com os valores de quantificação relativa do gene constitutivo, conforme 

descrito por Pfaffl (2001). Para a análise estatística dos dados, foi utilizado o teste t-

Student por meio do software estatístico GraphPadPrism 6.0 

(http://www.graphpad.com/prism/Prism.htm).  
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Tabela 3. Primers utilizados nas reações de RT-qPCR e suas respectivas 

sequências sense e antisense. 

 

Gene 
Número de acesso no 

GenBank 
Sequências sense  e antisense 

Aire NM_001271549.1 
5´GAAGCTGTACCCACCTCTGG 3´ 
3´ATTGAGGAGGGACTCCAGGT 3´ 

   

Hprt NM_013556.2 
5’ GCCCCAAAATGGTTAAGGTT 3’ 
5’ CAAGGGCATATCCAACAACA 3’ 

 

 

 5.3 HIBRIDIZAÇÃO FLUORESCENTE IN SITU DAS MOLÉCULAS DE mRNA 

DE Aire (RNA FISH) 

  

 Ainda com o objetivo de avaliar a inibição seletiva do transcrito do gene Aire a 

nível celular, utilizou-se uma técnica recentemente lançada de hibridização 

fluorescente de RNA in situ. A técnica denominada Stellaris® RNA FISH (Biosearch 

Technologies - Novato, CA, USA), é um método de visualização de mRNA que 

permite a detecção simultânea, localização e quantificação de moléculas de RNA 

individuais a nível sub-celular, por meio de microscopia de fluorescência. Um 

conjunto de sondas Stellaris FISH compreende vários oligonucleotídeos com 

sequências diferentes (cada um com um marcador fluorescente), que se ligam em 

conjunto ao longo de um mesmo transcrito alvo para produzir um sinal pontilhado. 

 Para a realização da técnica de Stellaris RNA FISH, aproximadamente 3x104 

células foram plaqueadas em uma lamínula circular de vidro de 13mm2 posicionada 

em uma placa de 24 poços, e o mesmo protocolo de silenciamento gênico descrito 

anteriormente foi aplicado.   

 Decorrido o tempo necessário para a inibição dos transcritos do gene Aire, o 

meio de cultura foi aspirado e as células foram lavadas com 500 µl de PBS. Após, 

foram adicionados 500 µl de tampão de fixação (3,7% formamida em PBS) e a placa 

foi incubada por 10 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, as células foram 

lavadas por mais duas vezes com PBS e permeabilizadas com etanol 70% durante, 

no mínimo, uma hora em temperatura de 2 a 8 0C.  

 Posteriormente, o etanol foi aspirado e o tampão de lavagem (10% formamida 

em 2x SSC - Saline sodium citrate) foi adicionado às células, e deixado por 5 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001271549.1
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minutos a temperatura ambiente. Após, o tampão de lavagem foi aspirado e um 

tampão de hibridização (100 mg/mL dextran sulfato e 10% formamida em 2x SSC) 

contendo as sondas fluorescentes, que hibridizam com o RNA mensageiro de Aire, 

foi adicionado sobre as células. 

 Esse material foi incubado a 37 0C por 16 horas. Finalmente, as células foram 

lavadas com tampão de lavagem por 30 minutos a 370C, os núcleos corados com 

DAPI (dihidrocloreto 4', 6'-diamidino 2-fenilindole) e as lamínulas observadas por 

microscopia confocal de fluorescência, no microscópio confocal Leica SP5 (Buffalo 

Grove, Illinois,USA). A quantificação dos pontos fluorescentes foi realizada com o 

auxílio do programa Image J 1.49. Foi quantificada a intensidade de fluorescência 

presente em quatro áreas distintas de cada célula, de um total de 10 células controle 

e 10 células que tiveram o gene Aire silenciado, totalizando 40 áreas contadas para 

cada condição. Para a análise estatística dessa quantificação foi utilizado o teste t-

Student por meio do software estatístico GraphPadPrism 6.0 

(http://www.graphpad.com/prism/Prism.htm). A figura 16 apresenta a representação 

esquemática do protocolo de hibridização fluorescente in situ por Stellaris® RNA 

Fish. 

 

 

 

Figura 16. Método de hibridização fluorescente in situ de moléculas de mRNA por Stellaris® 

RNA Fish. (1) As células aderidas à lamínula de vidro são fixadas e permeabilizas com etanol 

70% por pelo menos 1 hora. (2) As sondas fluorescentes são adicionadas e devem ficar 

hibridizando por no mínimo 4 horas. (2) A lavagem é realizada para a retirada do excesso de 

sondas. (4) A amostra está pronta para ser observada em um microscópio de fluorescência 

(Fonte: https://www.biosearchtech.com/support/education/stellaris-rna-fish. Acesso em 

22/01/2016). 
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5.4 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXPRESSÃO DA PROTEÍNA AIRE POR 

WESTERN BLOT 

 

 

 5.4.1 Extração de proteínas totais de células mTEC 3.10 

 

 Com a finalidade de avaliar a redução na expressão da proteína AIRE nas 

células tratadas com RNAi anti-Aire, foi realizado o método de western blot. Para tal, 

aproximadamente 1x106 células foram semeadas em garrafas de cultura de 75 cm2 

contendo 5 ml de meio RPMI 1640 e 10% de SFB e após, procedeu-se com o 

protocolo de silenciamento descrito previamente. 

 Decorrido o tempo necessário para silenciamento, as proteínas totais das 

células mTEC 3.10 tratadas com RNAi anti-Aire, ou tratadas apenas com 

lipofectamina (controle), foram extraídas. Para isso, as células foram destacadas das 

garrafas de cultura de 75 cm2 pela adição de 10 ml de solução de tripsina/EDTA e 

agitação suave por 5 minutos, seguido de inativação da tripsina pela adição de 

excesso de meio de cultura RPMI 1640 contendo 10% SFB. As células foram 

centrifugadas a 1000 x g durante 5 minutos à temperatura ambiente, lavadas por 

três vezes com PBS e centrifugadas novamente a 1000 x g durante 5 minutos. 

Depois disto, adicionamos 400 µl de tampão RIPA (50 mM Tris-HCl pH 8,0; 150 mM 

NaCl; 1% NP40; 0,5% deoxicolato de sódio; 0,1% SDS) contendo inibidores de 

protease, e as células foram lisadas com o auxílio de um sonicador. O 

homogeneizado foi, então, centrifugado a 14.000 x g por 20 minutos a 40C. O 

sobrenadante foi dosado pelo método de Bradford, e 40 µg de proteínas totais de 

cada uma das amostras de células foi utilizado para o experimento de western blot. 

 

 

5.4.2 Dosagem de proteínas pelo método de Bradford 

 

A dosagem de proteínas pelo método de Bradford baseia-se no deslocamento 

do pico de absorbância do corante Coomassie Blue G de 465 nm para 595 nm 

quando se liga às proteínas. O corante se liga principalmente a arginina, mas 

também a lisina, histidina, tirosina, triptofano e fenilalanima. A dosagem é útil para 
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quantificar misturas de proteínas (sempre relativo ao padrão de albumina de soro 

bovino), sendo rápido e sensível. 

As amostras contendo proteínas, ou apenas tampão (para calibração do 

aparelho), foram colocadas em tubos de ensaio, nos quais se completou o volume 

com água Milli-Q para 100 µl e adicionou-se 900 µl de reagente de Bradford (100 mg 

Coomassie Blue G em 50 ml de etanol 95%, 100 ml de ácido fosfórico 98%, e água 

para volume final de 1 litro), seguido de agitação imediata. A leitura das amostras foi 

feita após 5 minutos utilizando-se cubetas de plástico em espectrofotômetro (Hitachi 

U-2000) a 595 nm.  

 

  

 5.4.3 Eletroforese de proteínas em gel de poliacrilamida na presença de 

SDS (SDS-PAGE) 

 

 A eletroforese de proteínas totais em gel desnaturante de poliacrilamida 

(SDS-PAGE) foi realizada utilizando-se o sistema de tampão descontínuo descrito 

por Laemmli e Favre (1973). Foram utilizados mini-géis de poliacrilamida (10 x 8 x 

0,075 cm), com gel de empilhamento de 4% e gel de separação de 10%. As 

amostras foram preparadas para eletroforese obedecendo a proporção 3:1 (vol/vol), 

respectivamente, de amostra e tampão de amostra concentrado 4x (240 mM Tris-

HClpH 6,8; 8% SDS; 40% glicerol; 20% 2-mercaptoetanol; e azul de bromofenol). As 

amostras foram aquecidas por 5 minutos a 95°C em banho seco. O tampão dos 

eletrodos conteve 25 mM Tris-HCl, pH 8,3; 192 mM glicina; 0,1% SDS. O padrão de 

pesos moleculares de proteínas utilizado foi o Precision Plus Protein™ Dual Color 

Standards (BioRad, Hercules, CA, USA) exibindo bandas proteicas com os 

seguintes pesos moleculares em kDa: 250, 150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, 15 e 10.  

 

 

 5.4.4 Western blot 

 

 As proteínas, uma vez separadas por SDS-PAGE, foram eletrotransferidas a 

70 volts, por duas horas, para uma membrana de PVDF (BioRad, Hercules, CA, 

USA), utilizando-se como tampão de transferência 25 mM Tris-HCl, 190 mM glicina, 

20% metanol e 0,1% SDS (TOWBIN et al., 1979). Após a transferência, a membrana 
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foi corada com 0,2% Ponceau S em 3% ácido tricloracético, por 5 minutos. Em 

seguida, a membrana foi descorada com água deionizada. A imunomarcação da 

proteína de interesse (neste caso AIRE) iniciou-se com o bloqueio de locais 

inespecíficos da membrana com banho de leite desnatado (MOLICO), diluído a 5% 

em TBS-Tween (50 mM Tris-HCl, pH 8,0; 150 mM NaCl; 0,1% Tween-20), por uma 

hora a temperatura ambiente. Após o bloqueio, a membrana foi incubada com o 

anticorpo primário policlonal (feito em cabra) Anti-Aire D17 Santa Cruz 

Biotechnology®, Inc (Dallas, Texas, USA), diluído em TBS-T (1:500) overnight, que 

foi seguida de lavagens com TBS-T (três vezes rapidamente e 5 vezes de 5 

minutos). Em seguida, a membrana foi incubada com o anticorpo secundário (anti-

cabra) conjugado com peroxidase (horserdishperoxidase – HRP), diluído 1:10.000 

em TBS-T, por 50 minutos. Após a incubação, fez-se novamente a lavagem da 

membrana em TBS-T, como anteriormente, e a revelação foi feita em aparelho 

ImageQuant™ LAS 500 Ge Life Sciences (Piscataway, NJ, USA), utilizando-se o 

substrato apropriado para a peroxidase (Luminata™ Forte, Merck Millipore). A 

reação foi conduzida protegida da luz e fizemos exposições da membrana em 

diferentes intervalos de tempo. A conversão da intensidade das imagens das bandas 

de proteína em valores numéricos foi feita com o auxílio do programa Image J 1.49 

(http://imagej.nih.gov/ij/index.html), e a comparação desses valores entre as 

amostras de células mTEC 3.10 controle e Aire-silenciadas foi feita pelo teste t-

Student na plataforma estatística GraphPadPrism 6.0. A proteína GAPDH 

(Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) foi utilizada como normalizador nas 

análises estatísticas, assim, a membrana também foi incubada com o anticorpo 

primário policlonal (feito em coelho) anti-GAPDH Cell Signaling Technology (Beverly, 

MA, USA). Nesse caso, foi utilizado um anticorpo secundário anti-coelho conjugado 

com peroxidase. O procedimento de marcação e revelação foi o mesmo utilizado 

para Aire. 

 

 

 5.5 ENSAIO DE IMUNOLOCALIZAÇÃO DA PROTEÍNA AIRE 

 

 A imunolocalização da proteína AIRE em células mTEC 3.10 e sua redução 

após o silenciamento do seu respectivo mRNA foi avaliada por imunofluorescência 

qualitativa, utilizando o anticorpo anti-Aire D17 Santa Cruz Biotechnology® (Dallas, 
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Texas, USA). Para esse ensaio, foram plaqueadas 3x104 células mTEC 3.10 em 

lamínulas de vidro de 13 mm2 dispostas sobre uma placa de 24 poços. O protocolo 

de silenciamento foi aplicado como anteriormente descrito. Foram avaliadas células 

controle, as quais foram tratadas apenas com lipofectamina, e células que tiveram o 

transcrito do gene Aire inibido por meio de RNAi anti-Aire como anteriormente 

descrito. Transcorrido o tempo necessário para ocorrência do silenciamento do gene 

Aire, o meio de cultura foi retirado dos poços e as lamínulas lavadas com PBS por 

cinco vezes.  

 As células foram fixadas sobre as lamínulas com 300 µl de paraformaldeído 

4% em PBS por 15 minutos. Em seguida, as células foram submetidas a três 

lavagens de cinco minutos cada com PBS e, então, permeabilizadas com PBS 

contendo 0,5% triton X-100 por cinco minutos. Seguiram mais três lavagens com 

PBS (de 5 min. cada), e as células foram bloqueadas por uma hora com 2% BSA em 

PBS. O anticorpo primário (anti-Aire D17) foi adicionado, diluído em PBS (1:50) 

contendo 1% BSA e incubado por uma hora. Decorrido o tempo de incubação do 

anticorpo primário, as células foram lavadas com PBS por três vezes (de 10 min. 

cada), e adicionado o anticorpo secundário Novex TM Mouse anti-Goat IgG (H+L) 

Rhodamine Red Conjugate (Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA, USA) 

diluído 1:500 em PBS contendo 1% BSA por uma hora. As lamínulas foram lavadas 

com PBS (3 x 10 min.). Para a visualização da região citoplasmática, os filamentos 

de actina foram marcados com faloidina conjugada com AlexaFluor® 488 Life 

TechnologiesTM (Eugene, Oregon, USA) conforme instruções do fabricante. Por 

último, as lamínulas foram montadas com ProlongGold® Antifade Mountant (Life 

TechnologiesTM - Eugene, Oregon, USA) contendo DAPI (para visualização do 

núcleo). As lamínulas foram visualizadas em microscópio de fluorescência ApoTome 

Zeiss (Oberkochen, German). 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oberkochen
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 5.6 ENSAIO DE ADESÃO DE CÉLULAS mTEC 3.10 COM TIMÓCITOS 

 

  

 5.6.1 Separação dos timócitos de camundongos 

 

 Camundongos C57BL/6 com de 5-6 semanas de idade foram sacrificados em 

câmara de CO2 e os timos foram rapidamente removidos por cirurgia torácica. Os 

órgãos foram pinçados em meio de cultura RPMI 1640 numa placa de Petri. Os 

timócitos foram separados pela passagem da suspensão celular através de uma 

membrana de nylon (Sefar Inc. Depew, NY, USA) com porosidade de 10 μm. 

 A suspensão de timócitos foi centrifugada por 5 minutos a 1000 x g e as 

células foram lavadas duas vezes com PBS, e depois ressuspensas em meio RPMI 

1640. Os timócitos assim obtidos foram utilizados no ensaio de adesão celular com 

as células mTEC 3.10. 

 

 

 5.6.2 Ensaio de adesão celular 

 

 Com o objetivo de avaliar o efeito do silenciamento do gene Aire na adesão 

de mTECs com timócitos, foi realizado o ensaio estabelecido pelo Laboratório de 

Pesquisas sobre o Timo da Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) do Rio de 

Janeiro/RJ (RIBEIRO-CARVALHO et al., 2002; SAVINO et al., 2004, 2007; 

OCAMPO et al., 2008, LINHARES-LACERDA et al., 2010), com algumas 

modificações. As células mTEC 3.10 em estado de semi-confluência foram retiradas 

dos frascos, contadas e plaqueadas na concentração de 2x106 células por garrafa 

de 75 cm2. Essas células foram submetidas ao protocolo de silencimento de Aire 

como já descrito. As células controle foram tratadas somente com lipofectamina.  

 Após o tempo necessário para o silenciamento do gene Aire, o meio de 

cultura foi removido e as células lavadas com um novo volume de meio (para que a 

lipofectamina fosse retirada). Em seguida, os timócitos recém coletados (ver 

detalhes no item 5.6.1) foram adicionados às células mTEC na proporção de 50:1 

(timócitos/mTEC). Essa co-cultura permaneceu em estufa a 37°C com 5% CO2 

durante 1 hora. Após esse período, os timócitos não aderidos às mTECs foram 

removidos com cuidado, e um volume de PBS a 37°C foi adicionado às garrafas, as 
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quais foram então deixadas na posição vertical por 5 minutos para que o restante 

dos timócitos não aderidos, ou aqueles fracamente aderidos fossem depositados no 

fundo do frasco para serem desprezados. Em seguida, as garrafas foram lavadas 

vigorosamente, mas agora com PBS a 4oC. Isso garantiu a remoção dos timócitos 

aderidos, os quais foram reservados para posterior contagem. O próximo passo 

consistiu em destacar as células mTEC das garrafas com o uso de uma solução de 

tripsina/EDTA.  

 Tanto os timócitos que estavam aderidos quanto as células mTEC 3.10 foram 

quantificados em um contador automático Cellometer Auto T4 Cell Viability Counter 

Nexcelom Bioscience (Lawrence, MA, USA). De cada garrafa (três amostras 

controles e três amostras tratadas com RNAi anti-Aire), calculamos a razão entre o 

número total de timócitos aderidos e o número total de células mTEC. Ou seja: 

 

 

 

 

IA = Índice de adesão 

 

 

A análise estatística foi realizada pelo teste t-Student na plataforma estatística 

GraphPadPrism 6.0 (http://www.graphpad.com/prism/Prism.htm). Todos os ensaios 

de adesão foram realizados em triplicata. 

 

 

 5.6.3 Fenotipagem de timócitos e avaliação da apoptose por citometria 

de fluxo  

 

 Os timócitos provenientes do ensaio de adesão (tanto das células mTEC 3.10 

controle, quanto das células tratadas com RNAi anti-Aire) foram lavados com 3 ml de 

PBS, e transferidos para uma placa de 96 poços com fundo "U". Os botões de 

células foram obtidos por centrifugação a 400 x g por 6 minutos a 4oC. O 

sobrenadante foi descartado e os botões de células ressuspendidos em 100 µl de 
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tampão de marcação (PBS, 2% de SFB) contendo os anticorpos monoclonais: anti-

mouse CD3-APC Cy7, anti-mouse CD4-FITC e anti-mouse CD8-APC, diluídos em 

1:250. Em seguida, as amostras foram incubadas por 5 minutos no escuro em 

temperatura ambiente. Após, as células foram submetidas a nova centrifugação a 

400 x g por 6 minutos a 40C, o sobrenadante foi retirado e as células ressuspendidas 

em 200 µl de PBS gelado. Já para a marcação de eventos de apoptose, foram 

adicionados às células (já ressuspendidas em 100 µl de tampão de marcação) 3 µl 

de Anexina V (PE) e 3 µl de 7-AAD (PerCP) (BD Bioscinces, CA, USA). 

Posteriormente, as amostras foram incubadas por 15 minutos a temperatura 

ambiente no escuro. Decorrido o tempo necessário, 300 µl do 1x Binding Buffer 

(0,01 M HEPES, pH 7.4; 0,14 M NaCl; 2,5 mM CaCl2) foram adicionados às 

amostras. Como controle, tanto para a imunofenotipagem, quanto para a marcação 

de apoptose, foram utilizados timócitos "frescos", recém extraídos de um pool de 

timos de camundongos C57BL/6 antes da co-cultura. A concentração das células 

marcadas foi de 1x106 por poço. Os experimentos foram realizados em triplicata. A 

aquisição das amostras marcadas com os respectivos anticorpos foi feita no 

citômetro de fluxo FACSCanto II (BD Biosciences - San Jose, CA, USA), e as 

análises realizadas por meio do software "FlowJo" (Tree Star, Ashland, OR, EUA). A 

análise estatística dos dados gerados pelo programa "FlowJo", foi feita com a 

plataforma estatística "GraphPadPrism 6.0". 

 

 

 5.7 AVALIAÇÃO DO TRANSCRIPTOMA DAS CÉLULAS mTEC 3.10 APÓS 

ADESÃO COM TIMÓCITOS 

 

 

 5.7.1 Hibridização das lâminas de oligomicroarrays  

 

 A avaliação do transcriptoma das células mTEC 3.10 após a adesão com 

timócitos (duas amostras controle e duas amostras tratadas com RNAi anti-Aire), foi 

feita pelo uso da tecnologia de oligomicroarrays (Agilent Technologies - Santa Clara, 

CA, USA). As etapas e reações bioquímicas deste processo estão esquematizadas 

na Figura 17.   
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Figura 17 - Representação dos processos e reações de transcrição reversa, amplificação, 

purificação, hibridização do microarray da plataforma Agilent. [Adaptado de G4140-90040 - Gene 

Expression One-Color - v6.5.pdf]. 
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 Os microarrays Agilent 8x60k são preparados por meio do processo SurePrint 

(sistema de impressão), no qual 60.000 oligos são depositados uniformemente em 

lâminas de vidro previamente preparadas (Figura 18). Este processo de síntese in 

situ possibilita a deposição de oligonucleotídeos, base a base, de 60-mer de 

comprimento, com extrema precisão, utilizando arquivos de RNAs mensageiros 

baseados em bancos de dados. 

 

 

 

Figura 18 - Representação de uma lâmina de vidro para microarray Agilent Tecnhologies no 

formato 8x60k contendo oligonucleotídeos sintetizados a partir de sequências de mRNAs. 

 

 

 A marcação das amostras foi feita com a utilização do Quick Amp Labeling Kit 

One-Color (Agilent Technologies - Santa Clara, CA, USA). O primeiro passo envolve 

a diluição do Agilent One-Color Spike-Mix. Inicialmente ele foi aquecido a 37°C em 

banho-maria por 5 minutos, homogeneizado por meio de agitação em vórtex, e 

depois centrifugado brevemente antes do uso.  

 Em seguida, foram feitas diluições seriadas segundo recomendação do 

fabricante, levando em consideração a quantidade inicial de RNA total. A primeira 

diluição (1:20) foi feita a partir de 2 μL do Agilent One-Color Spike-Mix adicionados a 

38 μL do Dilution Buffer proveniente do kit. Após homogeneização em vórtex, retirou-

se 2 μL da primeira diluição e adicionou-se 48 μL do Dilution Buffer, obtendo-se 

assim a segunda diluição (1:25). A terceira diluição (1:10) foi preparada a partir de 4 

μL da segunda diluição adicionados a 36 μL do Dilution Buffer. 

 Feitas as diluições, iniciou-se o protocolo de marcação das amostras. Em um 

tubo de 1,5 ml foi adicionado 200 ng de RNA em um volume total de 1,5 μL, 2 μl de 
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Spike Mix, e 0,8 μL de T7 Promoter Primer diluído em 1 μl de água livre de nuleases. 

As amostras foram, então, incubadas em banho-maria a 65°C por 10 minutos e 

posteriormente em gelo por 5 minutos. Durante o período de incubação, uma 

solução de cDNA Master Mix foi preparada com 2 μL do 5X First Strand Buffer (pré-

aquecido a 800C por 4minutos), 1 μl de 0,1 M DTT, 0,5 μl de 10 mM dNTP mix e 1,2 

μL de Affinity Script RNase Block Mix. Após, 84,7 μL de mix foi distribuído em cada 

tubo de amostra. Após homogeneização, as amostras foram incubadas em banho-

maria a 400C por 2 horas, a 700C por 15 minutos e em gelo por mais 5 minutos. 

Imediatamente antes do uso, foi preparado um Transcription Master Mix com 0,75 μL 

de água livre de nucleases, 3,2 μL de 5X Transcription Buffer; 0,6 μL de 0,1 M DTT; 

1 μL de NTP mix, 0,21 μL de T7 RNA Polymerase e 0,24 μL de Cyanine 3-CTP. 

Cada tubo de amostra recebeu 6 μL Transcription Master Mix e, após 

homogeneização, as amostras foram incubados a 40°C em um banho-maria por 2 

horas. 

 O passo que sucede a incubação envolve a purificação do RNA amplificado e 

marcado. Para tal procedimento foi utilizado o IllustraRNAspin Mini RNA Isolation Kit 

(GE Healthcare - Little Chalfont, BUX, UK). Um passo inicial de limpeza do RNA foi 

realizado adicionando-se tampão RA1 (3,5 vezes o volume da reação) em cada 

amostra, e esse mesmo volume de etanol 100% com posterior homogeneização. 

 A purificação do RNA foi realizada com o uso das colunas RNAspin Mini, 

aplicando-se o volume total de cada amostra na coluna, seguida de centrifugação 

por 30 segundos a 8.000 x g. Cada coluna foi, então, transferida para outro tubo 

coletor. Foram aplicados posteriormente 600 μL do tampão RA3 em cada coluna, 

seguido de uma centrifugação de 1 minuto a 11.000 x g. O líquido foi descartado e 

uma coluna nova foi colocada no tubo para uma terceira lavagem, na qual foram 

aplicados 250 μL do tampão RA3, seguido de centrifugação por 2 minutos a 11.000 

x g. O último passo do kit envolve a eluição do RNA em alta concentração, por meio 

da adição de 40 μL de água livre de nucleases e centrifugação por 1 minuto a 

11.000 x g. Em seguida, o RNA foi quantificado no NanoDrop ND-2000 UV-VIS 

espectrofotômetro (Thermo Scientific - Waltham, MA USA), e foi feito o cálculo para 

a massa total. Além disso, nessa etapa, é também detectada a incorporação do 

fluorocromo cianina (Cy3) nas amostras pela leitura dada em pmol/μL. O valor da 

incorporação total dividido pela massa total serve como referência para o 
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prosseguimento do passo de hibridização. Somente as amostras que obtiveram os 

valores acima de seis são utilizadas. 

 Anterior ao passo de hibridização, as amostras passaram por um processo de 

fragmentação com o Fragmentation Mix para 8x60K microarrays. Cada amostra 

contendo 1,65 μg de RNA marcado e amplificado (cRNA) recebeu 11 μL de 10X 

Blocking Agent (preparado com a adição de 500 μL de água livre de nucleases e 

aquecido a 370C por 4 minutos). Nesse momento o volume da reação não deve ser 

superior a 52,8 μL, sendo necessário completar cada amostra com o volume de 

água livre de nucleases correspondente. Por último, são adicionados 2,2 μL de 25x 

Fragmentation Buffer em cada tubo sendo o volume final da reação de 55 μL. Em 

seguida as amostras são incubadas em banho-maria a 60°C por 30 minutos. 

 Após a incubação, seguindo a recomendação do kit para lâminas de 

microarrays 8x60K, adicionou-se 25 μL do 2x GExHybridization Buffer HI-RPM em 

cada tubo, e após homogeneização, as amostras foram centrifugadas por 1 minuto a 

13.000 x g. Um volume de 40 μL de cada amostra foi utilizado imediatamente para o 

processo de hibridização no forno a 65°C em rotação durante 17 horas. 

 Após a hibridização, as lâminas passaram por um processo de lavagem na 

seguinte ordem: tampão 1 (GE Wash Buffer 1 - 0,005% Triton X-102) por 1 minuto à 

temperatura ambiente, tampão 2 (GE Wash Buffer 2 - 0,005% Triton X-102) por 1 

minuto a 37°C. Ambas as lavagens foram feitas em um agitador com o auxílio de 

barras magnéticas. A lavagem das lâminas foi o último passo do protocolo de 

hibridização dos microarrays 

 

 

 5.7.2 Aquisição das imagens de hibridização 

  

 Após as etapas de lavagem, as lâminas foram imediatamente escaneadas, 

evitando o impacto dos oxidantes ambientais na intensidade dos sinais. As imagens 

de hibridização foram obtidas com a leitura do espectro em 550 nm, utilizando-se o 

scanner para microarrays DNA Microarray Scanner (Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, USA) com a tecnologia de alta resolução Surescan. 
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 5.7.3 Análise dos dados de microarray 

 

 Após o escaneamento das lâminas, os dados foram extraídos com o uso do 

Agilent Feature Extraction Software e os arquivos gerados foram analisados no 

ambiente R (versão 2.13.1 - R Development Core Time, 2011). A linguagem de 

programação R (“The R Project for Statistical Computing”) consiste em um ambiente 

estatístico-matemático que permite a execução de cálculos e visualização gráfica 

dos dados. Existem inúmeros pacotes de funções múltiplas, amplamente utilizados 

em análises de dados de microarrays. 

 Utilizamos na fase de pré-processamento dos dados, as ferramentas contidas 

nos pacotes arrayQualityMetrics (Kauffmannet al., 2009) e Agi4x44PreProcess 

(Lopéz-Romero et al., 2010) possuem vários algoritmos que permitem avaliar 

qualitativamente os arrays obtidos, além de fazer a correção do brackground e a 

normalização dos dados.  

 Para análise dos mRNAs diferencialmente expressos, utilizamos as funções 

do pacote Iimma (Wettenhall & Smyth, 2004), o qual aplica um modelo linear na 

análise estatística gene-wise. Além disso, Empirical Bayes e outros métodos de 

correção são usados para medir as informações por meio de genes que fazem as 

análises estáveis, mesmo para experimentos com pequeno número de matrizes. O 

método de Benjamini-Hochberg foi aplicado para a correção para múltiplos testes 

(Benjamini et al., 1995) 

 Neste trabalho, foram considerados diferencialmente expressos genes com 

valor de p < 0.05, com correção por FDR (Benjamini Hochberg) e foldchange de no 

mínimo 1.5. Os genes diferencialmente expressos obtidos foram submetidos ao 

agrupamento hierárquico e o heatmap foi construído para avaliar o padrão de 

expressão dos genes diferencialmente expressos. A distância euclidiana e o método 

complete linkage foi utilizado para a clusterização das amostras e genes. 

 

 

 5.7.4 Enriquecimento funcional dos mRNAs diferencialmente expressos 

 

A lista dos mRNAs diferencialmente expressos foi submetida à análise de 

enriquecimento funcional a partir da ferramenta de anotação DAVID (Database for 



75 

 

Annotation, Visualization, and Integrated Discovery) versão 6.7, que integra dados 

de diversos bancos e está disponível no endereço: (http://david.abcc.ncifcrf.gov).  

Esta ferramenta foi utilizada para identificação dos principais processos 

biológicos e vias representadas pelos genes diferencialmente expressos. Uma 

categoria foi considerada significativa caso tivesse no mínimo três genes e um score 

<0.05 com correção de Benjamini-Hochberg. 
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6. RESULTADOS 

 

 

 6.1 CARACTERIZAÇÃO DA LINHAGEM CELULAR mTEC 3.10 

 

 A caracterização das células da linhagem mTEC 3.10 foi feita por meio de 

marcação específica com os seguintes anticorpos monoclonais: anti-mouse CD45-

PerCP; anti-mouse CD326 (Ep-CAM), anti-mouse Ly51-PE (BD Biosciences - Sao 

Jose, CA, USA) e ainda com a Lectina Aglutinina I de Ulex europaeus (UEA I)-FITC 

(Vector Labs - Burlingame, Ca,USA). As células foram marcadas ainda com anti-

mouse CD80-APC e anti-mouse MHCII-PE PE (BD Biosciences - Sao Jose, CA, 

USA) (Figura 19) (GRAY et al., 2002; ALEXANDROPOULOS & DANZL, 2012). As 

características medulares distintas foram confirmadas pelo fenótipo: CD45-Ep-CAM+ 

Ly51-UEA-1+ (figura 19). Verificou-se ainda que tratava-se de uma população celular 

heterogênea, visto que muitas células não apresentavam a expressão de MHCII e 

CD80 (Figura 19).  
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Figura 19 - Fenotipagem da linhagem celular mTEC 3.10 por citometria de fluxo. Os 

histrogramas representativos mostram a expressão de marcadores de superfície pelas células 

mTEC 3.10. Os marcadores examinados foram: CD45; Ep-CAM; Ly51; UEA-1; CD80 e MHCII.  

(A) Os dados confirmam o fenótipo medular dessas células que foram negativas para o marcador 

hematopoiético CD45 e positivas para o marcador de células epiteliais Ep-CAM, para UEA-1 e 

negativas para o marcador de células tímicas epiteliais corticais Ly51 (CD45-Ep-CAM+ Ly51-

UEA-1+). (B) A marcação com CD80 e MHCII revela uma população celular heterogênea no que 

diz respeito ao estágio de maturação, sendo que a maioria das células apresentava-se negativa 

para esses marcadores. 
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 6.2 AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO RNA TOTAL 

 

 A qualidade do RNA total extraído das células mTEC 3.10 controle e tratadas 

com RNAi anti-Aire foi avaliada por eletroforese microfluídica por meio do aparelho 

Agilent 2100 Bioanalyzer. A integridade das amostras pode ser observada pela 

imagem do gel virtual (figura 20) e da densitometria, as quais mostram as frações de 

RNAr 28S, RNAr 18S, RNAr 4-5S e também de RNAs de baixo peso molecular. 

Todas as amostras exibiram um perfil que indica excelente integridade (figura 21). 

 

 

 

  

Figura 20 - Representação de um gel virtual das amostras de RNA estudadas: RNAr 28S, RNAr 

18S e RNAr 4-5S. C1 24h, C2 24h e C3 24h = mTEC 3.10 tratadas somente com lipofectamina 

por 24 horas (controle). A1 24h, A2 24h e A3 24h = mTEC 3.10 tratada com lipofectamina + 

RNAi anti-Aire por 24 horas. Ladder = marcador de peso molecular em pares de bases. 
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Figura 21 - Densitometria das amostras de RNA estudadas mostrando as frações de RNAr 28S, 

RNAr 18S e RNAr 4-5S. C1_24h, C2_24h e C3_24h = mTEC 3.10 tratadas somente com 

lipofectamina por 24 horas (controle). A1_24h, A2_24h e A3_24h = mTEC 3.10 tratada com 

lipofectamina + RNAi anti-Aire por 24 horas. 

 

 

6.3 INIBIÇÃO SELETIVA DOS TRANSCRITOS DO GENE AIRE COM RNAi 

 

 Os transcritos do gene Aire (das células mTEC 3.10) foram silenciados por 

meio de lipofecção com RNAi anti-Aire (sequência: GGAUUCUCUUUAAGGACUAC 

AAUCTAGAUUGUAGUCCUUAAAGAGAAUCCUC). Para a determinação da melhor 

concentração de RNAi e tempo de silenciamento, realizou-se um experimento piloto 

no qual foram testadas as concentrações de 5 e 10 nM em 24, 48 e 72 horas, como 

descrito na metodologia. A concentração de 5 nM de RNAi anti-Aire e o tempo de 

silenciamento de 24 horas mostraram-se mais eficientes na inibição dos transcritos 

do gene Aire, e portanto, tanto essa concentração de RNAi, quanto o tempo de 

silenciamento foram utilizados nos experimentos subsequentes. Na figura 22 

podemos observar o efeito do silenciamento parcial e transitório do gene Aire pela 

ação do RNAi nas diferentes condições testadas. 
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Figura 22 - Avaliação da inibição parcial e transitória do transcrito do gene Aire por PCR em 

tempo real. As RT-qPCRs foram realizadas nas seguintes condições: mTEC 3.10 na ausência de 

RNA interferente e mTEC na presença e diferentes concentrações de RNAi anti-Aire ( 5 e 10 nM) 

nos tempos de 24 e 48 horas. Os experimentos foram realizados em triplicata. A melhor resposta 

de inibição do gene Aire foi obtida no tempo de 24 horas de silenciamento e concentração de 

RNAi anti-Aire de 5 nM. one-way ANOVA. p<0,05 . 

 

 

 6.4 HIBRIDIZAÇÃO FLUORESCENTE IN SITU DAS MOLÉCULAS DE RNA 

MENSAGEIRO DE Aire COM STELLARIS® RNA FISH 

  

 Com o objetivo de avaliar a inibição seletiva do transcrito do gene Aire por 

uma metodologia adicional, utilizou-se a técnica de hibridização fluorescente in situ 

com Stellaris® RNA FISH. Essa técnica permite a visualização, localização e 

quantificação de moléculas de RNA mensageiro a nível subcelular por meio de 

microscopia de fluorescência.  

 O teste estatístico (t-Student) revelou uma diminuição significativa na 

intensidade do sinal fluorescente das amostras tratadas com RNAi anti-Aire, em 

relação às amostras controle (figura 23). Nas imagens feitas por microscopia 

confocal, a redução na quantidade de pontos fluorescentes nas células tratadas com 

RNAi anti-Aire fica evidente (Figura 24). 
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Figura 23 - Gráfico resultante da análise estatística da comparação entre a quantificação do sinal 

fluorescente das amostras tratadas com RNAi anti-Aire, em relação às amostras controle 

provenientes do ensaio de hibridização fluorescente in situ por Stellaris RNA FISH. Teste t-

Student ***p < 0,0001. 



83 

 

 

Figura 24 - Hibridização fluorescente in situ das moléculas de RNA mensageiro de Aire por 

Stellaris® RNA FISH. (A) Células mTEC 3.10 controle (células tratadas apenas com 

lipofectamina por 24 horas). (B) Células mTEC 3.10 que tiveram o gene Aire silenciado (células 

tratadas com RNAi anti-Aire e lipofectamina por 24 horas). Os pontos verdes marcam as 

moléculas de RNA mensageiro de Aire. Os núcleos estão corados com DAPI (azul). Escala de 

20 µm. 
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6.5 WESTERN BLOT DA PROTEÍNA AIRE 

 

 Com o objetivo de verificar redução nos níveis da proteína AIRE, foi realizado 

o western blot das amostras controle, e das amostras que tiveram o gene Aire 

silenciado. Para o silenciamento, utilizou-se a concentração de 5 nM de RNAi (a qual 

apresentou melhor eficiência na inibição do gene) nos tempos de 24 e também 48 

horas, visto que nem sempre as quantidades de RNA mensageiro e de proteína são 

proporcionais. Foi observada redução parcial (aproximadamente 51%) nos níveis da 

proteína AIRE das células que tiveram seu gene silenciado, em relação ao controle 

após 24 horas da transfecção. Teste t-Student p=0,0129. Em 48 horas após a 

transfecção, os níveis da proteína AIRE já estão quase totalmente restituídos (figura 

25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

Figura 25 - Western blot evidenciando a diminuição dos níveis da proteína AIRE após tratamento 

com RNAi anti-Aire. (A) Western blot mostrando a marcação da proteína AIRE 

(aproximadamente 55 kDa) de amostras obtidas pela extração total de proteínas das células 

mTEC 3.10 controle, e tratadas com 5 nM de RNAi anti-Aire por 24 horas. O gráfico representa a 

quantificação da intensidade das bandas em pixels/área. Foi observada uma redução de 

aproximadamente 51% nos níveis da proteína AIRE nas células tratadas em relação ao controle. 

Teste t-Student *p = 0,0129. (B) Western blot mostrando a marcação da proteína AIRE 

(aproximadamente 55 kDa) de amostras obtidas pela extração total de proteínas das células 

mTEC 3.10 controle, e tratadas com 5 nM de RNAi anti-Aire por 48 horas. O gráfico representa a 

quantificação da intensidade das bandas em pixels/área. Nesse caso pode-se observar que os 

níveis da proteína AIRE estão quase completamente restituídos. Teste t-Student p = 0,1627. O 

gene constitutivo GAPDH foi utilizado para a normalização das quantificações e os experimentos 

foram realizados em triplicata.  
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 6.6 IMUNOFLUORESCÊNCIA DA PROTEÍNA AIRE 

 

 A imunolocalização da proteína AIRE foi analisada por imunofluorescência 

com o anticorpo anti-Aire D17 conforme descrito na seção "Material e Métodos". 

Para esse ensaio foram utilizadas células controle e células transfectadas com 5 nM 

de RNAi anti-Aire por 24 horas. A proteína AIRE pode ser observada como pontos 

vermelhos distribuídos pelo núcleo das células. Nas células que tiveram o gene Aire 

silenciado, praticamente não foi observada a presença de proteínas por esse 

método (Figura 26). 
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Figura 26 - Imunofluorescência da proteína AIRE. As células da linhagem mTEC 3.10 foram 

fixadas em lamínulas de 13mm2. A proteína AIRE foi marcada com o anticorpo primário anti-Aire 

D17 conjugado com anticorpo secundário marcado com rodamina (vermelho). Os filamentos de 

actina foram marcados com faloidina conjugada com AlexaFluor® 488 (verde), e o núcleo foi 

corado com DAPI (dihidrocloreto 4', 6'-diamidino 2-fenilindole). As lamínulas marcadas foram 

observadas por microscopia confocal de fluorescência no microscópio Leica SP5. (A) Células 

controle. A proteína AIRE pode ser observada como pontos vermelhos espalhados pelo núcleo. 

(B) Células que tiveram o gene Aire silenciado. Pode-se observar a ausência da proteína. Escala 

de 20 µm. 
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 6.7 ENSAIO DE ADESÃO CELULAR mTEC 3.10/TIMÓCITOS 

  

 Com o objetivo de avaliar o efeito do silenciamento do gene Aire na adesão 

de timócitos às mTECs, foi realizado um ensaio de adesão conforme detalhado na 

metodologia. 

 Tanto os timócitos, quanto as células mTEC 3.10, provenientes do ensaio de 

adesão, foram quantificados e de cada garrafa (três controles e três tratadas com 

RNAi anti-Aire), foi calculada a razão entre o número total de timócitos aderidos e o 

número total de mTECs presentes na garrafa. Esse valor representou a média de 

timócitos aderidos por mTEC e foi chamado de índice de adesão (IA). Aos IAs 

obtidos, aplicamos o teste t-Stundent com o intuito de verificar se houve diferença 

entre as situações experimentais (células controle x células tratadas). Verificamos 

que a adesão dos timócitos às células mTEC 3.10 que tiveram o gene Aire 

silenciado, foi significativamente menor que a adesão dos timócitos às células, cujo 

gene não foi silenciado (controle) (p=0,0019) (figura 27). 
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Figura 27 - Ensaio de adesão mTEC 3.10/timócitos. (A) Foto proveniente do ensaio de adesão 

entre células mTEC 3.10 controle e timócitos. (B) Foto proveniente do ensaio de adesão entre 

células mTEC 3.10 transfectadas com RNAi anti-Aire e timócitos. Pode-se observar nitidamente 

o menor número de timócitos (seta) aderidos às células mTEC 3.10 que tiveram do gene Aire 

inibido por meio de RNAi. Escala de 20 µm. (C) Gráfico resultante da análise comparativa entre 

os IAs das células nas diferentes condições experimentais. O gráfico representa o número médio 

de timócitos aderidos por mTEC. Teste t-Student **p = 0,0019. Os ensaios de adesão foram 

realizados em triplicata e repetidos pelo menos três vezes. 
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 6.8 FENOTIPAGEM DOS TIMÓCITOS E AVALIAÇÃO DA APOPTOSE POR 

CITOMETRIA DE FLUXO  

 

 Por meio do ensaio de adesão verificamos que a inibição parcial do gene Aire 

nas células mTEC 3.10 resultou em um decréscimo significativo na capacidade 

destas células em permitir a adesão de timócitos. Tal diminuição na adesão é 

composta por todos os conjuntos de timócitos CD3 positivos, uma vez que suas 

proporções são semelhantes nas três populações: duplo positivos (CD4+CD8+); 

simples positivos CD4+ e simples positivos CD8+, como avaliado por citometria de 

fluxo (figura 28). Além disso, não houve diferença estatisticamente significativa nos 

níveis de apoptose dos timócitos entre as duas condições experimentais (figura 29). 
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Figura 28. Imunofenotipagem das subpopulações de timócitos por citometria de fluxo. 

Primeiramente foi feita uma janela de aquisição na região das células que passaram apenas uma 

vez em frente ao laser, denominadas singlets, determinado pelo tamanho em relação à altura 

(FSC-H) e em relação à área (FSC-A). Em seguida foi feita uma janela de aquisição na 

população de células vivas e posteriormente na população CD3+. A partir daí foi delimitada uma 

janela de aquisição de quadrantes para identificar as subpopulações de timócitos: CD4-CD8- 

(DN); CD4+CD8+ (DP); CD4+CD8- (CD4SP) e CD4-CD8+ (CD8SP). (A) O gráfico de pontos 

mostra o perfil CD4/CD8 de timócitos frescos extraídos do timo de um camundongo C57BL/6 que 

não passaram pelo ensaio de adesão. (B) Os gráficos de pontos mostram que a significativa 

redução na adesão dos timócitos às células mTEC que tiveram o gene Aire silenciado em 

relação às células controle, compreende todos os subconjuntos de timócitos, uma vez que essas 

proporções são semelhantes nas duas condições experimentais. (C) O gráfico de barras mostra 

o percentual de cada subpopulação de timócitos que passou pelo ensaio de adesão nas duas 

condições experimentais. A comparação entre os percentuais de cada subpopulação que foi co-

cutivada com células mTEC controle, e células mTEC que tiveram o gene Aire silenciado não 

apresentou significância estatística. Teste t-Student p = 0, 7893 . Timócitos = timócitos frescos 

que não passaram pelo ensaio de adesão. Controle = timócitos que passaram pelo ensaio de 

adesão com células mTEC 3.10 controle. RNAi_Aire = timócitos que passaram pelo ensaio de 

adesão com células mTEC 3.10 que tiveram o gene Aire silenciado. 
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Figura 29. Avaliação da apoptose dos timócitos que passaram pelo ensaio de adesão com 

células mTEC 3.10 controle, e que tiveram o gene Aire silenciado. Os timócitos foram incubados 

com um tampão contendo Anexina V-PE e 7AAD e analisados por citometria de fluxo. Células 

viáveis são Anexina V-7AAD-, células em apoptose são Anexina V+7AAD-, células em estágios 

finais de apoptose são Anexina V+7AAD+ e células mortas ou necróticas são Anexina V-7AAD+. 

(A) O gráfico de pontos mostra o perfil de apoptose de timócitos frescos extraídos do timo de um 

camundongo C57BL/6 que não passaram pelo ensaio de adesão. (B) Os gráficos de pontos 

mostram que praticamente não houve diferença nos níveis de apoptose entre os timócitos que 

passaram pelo ensaio de adesão nas duas condições experimentais. (C) O gráfico de barras 

apresenta a comparação entre os percentuais de timócitos (em cada estágio de apoptose) nas 

condições experimentais analisadas. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos. Teste t-Student p = 0, 6846. Timócitos = timócitos frescos que não passaram pelo ensaio 

de adesão. Controle = timócitos que passaram pelo ensaio de adesão com células mTEC 3.10 

controle. RNAi_Aire = timócitos que passaram pelo ensaio de adesão com células mTEC 3.10 

que tiveram o gene Aire silenciado. 
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6.9 AVALIAÇÃO DO TRANSCRIPTOMA DAS CÉLULAS DA LINHAGEM 

mTEC 3.10 QUE PASSARAM PELO ENSAIO DE ADESÃO 

 

 A análise da expressão dos mRNAs em escala genômica foi realizada na 

plataforma da Agilent (60000 oligos), e os dados processados com as funções 

estatísticas do software R. Na fase de pré-processamento, foram utilizadas as 

ferramentas contidas nos pacote arrayQualityMetrics (Kauffmannet al., 2009) e 

Agi4x44PreProcess (Lopéz-Romero et al., 2010), os quais possuem vários 

algoritmos que permitem avaliar qualitativamente os arrays obtidos, além de fazer a 

correção do brackground e a normalização dos arrays (Figura 30). 

 

 

 
Figura 30 - Gráfico boxplot das amostras de mRNA extraídos das células mTEC 3.10 que 

passaram pelo ensaio de adesão após a normalização. Em azul estão representadas as 

amostras controle, e em salmão as amostras que tiveram o gene Aire silenciado por meio de 

RNA de interferência. 

 

 

 Na fase da análise, a primeira abordagem utilizada foi a comparação do perfil 

de expressão global dos RNAs das células mTEC 3.10 controle, e das células mTEC 

3.10 tratadas com RNAi anti-Aire que passaram pelo ensaio de adesão. Essa 

abordagem foi utilizada com o intuito de avaliar a similaridade dos perfis de 
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expressão gênica transcricional entre as condições estudadas. Para isso, foi 

utilizada a correlação de Pearson como medida de similaridade de expressão gênica 

e o agrupamento hierárquico dos dados de expressão pré-processados.  

 Essa análise gerou um gráfico de coeficiente de correlação entre as amostras, 

no qual podemos observar que o valor da escala numérica da legenda de cor aponta 

a presença de alta correlação entre as amostras controle; alta correlação entre as 

amostras que tiveram o gene Aire silenciado; e uma correlação mais baixa entre os 

dois grupos. O dendrograma apresenta a relação hierárquica entre as amostras. 

Podemos verificar que apesar de haver correlação entre as células controle e as 

células que tiveram o gene Aire silenciado há distinção entre os grupos (figura 31). 

 

 

 
Figura 31 - Agrupamento hierárquico resultante da aplicação do coeficiente de correlação de 

Pearson mostrando a relação entre a expressão de transcritos de mRNA entre as amostras 

controle (C1 e C2) e as amostras que tiveram o gene Aire silenciado (RNAi_Aire1 e RNAi_Aire2). 

 

 

 Procedeu-se então com a análise estatística para a caracterização do perfil 

transcricional das amostras estudadas por meio da definição da expressão gênica 

diferencial utilizando os recursos de modelagem linear do pacote limma. A matriz de 
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contraste foi desenhada de modo que permitisse a comparação das amostras 

controle e das amostras que tiveram o gene Aire silenciado. 

 Evidenciou-se um total de 1278 genes diferencialmente expressos, sendo que 

426 estavam induzidos e 852 estavam reprimidos. Foi utilizado como cutoff pvalue 

ajustado < 0,05 (Benjamini-Hochberg-FDR) e fold change ≥ 1,5. Uma tabela 

contendo os genes diferencialmente expressos entre as amostras controle e as 

amostras que tiveram o gene Aire silenciado, bem como os valores de fold change, 

encontra-se no "Apêndice A". 

  Em seguida, empregou-se uma análise de agrupamento hierárquico não 

supervisionado com base nos 1278 genes diferencialmente expressos, a qual 

permitiu a identificação dos grupos de genes induzidos e reprimidos, bem como a 

relação de similaridade entre amostras (em relação aos genes diferencialmente 

expressos) (figura 32). É possível observar a variabilidade nas assinaturas de 

hibridização entre os dois grupos de amostras. Na parte superior horizontal do 

dendrograma vemos as amostras agrupadas em dois grupos distintos (figura 32).  
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Figura 32 - HeatMap do agrupamento hierárquico não supervisionado das amostras de células 

mTEC 3.10 controle e que tiveram o gene Aire silenciado por meio de RNAi anti-Aire, com base 

nos 1278 genes diferencialmente expressos (FC≥2 e FDR≤0,05). 
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 6.10 ANÁLISE DE ENRIQUECIMENTO FUNCIONAL 

 

 Para verificarmos o efeito da perturbação na expressão do gene Aire no 

transcriptoma das células mTEC 3.10, o conjunto de genes diferencialmente 

expressos obtidos da comparação entre as células controle e as células que tiveram 

o gene Aire silenciado foi submetido à anotação por categorias funcionais através da 

ferramenta DAVID, com o intuito de identificar categorias de Gene Onthology (GO) 

enriquecidas. As categorias de GO abrangem três domínios: Componente Celular 

(CC, do inglês Cellular Component), as partes de uma célula ou de seu ambiente 

extracelular; Função Molecular (MF, do inglês Molecular Fuction), as atividades 

elementares de um produto do gene ao nível molecular, tais como a ligação ou 

catalização; e Processo Biológico (BP, do inglês Biological Process), operações ou 

conjuntos de eventos moleculares com um começo e fim definidos, pertinentes ao 

funcionamento de unidades vivas integradas como células, tecidos, órgãos e 

organismos. 

 Como os genes podem estar enriquecidos em mais de uma categoria, 

utilizamos a ferramenta de agrupamento do próprio DAVID para agrupar os termos 

que possuem significado similar por compartilharem genes. Os grupos são dispostos 

em ordem de importância de acordo com a pontuação de enriquecimento (score), 

que é calculada de acordo com o EASE score (p value) de cada membro do grupo. 

Uma categoria foi considerada significativa quando tinha no mínimo três genes e um 

score <0.05 com correção de Benjamine-Hochberg 

 Os termos mais enriquecidos de cada categoria funcinal de GO e os genes 

que as compreendem estão representados nas tabelas 4 e 5 (genes reprimidos) e 6 

e 7 (genes induzidos) respectivamente. 
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Tabela 4: Análise por DAVID para determinar os termos mais enriquecidos em cada 

categoria de GO pelos genes diferencialmente expressos (reprimidos) entre células 

mTEC 3.10 controle, e que tiveram o gene Aire silenciado por RNAi.  

 

Genes Reprimidos 

Grupo 1 
Score de Enriquecimento: 3,07 

Categoria Termos Enriquecidos 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

CC 
(GOTERM) 

GO:0005576~extracellular region 66 <0,0001 

MF 
(PANTHER) 

MF00178:Extracellular matrix 21 <0,0001 

BP 
(PANTHER) 

BP00124:Cell adhesion 28 <0,0001 

CC 
(GOTERM) 

GO:0031012~extracellular matrix 18 0,0014 

CC 
(GOTERM) 

GO:0044421~extracellular region part 33 0,0021 

CC 
(GOTERM) 

GO:0005578~proteinaceous extracellular 
matrix 

17 0,0024 

    
Grupo 2 

Score de Enriquecimento: 2,62 

Categoria Termo 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

BP 
(PANTHER) 

BP00122:Ligand-mediated signaling 19 0,0018 

CC 
(GOTERM) 

GO:0044421~extracellular region part 33 0,0021 

BP 
(PANTHER) 

BP00274:Cell communication 41 0,0036 

    
Grupo 3 

Score de Enriquecimento:  2,41 

Categoria Termo 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

BP 
(PANTHER) 

BP00124:Cell adhesion 28 <0,0001 

BP 
(PANTHER) 

BP00274:Cell communication 41 0,0036 

MF 
(PANTHER) 

MF00258:CAM family adhesion molecule 6 0,0394 

 
Nota: CC = Componente Celular; BP = Biological Process; MF = Molecular Function. Entre 
parênteses estão os bancos de dados/fontes que orientaram a busca. 
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Tabela 4: Análise por DAVID para determinar os termos mais enriquecidos em cada 

categoria de GO pelos genes diferencialmente expressos (reprimidos) entre células 

mTEC 3.10 controle, e que tiveram o gene Aire silenciado por RNAi.  

 

Genes Reprimidos 

Grupo 4 
Score de Enriquecimento:  2,15 

Categoria Termo 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

CC 
(GOTERM) 

GO:0031224~intrinsic to membrane 171 0,0011 

CC 
(GOTERM) 

GO:0016021~integral to membrane 166 0,0011 

BP 
(PANTHER) 

BP00142:Ion transport 27 0,0016 

MF 
(PANTHER) 

MF00001:Receptor 70 0,0031 

BP 
(PANTHER) 

BP00141:Transport 46 0,0033 

BP 
(GOTERM) 

GO:0006811~ion transport 28 0,0092 

BP 
(PANTHER) 

BP00102:Signal transduction 110 0,0131 

    
Grupo 5 

Score de Enriquecimento:  2,00 

Categoria Termo 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

CC 
(GOTERM) 

GO:0031012~extracellular matrix 18 0,0014 

BP 
(GOTERM) 

GO:0030324~lung development 8 0,0154 

BP 
(GOTERM) 

GO:0030323~respiratory tube development 8 0,0168 

BP 
(GOTERM) 

GO:0060541~respiratory system development 8 0,0265 

 
Grupo 6 

Score de Enriquecimento:   1,94 

Categoria Termo 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

BP 
(GOTERM) 

GO:0006954~inflammatory response 16 <0,0001 

CC 
(GOTERM) 

GO:0044421~extracellular region part 33 0,0021 

 
Nota: CC = Componente Celular; BP = Biological Process; MF = Molecular Function. Entre 
parênteses estão os bancos de dados/fontes que orientaram a busca. 
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Tabela 4: Análise por DAVID para determinar os termos mais enriquecidos em cada 

categoria de GO pelos genes diferencialmente expressos (reprimidos) entre células 

mTEC 3.10 controle, e que tiveram o gene Aire silenciado por RNAi. 

 

Genes Reprimidos 

Grupo 6 
Score de Enriquecimento:   1,94 

BP 
(GOTERM) 

GO:0002252~immune effector process 10 0,0028 

BP 
(GOTERM) 

GO:0009611~response to wounding 18 0,0033 

BP 
(GOTERM) 

GO:0045087~innate immune response 9 0,0036 

BP 
(GOTERM) 

GO:0006952~defense response 21 0,0045 

BP 
(GOTERM) 

GO:0002541~activation of plasma proteins 
involved in acute inflammatory response 

5 0,0096 

BP 
(GOTERM) 

GO:0006956~complement activation 5 0,0096 

BP 
(GOTERM) 

GO:0002526~acute inflammatory response 7 0,0117 

BP 
(GOTERM) 

GO:0006955~immune response 20 0,0151 

MF 
(GOTERM) 

GO:0030246~carbohydrate binding 15 0,0165 

MF 
(PANTHER) 

MF00174:Complement component 5 0,0222 

BP 
(GOTERM) 

GO:0002684~positive regulation of immune 
system process 

11 0,0233 

BP 
(PANTHER) 

BP00153:Complement-mediated immunity 5 0,0300 

    
Grupo 7 

Score de Enriquecimento:  1,84 

Categoria Termo 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

BP 
(PANTHER) 

BP00142:Ion transport 27 0,0016 

BP 
(PANTHER) 

BP00141:Transport 46 0,0033 

MF 
(GOTERM) 

GO:0015293~symporter activity 10 0,0036 

BP 
(GOTERM) 

GO:0006811~ion transport 28 0,0092 

MF 
(PANTHER) 

MF00082:Transporter 26 0,0107 

 
Nota: CC = Componente Celular; BP = Biological Process; MF = Molecular Function. Entre 
parênteses estão os bancos de dados/fontes que orientaram a busca. 
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Tabela 5: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (reprimidos).  

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

1 Extracellular region 

Retnla, Aebp1, A2m, Mug1, Enam, Igfbp6, Il19, Arsj, Hp, 
Postn, C1qc, Serpina3b, Kiss1, Art5, Saa2, Serpina7, Cfh, 
Sema3b, Defb34, Hhip, Lbp, Mmp1a, Shbg, Kng1, Hhipl1, 
Wnt10b, Hyal3, Icam4, Scube1, Mgp, Tcn2, Mmp12, Slit2, 
Adamts7, Pla2g2d, Chl1, Smr3a, Ay074887, Fras1, Cxcl1, 

Ccl3, Apoc1, Col2a1, Pf4, Psapl1, Il33, Islr, Calcb, 
Crispld2, Sftpd, C2, Rnase13, Plat, Hapln1, Cpa4, 

Pla2g10, Olr1, Nid1, Emilin2, Emilin3, Lama1, Gkn2, 
Frem3, Dmbt1, Ai182371, Habp2 

1 Extracellular matrix 
Hapln1, Tlr11, Flrt1, Rxfp1, Scube1, Enam, Lrrc4b, Mgp, 
Nid1, Col2a1, Emilin2, Lgr5, Emilin3, Mmp12, Slit2, Islr, 

Lama1, Lingo4, Gm12, Clec3a, Mmp1a 

1 Cell adhesion 

Megf9, Lrrc4b, Col2a1, Postn, Scarf1, Vcam1, Cdh7, 
Ceacam2, Ceacam14, Hapln1, Hyal3, Icam4, Sipa1l2, 
Lgals12, Nfasc, Timd4, Nid1, Nrxn1, Ptpru, Emilin2, 

Cercam, Pcdh17, Emilin3, Lama1, Itgad, Clec4b1, Chl1, 
Habp2 

1 Extracellular matrix 
Fras1, Hapln1, Wnt10b, Enam, Nid1, Col2a1, Postn, 
Emilin2, Emilin3, Mmp12, Adamts7, Lama1, Frem3, 

Crispld2, Sftpd, Mmp1a, Chl1, Dmbt1 

1 
Extracellular region 

part 

Fras1, Cxcl1, Ccl3, A2m, Mug1, Enam, Il19, Apoc1, Postn, 
Pf4, Col2a1, Il33, Saa2, Crispld2, Sftpd, Lbp, Mmp1a, 

Kng1, Plat, Hapln1, Wnt10b, Mgp, Nid1, Emilin2, Emilin3, 
Mmp12, Slit2, Adamts7, Lama1, Frem3, Chl1, Dmbt1, 

Ay074887 

1 
Proteinaceous 

extracellular matrix 

Fras1, Hapln1, Wnt10b, Enam, Nid1, Col2a1, Postn, 
Emilin2, Emilin3, Mmp12, Adamts7, Lama1, Frem3, Sftpd, 

Mmp1a, Chl1, Dmbt1 

2 
Ligand-mediated 

signaling 
 

Cxcl1, Ccl3, Wnt10b, Gabra2, A2m, Mug1, Il2ra, Adora2b, 
Gabra6, Il19, Mgp, Pf4, Slit2, Insrr, Calcb, Pgpep1l, Cd80, 

Pira7, Slc1a6, Gm14548 

2 
Extracellular region 

part 
 

Fras1, Cxcl1, Ccl3, A2m, Mug1, Enam, Il19, Apoc1, Postn, 
Pf4, Col2a1, Il33, Saa2, Crispld2, Sftpd, Lbp, Mmp1a, 

Kng1, Plat, Hapln1, Wnt10b, Mgp, Nid1, Emilin2, Emilin3, 
Mmp12, Slit2, Adamts7, Lama1, Frem3, Chl1, Dmbt1, 

Ay074887 

2 
Cell communication 

 

Cxcl1, A2m, Ccl3, Mug1, Adora2b, Igfbp6, Il19, Pf4, 
Scarf1, Insrr, Vcam1, Sphkap, Cdh7, Calcb, Stac2, Slc1a6, 
Gm14548, Ceacam2, Ceacam14, Gabra2, Wnt10b, Il2ra, 
Scube1, Gabra6, Nfasc, Mgp, Ptpru, Nrxn1, Pcdh17, Slit2, 
Adamts7, Lama1, Pgpep1l, Cd80, Frem3, Pira7, Fabp3, 

Kcnh6, Ophn1, Clec4b1, Kcnh8, Chl1 

3 Cell adhesion 

Megf9, Lrrc4b, Col2a1, Postn, Scarf1, Vcam1, Cdh7, 
Ceacam2, Ceacam14, Hapln1, Hyal3, Icam4, Sipa1l2, 
Lgals12, Nfasc, Timd4, Nid1, Nrxn1, Ptpru, Emilin2, 

Cercam, Pcdh17, Emilin3, Lama1, Itgad, Clec4b1, Chl1, 
Habp2 
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Tabela 5: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (reprimidos).  

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

3 Cell communication 

Cxcl1, A2m, Ccl3, Mug1, Adora2b, Igfbp6, Il19, Pf4, 
Scarf1, Insrr, Vcam1, Sphkap, Cdh7, Calcb, Stac2, Slc1a6, 
Gm14548, Ceacam2, Ceacam14, Gabra2, Wnt10b, Il2ra, 
Scube1, Gabra6, Nfasc, Mgp, Ptpru, Nrxn1, Pcdh17, Slit2, 
Adamts7, Lama1, Pgpep1l, Cd80, Frem3, Pira7, Fabp3, 

Kcnh6, Ophn1, Clec4b1, Kcnh8, Chl1 

3 
CAM family adhesion 

molecule 
Vcam1, Icam4, Nfasc, Ceacam2, Chl1, Ceacam14 

4 Intrinsic to membrane 

Slc36a2, Olfr1259, Olfr157, Slc6a4, Lrrc4b, Olfr551, 
Kcnu1, Atp2b3, Slc2a6, Bc018242, Clec4e, Ms4a1, 

Mcoln2, Rab27a, Ms4a7, Atg9a, Duoxa1, Pld5, Fa2h, 
Gm11735, Timd4, Ptpru, Abcc12, Lpcat4, Bcl2l10, Mgat3, 

Sstr3, Cd59a, Fer1l4, Gpr52, Olfr92, Vmn2r43, Fras1, 
Gal3st2, Scn1b, Adora2b, Rtp1, Enpp4, Olfr829, Olfr763, 
Ric3, Olfr49, Slc11a1, Gpr26, Olfr481, Slc35f3, Slc30a3, 

Gpr20, Olfr898, Gpr156, Tlr11, Gabra2, Tmem221, Syt11, 
Gabra6, Tmem225, Acer1, Vmn1r37, Pcdh17, Ggt5, Cd55, 
Frem3, Kcnj8, Tas2r107, Olfr1024, Ms4a10, Itgad, Olfr470, 

Slc46a2, Kcnj16, Lrrc8e, Gpr84, Olfr312, Olfr1061, 
Olfr316, Rtn1, Vmn1r65, Lgr5, Olfr251, Insrr, St6galnac5, 
Far2, Slc23a1, Olfr198, Olfr20, Slc24a3, Slc1a6, Ugt1a6a, 

Pigb, Dpep3, Slc25a2, Stra6, Cldnd2, Hhip, Af251705, 
Ceacam2, Kcnq1, Olfr25, Tmco5, Rxfp1, Icam4, Car12, 

Olfr1305, Sel1l2, Nrxn1, Fcamr, Mctp1, Tmem67, Slc26a3, 
Dhrs3, Chrm5, Cd80, Clic5, Skint2, Olfr11, Kpna7, Kcnh6, 

Olfr10, Kcnh8, Olfr394, Vmn2r60, Skint5, Chl1, Alpl, 
Hsd3b3, Vmn1r181, Megf9, Olfr131, Olfr538, Galnt6, 
Hsd3b4, Galnt5, Vcam1, Shisa7, Cdh7, Lingo4, Hrh2, 

Slc39a8, Slc4a7, Gpr101, Slc39a5, Fut2, Ppap2b,  

4 Integral to membrane 

Slc36a2, Olfr1259, Olfr157, Slc6a4, Lrrc4b, Olfr551, 
Kcnu1, Atp2b3, Slc2a6, Bc018242, Clec4e, Ms4a1, 

Mcoln2, Ms4a7, Atg9a, Duoxa1, Pld5, Fa2h, Gm11735, 
Timd4, Ptpru, Abcc12, Lpcat4, Bcl2l10, Mgat3, Sstr3, 

Fer1l4, Gpr52, Olfr92, Vmn2r43, Fras1, Gal3st2, Scn1b, 
Adora2b, Rtp1, Enpp4, Olfr829, Olfr763, Ric3, Olfr49, 

Slc11a1, Gpr26, Olfr481, Slc35f3, Slc30a3, Gpr20, 
Olfr898, Gpr156, Tlr11, Gabra2, Tmem221, Syt11, 

Gabra6, Tmem225, Acer1, Vmn1r37, Pcdh17, Ggt5, 
Frem3, Kcnj8, Tas2r107, Olfr1024, Ms4a10, Itgad, Olfr470, 

Slc46a2, Kcnj16, Lrrc8e, Gpr84, Olfr312, Olfr1061, 
Olfr316, Rtn1, Vmn1r65, Lgr5, Olfr251, Insrr, St6galnac5, 
Far2, Slc23a1, Olfr198, Olfr20, Slc24a3, Slc1a6, Ugt1a6a, 
Pigb, Slc25a2, Stra6, Cldnd2, Hhip, Af251705, Ceacam2, 

Kcnq1, Olfr25, Tmco5, Rxfp1, Icam4, Car12, Olfr1305,  

4 Ion transport 

Kcnj16, Scn1b, Kcnu1, Slc11a1, Atp2b3, Slc24a3, Slc1a6, 
Slc39a8, Slc4a7, Slc39a5, Mcoln2, Slc30a3, Slco5a1, 

Kcnq1, Gabra2, Gabra6, Slc10a5, Atp1a2, Gria4, Tcn2, 
Slc26a3, Frem3, Kcnj8, Clic5, Kcnh6, Kcnh8, Atp6v0a4 
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Tabela 5: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (reprimidos).  

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

4 Receptor 

Gpr84, Olfr312, Olfr316, Lrrc4b, Vmn1r65, Lgr5, Insrr, 
Clec4e, Ms4a1, Vmn2r77, Spred3, Af251705, Vmn2r72, 
Ms4a7, Hyal3, Rxfp1, Pim1, Timd4, Ptpru, Nrxn1, Nr0b2, 

Fcamr, Slit2, Chrm5, Sstr3, Cd80, Vmn2r67, Gm12, Pira7, 
Clec4b1, Gpr52, Vmn2r60, Vmn2r43, Vmn1r181, Adora2b, 

Olfr538, Olfr763, 7530428d23rik, Scarf1, Islr, Olfr49, 
Lingo4, Hrh2, Gpr26, Olfr481, Gpr101, Gpr20, Gm14548, 
Aatk, Gpr156, Vmn2r16, Tlr11, Gabra2, Flrt1, Il2ra, Olr1, 

Olfr1095, Gabra6, Flt4, Vmn1r37, Tspan13, Gria4, 
Vmn2r121, Vmn2r82, Olfr1024, Ms4a10, Olfr470, Nr5a2, 

Htr2c, Dmbt1, Htr2a 

4 Transport 

Kcnj16, Frk, Scn1b, Slc6a4, Apoc1, Psapl1, Sec14l4, 
Kcnu1, Slc11a1, Slc23a1, Slc2a6, Atp2b3, Slc24a3, 

Slc1a6, Slc39a8, Slc4a7, Slc25a2, Slc39a5, Slc30a3, Lbp, 
Mcoln2, Slco5a1, Kcnq1, Slc25a40, Shbg, Gabra2, Acta1, 
Gabra6, 2010107g12rik, Atp1a2, Slc10a5, Abcc12, Gria4, 

Tcn2, Slc26a3, Frem3, Slc6a7, Kcnj8, Clic5, Fabp3, 
Kcnh6, Kcnh8, Atp6v0a4, Slc15a3, Dmbt1, Slc46a2 

4 Ion transport 

Kcnj16, Slc36a2, Scn1b, Kcnu1, Slc11a1, Slc23a1, 
Atp2b3, Slc24a3, Slc1a6, Slc39a8, Slc4a7, Slc39a5, 
Mcoln2, Slc30a3, Kcnq1, Gabra2, Gabra6, Slc10a5, 
Atp1a2, Gria4, Tcn2, Cnnm1, Slc26a3, Kcnj8, Clic5, 

Kcnh6, Kcnh8, Atp6v0a4 

4 Signal transduction 

A2m, Mug1, Il19, Lrrc4b, Rrad, Gpcpd1, Ms4a1, Rgn, 
Eras, Cib3, Rab27a, Pik3cg, Wnt10b, Scube1, Timd4, 

Mgp, Ptpru, Bcl2l10, Sag, Adamts7, Grb10, Sstr3, Pira7, 
Ophn1, Pla2g2d, Vmn2r43, Ccl3, Adora2b, Olfr763, Ric3, 
Pde6a, Olfr49, Rasal1, Gpr26, Olfr481, Gpr20, Gpr156, 

Tlr11, Gabra2, Gabra6, Vmn1r37, Pcdh17, Lama1, Frem3, 
Fabp3, Olfr1024, Olfr470, Srms, Gpr84, Olfr312, Igfbp6, 

Olfr316, Pip5k1b, Vmn1r65, Insrr, Stac2, Slc1a6, 
Vmn2r77, Sema3b, Shc2, Vmn2r72, Ceacam2, 

Ceacam14, Rxfp1, Rab3il1, Nrxn1, Slit2, Chrm5, Pgpep1l, 
Cd80, Ppef2, Vmn2r67, Gm12, Kcnh6, Gnb4, Clec4b1, 
Kcnh8, Vmn2r60, Chl1, Cxcl1, Frk, Vmn1r181, Olfr538, 

Pf4, 7530428d23rik, Scarf1, Islr, Vcam1, Sphkap, Calcb, 
Cdh7, Lingo4, Hrh2, Gm14548, Ppap2b, Aatk, Vmn2r16, 

Flrt1, Il2ra, Pla2g10, Dtx1, Flt4, Olfr1095, Nfasc, 
Vmn2r121, Pdc, Vmn2r82, Chn2, Nr5a2, Htr2c, Htr2a 

5 Extracellular matrix 
Fras1, Hapln1, Wnt10b, Enam, Nid1, Col2a1, Postn, 
Emilin2, Emilin3, Mmp12, Adamts7, Lama1, Frem3, 

Crispld2, Sftpd, Mmp1a, Chl1, Dmbt1 
5 Lung development Lama1, Slc23a1, Rxfp1, Hoxa5, Crispld2, Sftpd, Mgp, Hhip 

5 
Respiratory tube 

development 
Lama1, Slc23a1, Rxfp1, Hoxa5, Crispld2, Sftpd, Mgp, Hhip 

5 
Respiratory system 

development 
Lama1, Slc23a1, Rxfp1, Hoxa5, Crispld2, Sftpd, Mgp, Hhip 

6 
Inflammatory 

response 
Kng1, Cxcl1, Tlr11, Ccl3, Olr1, Mecom, C1qc, Slc11a1, 

Ggt5, Cd55, Nod2, Saa2, Cfh, C2, Lbp, Ai182371 
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Tabela 5: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (reprimidos).  

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

6 
Extracellular region 

part 

Fras1, Cxcl1, Ccl3, A2m, Mug1, Enam, Il19, Apoc1, Postn, 
Pf4, Col2a1, Il33, Saa2, Crispld2, Sftpd, Lbp, Mmp1a, 

Kng1, Plat, Hapln1, Wnt10b, Mgp, Nid1, Emilin2, Emilin3, 
Mmp12, Slit2, Adamts7, Lama1, Frem3, Chl1, Dmbt1, 

Ay074887 

6 
Immune effector 

process 
Slc11a1, Cd55, Nod2, Kcnj8, Cfh, C2, Lbp, C1qc, Rab27a, 

Ai182371 

6 
Response to 

wounding 

Kng1, Cxcl1, Tlr11, Ccl3, Olr1, Pf4, Mecom, C1qc, 
Slc11a1, Ggt5, Cd55, Nod2, Saa2, Cfh, C2, Lbp, 

Ai182371, Rab27a 

6 
Innate immune 

response 
Slc11a1, Tlr11, Cd55, Nod2, Cfh, C2, Lbp, C1qc, Rab27a 

6 Defense response 
Kng1, Cxcl1, Tlr11, Ccl3, Lyz1, Olr1, Mecom, C1qc, 

Slc11a1, Ggt5, Cd55, Nod2, Saa2, Kcnj8, Cfh, Nlrp4a, 
Defb34, C2, Lbp, Ai182371, Rab27a 

6 

Activation of plasma 
proteins involved in 
acute inflammatory 

response 

Cd55, Cfh, C2, C1qc, Ai182371 
 

6 
Complement 

activation 
Cd55, Cfh, C2, C1qc, Ai182371 

6 
Acute inflammatory 

response 
Cd55, Saa2, Cfh, C2, Lbp, C1qc, Ai182371 

6 Immune response 
Cxcl1, Tlr11, H2-M9, Ccl3, Olr1, Pf4, Skap1, C1qc, Fcamr, 
Slc11a1, Cd55, Nod2, Clec4e, Kcnj8, Cfh, C2, Af251705, 

Lbp, Ai182371, Rab27a 

6 Carbohydrate binding 
Hapln1, Olr1, Galnt6, Galnt5, Lgals12, Pf4, Postn, 

Gpcpd1, Nod2, Clec4e, Crispld2, Clec3a, Sftpd, Cfh, 
Clec4b1 

6 
Complement 
component 

Cd55, Cfh, C2, C1qc, Ai182371 

6 
Positive regulation of 

immune system 
process 

Slc11a1, Cd55, Nod2, Il2ra, Adora2b, Cd80, Cfh, C2, Lbp, 
C1qc, Ai182371 

6 
Complement-mediated 

immunity 
Cd55, Cfh, C2, C1qc, Ai182371 

7 Ion transport 

Kcnj16, Scn1b, Kcnu1, Slc11a1, Atp2b3, Slc24a3, Slc1a6, 
Slc39a8, Slc4a7, Slc39a5, Mcoln2, Slc30a3, Slco5a1, 

Kcnq1, Gabra2, Gabra6, Slc10a5, Atp1a2, Gria4, Tcn2, 
Slc26a3, Frem3, Kcnj8, Clic5, Kcnh6, Kcnh8, Atp6v0a4 

7 Transport 

Kcnj16, Frk, Scn1b, Slc6a4, Apoc1, Psapl1, Sec14l4, 
Kcnu1, Slc11a1, Slc23a1, Slc2a6, Atp2b3, Slc24a3, 

Slc1a6, Slc39a8, Slc4a7, Slc25a2, Slc39a5, Slc30a3, Lbp, 
Mcoln2, Slco5a1, Kcnq1, Slc25a40, Shbg, Gabra2, Acta1, 
Gabra6, 2010107g12rik, Atp1a2, Slc10a5, Abcc12, Gria4, 

Tcn2, Slc26a3, Frem3, Slc6a7, Kcnj8, Clic5, Fabp3, 
Kcnh6, Kcnh8, Atp6v0a4, Slc15a3, Dmbt1, Slc46a2 
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Tabela 5: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (reprimidos).  

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

7 Symporter activity 
Slc23a1, Slc2a6, Slc36a2, Slc6a7, Slc24a3, Slc1a6, 

Slc6a4, Slc4a7, Slc10a5, Slc15a3 

7 Ion transport 

Kcnj16, Slc36a2, Scn1b, Kcnu1, Slc11a1, Slc23a1, 
Atp2b3, Slc24a3, Slc1a6, Slc39a8, Slc4a7, Slc39a5, 
Mcoln2, Slc30a3, Kcnq1, Gabra2, Gabra6, Slc10a5, 
Atp1a2, Gria4, Tcn2, Cnnm1, Slc26a3, Kcnj8, Clic5, 

Kcnh6, Kcnh8, Atp6v0a4 

7 Transporter 

Slc6a4, Apoc1, Sec14l4, Slc11a1, Slc23a1, Slc2a6, 
Atp2b3, Saa2, Slc24a3, Slc1a6, Slc39a8, Slc25a2, Slc4a7, 

Slc30a3, Slc39a5, Slco5a1, 2010107g12rik, Abcc12, 
Slc10a5, Atp1a2, Tcn2, Slc26a3, Frem3, Slc6a7, 

Atp6v0a4, Slc15a3 
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Tabela 6: Análise por DAVID para determinar os termos mais enriquecidos em cada 

categoria de GO pelos genes diferencialmente expressos (induzidos) entre células 

mTEC 3.10 controle e que tiveram o gene Aire silenciado por RNAi.  

 

Genes Induzidos 

 Grupo 1 
Score de Enriquecimento: 3,57 

Categoria Termos Enriquecidos 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

BP (GOTERM) 
GO:0007166~cell surface receptor linked 

signal transduction 
61 <0,0001 

BP (GOTERM) GO:0007600~sensory perception 40 <0,0001 

BP (GOTERM) GO:0007608~sensory perception of smell 34 <0,0001 

BP (GOTERM) GO:0050890~cognition 41 <0,0001 

MF (GOTERM) GO:0004984~olfactory receptor activity 33 0,0001 

BP (GOTERM) GO:0050877~neurological system process 44 0,0001 

BP (GOTERM) 
GO:0007186~G-protein coupled receptor 

protein signaling pathway 
47 0,0002 

BP 
(PANTHER) 

GO:0007606~sensory perception of 
chemical stimulus 

34 

 
0,0002 

BP 
(PANTHER) 

BP00102:Signal transduction 
76 

 
0,0003 

BP 
(PANTHER) 

BP00103:Cell surface receptor mediated 
signal transduction 

46 

 
0,0039 

BP 
(PANTHER) 

BP00104:G-protein mediated signaling 
31 

 
0,0169 

 
Nota: CC = Componente Celular; BP = Biological Process; MF = Molecular Function. Entre 
parênteses estão os bancos de dados/fontes que orientaram a busca. 
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Tabela 6: Análise por DAVID para determinar os termos mais enriquecidos em cada 

categoria de GO pelos genes diferencialmente expressos (induzidos) entre células 

mTEC 3.10 controle e que tiveram o gene Aire silenciado por RNAi.  

 

Genes Induzidos 

Grupo 2 
Score de Enriquecimento: 2,17 

Categoria Termo 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

BP 
(PANTHER) 

BP00274:Cell communication 34 <0,0001 

BP 
(PANTHER) 

BP00102:Signal transduction 76 0,0003 

BP 
(PANTHER) 

BP00193:Developmental processes 46 0,0011 

BP 
(PANTHER) 

BP00103:Cell surface receptor mediated 
signal transduction 

46 0,0039 

MF 
(PANTHER) 

MF00016:Signaling molecule 19 0.0135 

MF (GOTERM) GO:0004175~endopeptidase activity 13 0.0166 

Grupo 3 

Score de Enriquecimento:  1,92 

Categoria Termo 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

BP 
(PANTHER) 

BP00035:DNA replication 8 0,0007 

BP (GOTERM) GO:0006270~DNA replication initiation 3 0.0088 

BP (GOTERM) GO:0006260~DNA replication 7 0.0244 

BP 
(PANTHER) 

BP00203:Cell cycle 20 0.0299 

MF 
(PANTHER) 

MF00043:DNA-directed DNA polymerase 3 0.0415 

BP (PANTHE) BP00035:DNA replication 8 0,0007 

 
Nota: CC = Componente Celular; BP = Biological Process; MF = Molecular Function. Entre 
parênteses estão os bancos de dados/fontes que orientaram a busca. 
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Tabela 6: Análise por DAVID para determinar os termos mais enriquecidos em cada 

categoria de GO pelos genes diferencialmente expressos (induzidos) entre células 

mTEC 3.10 controle e que tiveram o gene Aire silenciado por RNAi.  

 

Genes Induzidos 

 
Grupo 4 

Score de Enriquecimento:  1,74 

Categoria Termo 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

BP (GOTERM) 
GO:0002052~positive regulation of 

neuroblast proliferation 
3 0.0088 

BP (GOTERM) 
GO:0050769~positive regulation of 

neurogenesis 
4 0.0219 

BP (GOTERM) 
GO:0010720~positive regulation of cell 

development 
4 0.0313 

 
Nota: CC = Componente Celular; BP = Biological Process; MF = Molecular Function. Entre 
parênteses estão os bancos de dados/fontes que orientaram a busca. 
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Tabela 7: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (induzidos). 

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

1 
Cell surface receptor linked 

signal transduction 

Olfr1352, Olfr786, Pax6, Gnrhr, Olfr782, Vmn1r168, 
Olfr554, Sh2d1b1, Galr2, Olfr652, Olfr24, Ms4a2, 

Olfr699, Apln, Olfr266, Olfr1107, Adamts20, Fgf21, 
Zfp128, Olfr1287, Olfr1431, Vegfc, Olfr666, Adrb1, 

Olfr661, Olfr935, Olfr94, Mst1r, Olfr495, Olfr90, 
Olfr52, Vmn2r91, Drd2, Olfr1402, Ffar2, Olfr172, 

Olfr135, Vmn1r87, Gng11, Olfr432, Olfr577, Foxh1, 
Olfr1449, Olfr384, Nms, Olfr1180, Olfr205, Olfr284, 

Vav3, Smad9, Adam24, Vmn1r174, Olfr1260, 
Olfr815, Dkk4, Nps, Olfr1198, Avpr1b, Olfr1417, 

Mesp1, Olfr1124 

1 Sensory perception 

Rp1, Drd2, Olfr1402, Olfr1352, Olfr172, Olfr786, 
Olfr135, Olfr432, Olfr782, Olfr577, Olfr1449, 

Olfr554, Olfr384, Slc24a1, Olfr652, Olfr24, Olfr699, 
Olfr1180, Olfr205, Olfr284, Olfr266, Olfr1107, 

Olfr1260, Olfr1287, Olfr815, Olfr1431, Cacna2d4, 
Gjb2, Olfr666, Olfr1198, Olfr935, Olfr661, Olfr94, 
Olfr1417, Olfr90, Olfr495, Otoa, Olfr1124, Olfr52, 

Ngf 

1 Sensory perception of smell 

Drd2, Olfr1402, Olfr1352, Olfr172, Olfr135, Olfr786, 
Olfr432, Olfr782, Olfr577, Olfr1449, Olfr554, 

Olfr384, Olfr652, Olfr24, Olfr699, Olfr1180, Olfr205, 
Olfr284, Olfr266, Olfr1107, Olfr1260, Olfr1287, 
Olfr815, Olfr1431, Olfr666, Olfr1198, Olfr935, 

Olfr661, Olfr94, Olfr1417, Olfr90, Olfr495, Olfr1124, 
Olfr52 

1 Cognition 

Rp1, Olfr1402, Drd2, Olfr1352, Olfr172, Olfr786, 
Olfr135, Olfr432, Olfr782, Olfr577, Olfr1449, 

Olfr554, Olfr384, Slc24a1, Olfr652, Olfr24, Olfr699, 
Olfr1180, Olfr205, Olfr284, Olfr266, Olfr1107, Egr2, 
Olfr1260, Olfr1287, Olfr815, Olfr1431, Cacna2d4, 
Gjb2, Olfr666, Olfr1198, Olfr935, Olfr661, Olfr94, 
Olfr1417, Olfr90, Olfr495, Otoa, Olfr1124, Olfr52, 

Ngf 

1 Olfactory receptor activity 

Olfr1402, Olfr1352, Olfr135, Olfr786, Olfr172, 
Olfr432, Olfr782, Olfr577, Olfr1449, Olfr554, 

Olfr384, Olfr652, Olfr24, Olfr699, Olfr1180, Olfr205, 
Olfr284, Olfr266, Olfr1107, Olfr1260, Olfr1287, 
Olfr815, Olfr1431, Olfr666, Olfr1198, Olfr935, 

Olfr661, Olfr94, Olfr1417, Olfr90, Olfr495, Olfr1124, 
Olfr52 
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Tabela 7: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (induzidos). 

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

1 Neurological system process 

Sv2b, Olfr1180, Olfr205, Olfr284, Olfr266, Olfr1107, 
Egr2, Olfr1260, Olfr1287, Olfr815, Olfr1431, 
Cacna2d4, Gjb2, Hoxc10, Olfr666, Olfr1198, 

Olfr935, Olfr661, Olfr94, Olfr1417, Olfr90, Olfr495, 
Otoa, Olfr1124, Olfr52, Ngf 

1 
Protein coupled receptor protein 

signaling pathway 

Vmn2r91, Olfr1402, Drd2, Ffar2, Olfr1352, Olfr172, 
Olfr786, Olfr135, Vmn1r87, Olfr432, Gng11, Gnrhr, 

Olfr782, Vmn1r168, Olfr577, Olfr1449, Olfr554, 
Galr2, Olfr384, Olfr652, Olfr24, Olfr699, Nms, Apln, 

Olfr1180, Olfr205, Olfr284, Olfr266, Olfr1107, 
Vmn1r174, Olfr1260, Olfr1287, Olfr815, Olfr1431, 
Nps, Olfr666, Adrb1, Olfr1198, Olfr935, Olfr661, 

Avpr1b, Olfr94, Olfr1417, Olfr90, Olfr495, Olfr1124, 
Olfr52 

1 
Sensory perception of chemical 

stimulus 

Drd2, Olfr1402, Olfr1352, Olfr172, Olfr135, Olfr786, 
Olfr432, Olfr782, Olfr577, Olfr1449, Olfr554, 

Olfr384, Olfr652, Olfr24, Olfr699, Olfr1180, Olfr205, 
Olfr284, Olfr266, Olfr1107, Olfr1260, Olfr1287, 
Olfr815, Olfr1431, Olfr666, Olfr1198, Olfr935, 

Olfr661, Olfr94, Olfr1417, Olfr90, Olfr495, Olfr1124, 
Olfr52 

1 Signal transduction 

Nxph3, Ctnnal1, Rp1, Psg16, Klrc3, Vtn, Gnrhr, 
Vmn1r168, Sh2d1b1, Htra1, Galr2, Ms4a2, Olfr699, 

Cntnap1, Foxb2, Apln, Gnl3, Olfr266, Psg28, 
Olfr1107, Camk1g, Adamts20, Pcdh9, Psg20, 

Fgf21, Il24, Psg21, Ncr1, Olfr1431, Vegfc, Adrb1, 
F5, Prl3d2, Capn13, Olfr661, Mst1r, Olfr495, Ngf, 
Nmi, Olfr1402, Drd2, 4930525m21rik, Vmn2r91, 

Ffar2, Adamts15, Vmn1r87, Gng11, Olfr432, Foxh1, 
Prl2c5, Ece2, Olfr1449, Il17a, Rasgrp4, Vmn2r115, 

Ifna4, Vmn2r98, Prl2c1, Hhatl, Olfr284, Vav3, 
Smad9, Vmn1r174, Lrrn4, Adam24, Pcdh10, Gjb2, 
Cacna2d4, Dusp2, Foxi3, Avpr1b, Ifna12, Olfr1417, 

Areg, Cd200, Olfr1124 

1 
Cell surface receptor mediated 

signal transduction 

Vmn2r91, Drd2, Olfr1402, Ffar2, Vmn1r87, Olfr432, 
Gng11, Gnrhr, Vmn1r168, Foxh1, Il17a, Prl2c5, 

Ece2, Olfr1449, Rasgrp4, Galr2, Vmn2r115, Ifna4, 
Ms4a2, Olfr699, Foxb2, Vmn2r98, Apln, Prl2c1, 
Hhatl, Olfr284, Olfr266, Smad9, Olfr1107, Vav3, 
Lrrn4, Vmn1r174, Fgf21, Il24, Olfr1431, Adrb1, 

Foxi3, Prl3d2, Olfr661, Avpr1b, Ifna12, Olfr1417, 
Mst1r, Olfr495, Olfr1124, Ngf 
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Tabela 7: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (induzidos). 

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

1 G-protein mediated signaling 
Vmn2r98, Prl2c1, Olfr284, Olfr266, Vav3, Olfr1107, 

Vmn1r174, Olfr1431, Adrb1, Prl3d2, Avpr1b, 
Olfr661, Olfr1417, Olfr495, Olfr1124 

2 BP00274:Cell communication 

Nxph3, Rp1, Psg16, Klrc3, Adamts15, Vtn, Foxh1, 
Il17a, Ece2, Htra1, Ifna4, Cntnap1, Foxb2, Apln, 

Hhatl, Psg28, Smad9, Adam24, Adamts20, Pcdh10, 
Pcdh9, Psg20, Fgf21, Il24, Psg21, Ncr1, Vegfc, 
Foxi3, Adrb1, Avpr1b, Ifna12, Areg, Cd200, Ngf 

2 BP00102:Signal transduction 

Nxph3, Ctnnal1, Rp1, Psg16, Klrc3, Vtn, Gnrhr, 
Vmn1r168, Sh2d1b1, Htra1, Galr2, Ms4a2, Olfr699, 

Cntnap1, Foxb2, Apln, Gnl3, Olfr266, Psg28, 
Olfr1107, Camk1g, Adamts20, Pcdh9, Psg20, 

Fgf21, Il24, Psg21, Ncr1, Olfr1431, Vegfc, Adrb1, 
F5, Prl3d2, Capn13, Olfr661, Mst1r, Olfr495, Ngf, 
Nmi, Olfr1402, Drd2, 4930525m21rik, Vmn2r91, 

Ffar2, Adamts15, Vmn1r87, Gng11, Olfr432, Foxh1, 
Prl2c5, Ece2, Olfr1449, Il17a, Rasgrp4, Vmn2r115, 

Ifna4, Vmn2r98, Prl2c1, Hhatl, Olfr284, Vav3, 
Smad9, Vmn1r174, Lrrn4, Adam24, Pcdh10, Gjb2, 
Cacna2d4, Dusp2, Foxi3, Avpr1b, Ifna12, Olfr1417, 

Areg, Cd200, Olfr1124 

2 
BP00193:Developmental 

processes 

Mef2b, Psg16, Fignl1, Pax6, Dscaml1, Gnrhr, 
Trim15, Foxh1, Prl2c5, Hand1, Htra1, Galr2, Piwil2, 
Foxb2, Lmod1, Ifrd2, Tlx2, Etv5, Negr1, Apln, Etv4, 
Prl2c1, Hhatl, Muc2, Psg28, Smad9, Egr2, Lrrn4, 

Fscn3, Pcdh9, Psg20, Vax2, Psg21, Dkk4, Hoxc10, 
Afp, Vegfc, Foxi3, Dusp2, Prl3d2, Krt79, Avpr1b, 

Sp5, Mst1r, Mab21l1, Ngf 

2 
BP00103:Cell surface receptor 
mediated signal transduction 

Vmn2r91, Drd2, Olfr1402, Ffar2, Vmn1r87, Olfr432, 
Gng11, Gnrhr, Vmn1r168, Foxh1, Il17a, Prl2c5, 

Ece2, Olfr1449, Rasgrp4, Galr2, Vmn2r115, Ifna4, 
Ms4a2, Olfr699, Foxb2, Vmn2r98, Apln, Prl2c1, 
Hhatl, Olfr284, Olfr266, Smad9, Olfr1107, Vav3, 
Lrrn4, Vmn1r174, Fgf21, Il24, Olfr1431, Adrb1, 

Foxi3, Prl3d2, Olfr661, Avpr1b, Ifna12, Olfr1417, 
Mst1r, Olfr495, Olfr1124, Ngf 

2 
GO:0005576~extracellular 

region 

Nxph3, Cthrc1, Prss40, Adamts15, Vtn, Il17a, 
Prl2c5, Rnase10, Isg15, Htra1, Ccbe1, Ifna4, Nms, 
Glipr1l2, Prl2c1, Spp1, Muc2, Adam24, Adamts20, 

Dhrs11, F9, Fgf21, Il24, Mcpt8, Mmp13, Dkk4, 
Pcolce2, 4931414p19rik, Afp, Vegfc, Nps, F5, 

Prl3d2, Ifna12, Areg, Otoa, Gm9706, Ngf 
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Tabela 7: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (induzidos). 

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

2 MF00016:Signaling molecule 
Nxph3, Fgf21, Il24, Necab2, Dkk4, Vegfc, Il17a, 
Prl2c5, Prl3d2, Rasgrp4, Ifna4, Ifna12, Cntnap1, 

Areg, Apln, Prl2c1, Ngf, Gnl3, Spp1 

2 
GO:0004175~endopeptidase 

activity 

Adam24, Astl, Adamts20, Prss40, Adamts15, F9, 
Mcpt8, Mmp13, Mcpt9, Ece2, Peg10, Htra1, 

Capn13 

 

2 
GO:0044421~extracellular 

region part 

Muc2, Cthrc1, Adam24, Adamts20, Adamts15, Vtn, 
Il24, Mmp13, Afp, Vegfc, Il17a, Prl2c5, F5, Prl3d2, 

Ifna4, Ifna12, Areg, Otoa, Spp1 

2 BP00148:Immunity and defense 

Cthrc1, Nmi, Klrc3, Gm14446, Ppil1, Oas3, 
I830012o16rik, Il17a, Rasgrp4, Ifna4, Aif1l, Ms4a2, 

Apln, Ciita, Gsta2, Vav3, Lrrc2, F9, Il24, Mcpt8, 
Ncr1, Mcpt9, Ifit3, Ifit1, Adrb1, H2-Eb2, F5, Ifna12, 

Defb46, Mst1r, Cd200, Gbp3 

2 MF00153:Protease 
Astl, Adam24, Adamts20, Prss40, Adamts15, F9, 
Mcpt8, Mcpt9, Mmp13, Usp18, Ece2, F5, Htra1, 

Capn13, Usp13 

2 
MF00040:Cell adhesion 

molecule 
Ctnnal1, Psg28, Psg16, Pcdh10, Dscaml1, Pcdh9, 

Vtn, Psg20, Psg21, Negr1, Spp1 

2 
GO:0070011~peptidase activity, 
acting on L-amino acid peptides 

Astl, Adam24, Adamts20, Prss40, Adamts15, F9, 
Mcpt8, Mcpt9, Mmp13, Peg10, Usp18, Ece2, Htra1, 

Capn13, Usp13 

3 BP00035:DNA replication 
Gins1, Exo1, Pole2, Pola1, Mcm3, Mybbp1a, Mcm5, 

Dscc1 

3 
GO:0006270~DNA replication 

initiation 
Pola1, Mcm3, Mcm5 

3 
GO:0006261~DNA-dependent 

DNA replication 
Pole2, Pola1, Mcm3, Mcm5 

3 GO:0006260~DNA replication Gins1, Pole2, Pola1, Mcm3, Chaf1b, Mcm5, Dscc1 

3 BP00203:Cell cycle 

Exo1, Gins1, 4930525m21rik, Pola1, Mcm3, 
Hmga2, Mcm5, Foxh1, Vegfc, Actg2, Actrt2, Foxi3, 
Dusp2, Pole2, Dkc1, Aif1l, Foxb2, Mst1r, Mybbp1a, 

Dscc1 
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Tabela 7: Genes que compõem cada termo enriquecido das diferentes categorias de 

GO (induzidos). 

 

Grupo Termo Enriquecido Genes Envolvidos 

3 
MF00043:DNA-directed DNA 

polymerase 
Pole2, Pola1, Mybbp1a 

4 
GO:0002052~positive regulation 

of neuroblast proliferation 
Vegfc, Drd2, Pax6 

4 
GO:0050769~positive regulation 

of neurogenesis 
Vegfc, Drd2, Pax6, Ngf 

4 
GO:0010720~positive regulation 

of cell development 
Vegfc, Drd2, Pax6, Ngf 

 

 

 Ainda, em relação aos genes que foram reprimidos pelo silenciamento de 

Aire, verificamos a ocorrência da expressão desses genes em outros tecidos, que 

não o timo (tabela 8). Apesar de tecidos como cérebro, testículos e fígado terem 

apresentado o maior número de genes envolvidos (Apêndice B), o resultado da 

análise de enriquecimento funcional revelou que os termos (tecidos) estatisticamente 

mais enriquecidos (p<0,05) foram: "PCR rescue clones", "Unfertilized egg", 

"Diencephalon"; "Vomeronasal organ", "Ovary" e "Uterus" (Tabela 9). Isso se deve 

ao fato de que as análises por DAVID levam em consideração não somente a 

quantidade de genes envolvidos mas também outros fatores como o valor de 

expressão individual.  
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Tabela 8 - Resultado da análise da expressão tecidual dos genes modulados 

(reprimidos) pelo silenciamento do gene Aire com RNAi na linhagem celular mTEC 

3.10. 

  

Categoria Termo Enriquecido (tecido) 
Quantidade de genes 

envolvidos 
Valor de 

P 

UP_TISSUE PCR rescued clones 55 0,0003 

UP_TISSUE Unfertilized egg 4 0,0263 

UP_TISSUE Diencephalon 15 0,0392 

UP_TISSUE Vomeronasal organ 3 0,0405 

UP_TISSUE Ovary and uterus 6 0,0416 

UP_TISSUE Plasma 6 0,0601 

UP_TISSUE Pituitary gland 7 0,0644 

UP_TISSUE Bone 11 0,1313 

UP_TISSUE Cerebellum 44 0,1548 

UP_TISSUE Ovary 12 0,1834 

UP_TISSUE Cochlea 3 0,1856 

UP_TISSUE 
Embryonic body between diaphragm 

region and neck 
7 0,2355 

UP_TISSUE In vitro fertilized eggs 8 0,2813 

UP_TISSUE Oviduct 6 0,3172 

UP_TISSUE Cecum 8 0,3932 

UP_TISSUE Eye 37 0,4346 

UP_TISSUE Olfactory brain 7 0,4664 

UP_TISSUE Retina 16 0,4808 

UP_TISSUE Brain 170 0,5301 

UP_TISSUE 
Mullerian duct includes surrounding 

region 
3 0,5421 

UP_TISSUE Pituitary 6 0,6068 

 
Nota: UP_TISSUE = UniProt, categoria Tissue. Bancos de dados/fonte original consultada pelo 
DAVID. 
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Tabela 8 (continuação) - Resultado da análise da expressão tecidual dos genes 

modulados (reprimidos) pelo silenciamento do gene Aire com RNAi na linhagem 

celular mTEC 3.10. 

 

Categoria Termo Enriquecido (tecido) 
Quantidade de 

genes envolvidos 
Valor de 

P 

UP_TISSUE Dendritic cell 5 0,6107 

UP_TISSUE Corpora quadrigemina 13 0,6412 

UP_TISSUE Egg 10 0,6509 

UP_TISSUE Embryonic stem cell 6 0,6626 

UP_TISSUE Adipose tissue 3 0,6661 

UP_TISSUE B-cell 3 0,6874 

UP_TISSUE Vein 3 0,7124 

UP_TISSUE Head 36 0,7409 

UP_TISSUE Spleen 22 0,7417 

UP_TISSUE Brain cortex 13 0,7572 

UP_TISSUE Mast cell 4 0,7773 

UP_TISSUE Pancreas 13 0,79872 

UP_TISSUE Hypothalamus 9 0,8062 

UP_TISSUE Embryonic head 3 0,8067 

UP_TISSUE Testicle 4 0,8110 

UP_TISSUE Eyeball 6 0,8272 

UP_TISSUE Colon 21 0,8361 

UP_TISSUE 
Mammary tumor metastatized to lung, MMTV-

LTR/Wnt1 model, Expression driven by an 
MMTV-LTR enhancer, 

3 0,8524 

UP_TISSUE Spinal cord 10 0,8584 

UP_TISSUE Aorta 3 0,8602 

UP_TISSUE Medulla oblongata 10 0,8641 

UP_TISSUE Activated spleen 12 0,8873 

Nota: UP_TISSUE = UniProt, categoria Tissue. Bancos de dados/fonte original consultada pelo 
DAVID. 
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Tabela 8 (continuação) - Resultado da análise da expressão tecidual dos genes 

modulados (reprimidos) pelo silenciamento do gene Aire com RNAi na linhagem 

celular mTEC 3.10. 

 

Categoria Termo Enriquecido (tecido) 
Quantidade de genes 

envolvidos 
Valor 
de P 

UP_TISSUE Salivary gland 10 0,8935 

UP_TISSUE Olfactory epithelium 7 0,8939 

UP_TISSUE Skeletal muscle 3 0,8999 

UP_TISSUE Epididymis 3 0,8999 

UP_TISSUE Placenta 13 0,9040 

UP_TISSUE Visual cortex 4 0,9072 

UP_TISSUE Stomach 7 0,9158 

UP_TISSUE Tongue 11 0,9214 

UP_TISSUE Testis 73 0,9256 

UP_TISSUE Skin 13 0,9284 

UP_TISSUE Cortex 3 0,9328 

UP_TISSUE Aorta and vein 3 0,9378 

UP_TISSUE 
Mammary tumor, WAP-TGF alpha 

model, 7 months old 
6 0,9702 

UP_TISSUE Small intestine 5 0,9702 

UP_TISSUE Heart 15 0,9704 

UP_TISSUE Amnion 4 0,9723 

UP_TISSUE Urinary bladder 4 0,97328 

UP_TISSUE Kidney 39 0,9773 

UP_TISSUE Limb 3 0,9798 

UP_TISSUE Lung 22 0,9808 

UP_TISSUE Spinal ganglion 5 0,9826 

UP_TISSUE Fetal brain 4 0,9839 

 
Nota: UP_TISSUE = UniProt, categoria Tissue. Bancos de dados/fonte original consultada pelo 
DAVID. 
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Tabela 8 (continuação) - Resultado da análise da expressão tecidual dos genes 

modulados (reprimidos) pelo silenciamento do gene Aire com RNAi na linhagem 

celular mTEC 3.10. 

 

Categoria Termo Enriquecido (tecido) 
Quantidade de genes 

envolvidos 
Valor 
de P 

UP_TISSUE Macrophage 5 0,9997 

UP_TISSUE 
Mammary tumor metastatized to 
lung, Tumor arose spontaneously 

5 0,9853 

UP_TISSUE Inner ear 3 0,9876 

UP_TISSUE Mammary tumor, C3 6 0,9911 

UP_TISSUE Embryonic tail 4 0,9960 

UP_TISSUE Hippocampus 14 0,9968 

UP_TISSUE Thymus 40 0,9979 

UP_TISSUE Liver 57 0,9992 

UP_TISSUE Embryo 29 0,9996 

UP_TISSUE Bone marrow 17 0,9997 

UP_TISSUE Mammary gland 28 0,9999 

UP_TISSUE Whole body 11 0,9999 

UP_TISSUE Mammary tumor 26 0,9999 

 
Nota: UP_TISSUE = UniProt, categoria Tissue. Bancos de dados/fonte original consultada pelo 
DAVID. 
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Tabela 9 - Genes reprimidos em mTEC 3.10 após o silenciamento do gene Aire que 

estão associados a expressão em outros tecidos que não o timo e tiveram mais 

signifiância estatística no enriquecimento funcional (p<0,05). 

 

Termo  
enriquecido (tecido) 

Valor de P Genes Envolvidos 

PCR rescued clones 0,0003 

Cyp24a1, Olfr312, Enam, Il19, Slc6a4, Arsj, Dstyk, 
4932414j04rik, 1700080o16rik, Olfr251, Atp2b3, Galntl6, 
Slc25a2, Cldnd2, Af251705, Slco5a1, Wnt10b, Olfr1305, 
Mecom, Pira7, Olfr11, Kcnh6, Vgll2, Kcnh8, Trem3, 
Cryba1, Pla2g2d, Olfr92, Chl1, Ccl3, 5430427o19rik, 
Adora2b, Galnt5, Psapl1, Nphp3, Slc11a1, Calcb, 
Plekhg1, Hrh2, Tekt5, Clasp2, Tgm5, Gm14548, Olfr898, 
Tlr11, Gabra2, Flrt1, H2-M9, Il2ra, Nid1, Neurog3, Ggt5, 
Olfr1024, Tcstv1, Htr2a, Ai182371 

Unfertilized egg 0,0263 Zfp92, Gm10436, Aurkc, Gm2042, Slc30a3 

Diencephalon 0,0392 
Ncald, Pld5, Fa2h, Arsj, Sphkap, St6galnac5, Cdh7, 
Sstr3, Plekhg1, Ganc, Crispld2, Gm10033, Htr2c, Zfp536, 
Slc25a40 

Vomeronasal organ 0,0405 Vmn2r43, H2-M9, Vmn2r82 

Ovary and uterus 0,0416 5430416o09rik, Frk, Adora2b, Scin, Slc30a3, Scarf1 
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7. DISCUSSÃO 

 

 

  As células tímicas epiteliais (TECs) são essenciais para o desenvolvimento 

dos timócitos e para a indução da tolerância central no timo. Essas células são 

classificadas como medulares (mTECs) e corticais (cTECs) de acordo com a sua 

localização na estrutura do timo e sua função. Enquanto as cTECs suportam a 

proliferação, diferenciação e seleção positiva das células T restritas ao auto-MHC, 

as mTECs desempenham um papel crítico na prevenção do aparecimento de 

doenças autoimunes em humanos e camundongos por meio da apresentação de 

autoantígenos (TRAs) aos timócitos em desenvolvimento. Tal apresentação é 

garantida pela expressão de milhares de genes que codificam TRAs, fenômeno 

denominado de expressão gênica promíscua (PGE) (KYEWSKI & DERBINSKI, 

2004). Quando os timócitos reconhecem os TRAs expressos pelas mTECs com alta 

avidez, eles sofrem apoptose (selação negativa) ou são convertidos em células T 

reguladoras (Tregs). Além disso, a expansão e a organização da medula do timo é 

também governada pelos timócitos em desenvolvimento, e a interação recíproca 

entre esses dois tipos celulares (as mTECs com os timócitos) é referida como 

"crosstalk tímico" (LOPES et al., 2015). 

 Por sua vez, as mTECs constituem uma população celular heterogênea que 

representa menos de 1% do total de células tímicas (GRAY et al., 2002; 2006). As 

mTECs podem ser identificadas por citometria de fluxo e mostram um fenótipo 

CD45- Ep-CAM+ Ly51-/lo UEA-1+ (GRAY et al., 2002; revisado por SUN, et al., 2014). 

Além disso, os diferentes subconjuntos de mTECs podem ser definidos por meio de 

outros marcadores como a expressão de MHCII e CD80, além do fator de 

transcrição AIRE (LOPES et al., 2015). Avanços recentes estabeleceram a relação 

entre os diferentes subconjuntos de mTECs, demonstrando que a diferenciação 

dessas células prossegue ao longo dos distintos estágios de maturação. 

Experimentos com RTOC (do inglês, Reaggregated Thymus Organ Culture) 

demonstraram que MHCII-/loCD80-/loAIRE- (mTEClo) dão origem às mTECs maduras 

MHCIIhiCD80hiAIRE+ (mTEChigh). De acordo com isto, observou-se que durante a 

embriogênese, as células mTEClo aparecem antes das mTEChigh (GABLER et al., 

2007; ROSSI et al., 2007). As mTECs imaturas expressam um conjunto limitado de 
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TRAs, enquanto que as maduras apresentam uma maior diversidade desses 

autoantígenos (revisado por PASSOS et al., 2015).  

  Como já mencionado, as mTECs desempenham uma importante função na 

indução da tolerância central das células T em desenvolvimento por meio de sua 

habilidade de expressar uma ampla gama de TRAs (DERBINSKI et al., 2001). Um 

estudo recente demonstrou por meio de deep-sequencing do transcriptoma que 

mTECs maduras expressam 19.923 genes, o que representa quase 85% do genoma 

murino (SANSOM et al., 2014). Deste modo, as mTECs constituem o único tipo 

celular descrito a expressar um número tão amplo de genes. O fator de transcrição 

Aire é um regulador transcricional que dirige a expressão de muitos TRAs 

(ANDERSON et al., 2002). A proteína AIRE regula sozinha a expressão de 3.980 

genes, os quais são considerados genes Aire-dependentes (revisado por AKIYAMA 

et al., 2015). Recentemente, atribuiu-se ao gene Fezf2 a função de regulador 

transcricional de genes Aire-independentes (TAKABA et al., 2015; KLEIN, 2015). 

 O gene Aire foi primeiramente identificado por clonagem posicional do locus 

gênico ligado a uma doença rara chamada APECED (do inglês, Autoimmune-

Polyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal-Dystrophy). Essa síndrome geralmente 

começa na infância com o aparecimento de candidíase mucocutânea crônica, a qual 

pode correlacionar-se a presença de autoanticorpos contra IL-17 e IL-22. Os estados 

mais tardios dessa doença são caracterizados pela presença de autoanticorpos 

contra múltiplos antígenos próprios e infiltração linfocitária de várias glândulas 

endócrinas, o que leva ao aparecimento de manifestações endócrinas autoimunes 

(revisado por LAAN & PETERSON, 2013).  

 Modelos de animais knockout (KO) têm sido amplamente utilizados para 

demonstrar o papel central de Aire na indução da tolerância ao próprio (ANDERSON 

et al., 2002; DERBINSKI et al., 2005; JIANG et al., 2005). Apesar de apresentarem 

uma doença mais branda, os animais Aire KO sempre desenvolvem infiltrados 

linfocitários e autoanticorpos (ANDERSON et al., 2002; KURODA et al., 2005). O 

papel de Aire como o principal regulador da expressão de TRAs foi primeiramente 

proposto por Anderson e colaboradores (2002), os quais relataram uma acentuada 

redução na expressão de TRAs no timo de camundongos Aire KO. Entre os 

antígenos que tiveram sua expressão reduzida estavam a insulina, a proteína salivar 

tipo 1, a proteína de ligação de ácidos graxos entre outros. Além disso, foi também 

verificada uma redução na seleção negativa das células T específicas nesses 
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animais. Essas observações forneceram a prova direta do papel de AIRE na indução 

da tolerância induzida por antígenos e, análises mais aprofundadas desses 

resultados, revelaram o papel das mTECs no processo (ANDERSON et al., 2002).  

 Outra prova da ação de Aire no controle da prevenção de doenças 

autoimunes foi verificada pela reintrodução do estroma tímico de camundongos Aire-

deficientes e Aire-suficientes em camundongos atímicos. Timos Aire-deficientes não 

foram capazes de prevenir o desenvolvimento de autoimunidade nos camundongos 

receptores, conforme verificado pelo aumento de autoanticorpos nas glândulas 

salivares, fígado, estômago e retina (GARDNER et al., 2008).  

 Por um outro lado, Kont e colaboradores (2008) demonstraram que não 

somente a total anulação, mas também a diminuição na expressão de Aire regula 

negativamente a expressão de TRAs de uma maneira dose-dependente. Foi 

observado que a expressão de TRAs no timo de camundongos heterozigotos do 

gene Aire (AireMUT/AireWT) correspondia a apenas 10-20% dos níveis de expressão 

observados nos camundongos do tipo AireWT/AireWT e não 50%, como era de se 

esperar quando um dos alelos genômicos de Aire permanece selvagem (KONT et 

al., 2008). Essa expressão de níveis abaixo do normal, como observado em animais 

heterozigotos, sugere a haploinsuficiência de Aire na regulação dos genes de TRAs 

alvo. Na haploinsuficiência dos reguladores da transcrição, ou seja, apenas uma 

cópia gênica no estado selvagem, não é o suficiente para a atividade funcional do 

produto gênico regulado (COOK et al., 1998; KAERN, et al., 2005). Suporte adicional 

para a teoria da haploinsuficiência de Aire foi dado pelo trabalho de Liston e 

colaboradores (2004) que demonstrou que a perda de uma cópia do alelo Aire em 

camundongos transgênicos causa defeitos severos na seleção negativa de células T 

e resulta na insulite de células pancreáticas, com a incidência de diabetes 

comparada com a de camundongos Aire KO (LISTON et al., 2004). 

 Nosso grupo de pesquisa também já evidenciou que variações nos níveis de 

expressão de Aire no estroma tímico de camundongos NOD, precedem a 

emergência do diabetes do tipo 1 (DM1). Uma diminuição na expressão desse gene 

em animais considerados pré-diabéticos precede o aparecimento de DM1. Além 

disso, TRAs relacionados ao DM1 e expressos no timo como Ins2 e Gad1, 

apresentaram expressão reprimida no timo de camundongos diabéticos. Esses 

achados indicam que a desregulação cronológica de genes importantes para a 

seleção negativa pode estar associada ao desenvolvimento de doenças autoimunes 
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agressivas (FORNARI et al., 2010). Outro trabalho recente do nosso grupo 

demonstrou que perturbações leves e transitórias na expressão do gene Aire, no 

timo de camundongos Balb/c eletrotransfectados in vivo com RNAi, podem 

ocasionar alterações  na expressão de diversos genes, entre eles TRAs (OLIVEIRA 

et al., 2013).  

 Essas observações nos levaram a questionar se alterações temporais e 

parciais na expressão do gene Aire, poderiam desregular o crosstalk tímico entre 

mTECs e timócitos, o que poderia contribuir para o desenvolvimento da 

autoimunidade. Segundo o que conhecemos, nada ainda foi mensurado, 

considerando as principais células envolvidas na indução da tolerância central no 

timo. Para testar essa hipótese, manipulamos a expressão do gene Aire e 

realizamos um ensaio de adesão entre mTECs e timócitos. Nossa visão é que esse 

ensaio representa um sistema modelo útil por meio do qual poderíamos quantificar a 

funcionalidade de Aire.  

 Neste trabalho, utilizamos uma linhagem primária de células tímicas epiteliais 

medulares denominada  mTEC 3.10. Essas células foram gentilmente cedidas pelo 

Prof. Dr. Wilson Savino, então coordenador do Laboratório de Pesquisas sobre o 

Timo da Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) do Rio de Janeiro/RJ.  

 As células mTEC 3.10 foram estabelecidas a partir do timo de camundongos 

recém-nascidos da linhagem C57BL/6  e o fenótipo medular determinado por  

imunomarcação com os anticorpos Th-3 e Th-4 mAb, que reconhecem fenótipos 

corticais e medulares, respectivamente. Além disso, foi demonstrado que as TECs 

medulares são capazes de apresentar antígenos solúveis para às células T 

(HIROKAWA et al., 1986; MIZUOCHI et al., 1992). Essas células também foram 

avaliadas por meio da utilização de um painel de anticorpos monoclonais anti-

citoqueratina que comprovou o fenótipo medular distinto (NIHEI et al., 2003).  

 Ainda com o propósito de confirmar o fenótipo medular das células mTEC 

3.10, empregamos o seguinte painel de anticorpos monoclonais: anti-mouse CD45-

PerCP; anti-mouse CD326 (Ep-CAM) e anti-mouse Ly51-PE (BD Biosciences - Sao 

Jose, CA, USA). Foi realizada também a marcação das células com a Lectina 

Aglutinina I de Ulex europaeus (UEA I) marcado com FITC (Vector Labs - 

Burlingame, Ca,USA)  As células foram ainda marcadas com anti-mouse CD80-APC 

e anti-mouse MHCII-PE (BD Biosciences - Sao Jose, CA, USA) (GRAY et al., 2002; 

ALEXANDROPOULOS & DANZL, 2012).  
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 As características medulares das células mTEC 3.10 foram confirmadas pelo 

fenótipo: CD45- Ep-CAM+ Ly51- UEA-1+ (Figura 19). Verificou-se ainda que uma 

cultura de células mTEC 3.10 pode apresentar células em diferentes estágios de 

maturação, visto que apenas algumas expressavam CD80 e MHCII em sua 

superfície (Figura 19). Sabe-se que mTECs apresentam fenótipo heterogêneo no 

que diz respeito a expressão de CD80 e MHCII (revisado por DERBINSKI et al., 

2005).  

A linhagem mTEC 3.10 que cresce in vitro em cultura, mostrou fraca 

positividade com relação a esses dois marcadores, com valores percentuais abaixo 

do que é observado quando se faz esse tipo de fenotipagem a partir de células 

mTEC separadas de timo fresco, as quais podem mostrar até 30% de mTEChigh 

(XING & HOGQUIST, 2014). A baixa frequência de células mTEC 3.10 expressando 

CD80 e MHCII pode ser devida ao fato de que essas células vêm sendo mantidas 

em cultura por um longo período de tempo e por isso não recebem os estímulos 

peculiares do microambiente tímico in vivo. Mesmo assim, optamos por utilizar essa 

linhagem em nosso sistema modelo, já que ela mantêm claramente as 

características medulares e também por expressar o gene Aire e um conjunto 

diverso de genes que codificam TRAs (MACEDO et al., 2009).  

Com o intuito de avaliar o efeito de oscilações na expressão de Aire no 

"crosstalk" das células mTEC com timócitos, silenciamos o gene Aire na linhagem 

mTEC 3.10 por meio da técnica de RNAi, neste caso RNAi anti-Aire. A interferência 

por RNA é uma técnica amplamente utilizada por sua seletividade e eficiência, pois 

permite o alto grau de inibição dos transcritos do gene alvo in vitro (FIRE, 1998). 

Essa técnica baseia-se na utilização de moléculas de RNA dupla fita que 

apresentam aproximadamente 21-23 pares de bases e, quando inseridas nas 

células, são incorporadas pelo complexo RISC e processadas para que possam 

interagir com o RNA mensageiro alvo por complementaridade de sequência. Essa 

interação resulta na degradação do RNA mensageiro alvo e consequente 

interrupção da tradução e, portanto, da síntese de proteínas (CULLEN & ARNDT, 

2005). 

 Para determinar qual concentração de RNAi e o tempo de silenciamento que 

seria mais eficiente, foi realizado um experimento piloto no qual foram testadas as 

concentrações de 5 e 10 nM e a expressão de Aire foi analisada após 24 e 48 horas. 

A concentração de 5nM de RNAi anti-Aire e o tempo de silenciamento de 24 horas 
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mostraram-se mais eficientes na inibição parcial dos transcritos do gene Aire. 

Nessas condições foi possível obter em torno de 70% de silenciamento (figura 22).  

 Ainda com o objetivo de avaliar a eficiência da inibição dos transcritos do 

gene Aire, foi utilizada uma metodologia adicional de hibridização fluorescente in situ 

das moléculas de RNA mensageiro com Stellaris® RNA FISH. Essa técnica nos 

permitiu visualizar, localizar e quantificar o RNA mensageiro de interesse a nível 

subcelular por meio de microscopia de fluorescência. O teste estatístico  (t-Student) 

revelou uma diminuição significativa na intensidade do sinal fluorescente das 

amostras tratadas com RNAi anti-Aire em relação as amostras controle (p < 0,0001) 

(figura 23) e, ainda, as imagens de microscopia confocal mostraram claramente a 

redução da quantidade de pontos fluorescentes nas amostras que tiveram o gene 

Aire silenciado (Figura 24). 

 Além disso, como seria realizado um ensaio funcional entre mTECs e 

timócitos, quantificamos não somente o RNA mensageiro de Aire mas também os 

níveis de expressão de sua proteína. Com esse objetivo, foi realizado o 

procedimento de western blot das amostras controle e das amostras que tiveram o 

gene Aire silenciado. Foi também observada redução parcial (aproximadamente 

51%) nos níveis de proteína das células que tiveram o gene Aire silenciado em 

relação ao controle após 24 horas da transfecção com 5nM de RNAi anti-Aire (teste 

t-Student p=0,0129). Foi constatado também que em 48 horas após a transfecção, 

os níveis de proteína Aire já estão quase totalmente restituídos (figura 25). 

 A imunolocalização da proteína AIRE foi analisada por imunofluorescência 

com o anticorpo anti-Aire D17. Para esse ensaio foram utilizadas células controle e 

células transfectadas com 5 nM de RNAi anti-Aire por 24 horas. A proteína AIRE 

pode ser observada como pontos vermelhos distribuídos pelo núcleo das células 

(Figura 26), o que condiz com o fato de se tratar de um fator de transcirção e está de 

acordo com o que já foi relatado na literatura. Nas células que tiveram o gene AIRE 

silenciado, praticamente não foi observada a presença de proteínas (Figura 26) 

(BJÖRSES et al., 1999).  

 Com a observação de que a expressão do gene Aire nas células mTEC 3.10 

é responsiva ao silenciamento gênico, prosseguimos com o ensaio de adesão. A 

realização desse ensaio teve como objetivo avaliar o efeito do silenciamento do 

gene Aire na adesão de mTECs com timócitos e apresentar uma forma de mensurar 

a relação funcional do gene Aire no crosstalk mTEC-timócito.  
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O ensaio de adesão celular foi realizado a partir de um protocolo estabelecido 

pelo Laboratório de Pesquisas sobre o Timo da Fundação Instituto Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ) do Rio de Janeiro/RJ (RIBEIRO-CARVALHO et al., 2002; SAVINO et al., 

2004, 2007; OCAMPO et al., 2008, LINHARES-LACERDA et al., 2010) e por nós 

adaptado. 

 Observamos que a inibição parcial do gene Aire nas células mTEC3.10 

resultou em um decréscimo significativo na capacidade destas células aderirem com 

timócitos (p=0,0019) (figura 27). Observamos também que tal diminuição na adesão 

abrangeu todos os conjuntos de timócitos CD3 positivos, uma vez que suas 

proporções são semelhantes nas três populações: duplo positivos (CD4+CD8+); 

simples positivos CD4+ e simples positivos CD8+, como avaliado por citometria de 

fluxo (figura 28). Segundo nosso conhecimento, nenhum trabalho até o momento 

havia mensurado a função do gene Aire no crosstalk tímico da forma como fizemos. 

 Visto que a apoptose constitui o principal mecanismo pelo qual os timócitos 

autoreativos são eliminados durante a seleção negativa no timo, avaliamos ainda se 

a inibição parcial do gene Aire poderia acarretar em alterações na apoptose dos 

timócitos. Alguns trabalhos in vitro indicam que a super expressão de Aire poderia 

desempenhar um papel na apoptose das próprias mTECs (COLOMÉ et al, 2010; 

LIIV et al., 2012). Entretanto, até o momento, somente dois trabalhos do mesmo 

grupo de pesquisa correlacionam diretamente a expressão de Aire com a apoptose 

de timócitos. Yamagushi e colaboradores (2011 e 2014) demonstraram a relação 

entre a expressão do gene Aire e a apoptose de timócitos em um modelo de 

cocultura com células mTEC isoladas do timo gigante de um camundongo 

transgênico (YAMAGUCHI et al., 2011 e 2014).  

 Em vista disso, nós questionamos se com a diminuição da expressão do gene 

Aire e consequentemente dos TRAs haveria menos apresentação de autoantígenos 

pelas células mTEC 3.10 e, portanto, menos reconhecimento dos complexos 

peptídeo-MHC pelos timócitos, o que poderia diminuir a frequência de apoptose dos 

timócitos co-cultivados com mTECs que tiveram o gene Aire silenciado. Essa 

hipótese não foi comprovada em nosso modelo experimental, visto que não ocorreu 

diferença significativa na frequência da apoptose de timócitos entre as duas 

condições experimentais testadas (Figura 29). 

 Acreditamos que uma das possibilidades para não ter havido diferença na 

frequência de apoptose entre os timócitos co-cutivados com células mTEC 3.10 
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controle e células que tiveram o gene Aire silenciado, está no fato de que essas 

células permaneceram em cocultura somente por uma hora e esse tempo talvez não 

seja suficiente para acarretar alterações nos eventos de apoptose dos timócitos. 

Não foi possível testar maiores tempos de adesão entre as células mTEC 

3.10 e os timócitos devido a limitação da técnica de silenciamento gênico com RNAi, 

visto que após 24 horas de silenciamento tanto os níveis dos transcritos do gene 

Aire quanto de sua proteína já começam a ser restituídos nesse modelo. Outra 

possível causa deve ser a baixa expressão de MHCII e CD80, e portanto, a maioria 

das células não está no nível de maturação adequado para uma ótima apresentação 

de autoantígenos em termos de variedade e quantidade e, por isso, os timócitos 

cocutivados com as mTECs controle não estariam recebendo sinalização suficiente 

para apresentar maior frequência de apoptose em relação aos timócitos que 

passaram pelo ensaio de adesão com mTECs que tiveram o gene Aire silenciado. 

 Apesar da inibição parcial do gene Aire não ter sido suficiente para alterar a 

frequência de apoptose dos timócitos, verificamos que foi suficiente para gerar um 

decréscimo significativo na capacidade das células mTEC 3.10 aderirem com 

timócitos, como discutido anteriormente. Para entender melhor os mecanismos pelos 

quais isso pode ter ocorrido, optamos por utilizar a técnica de hibridização com 

oligomicrorarrays para estudarmos o transcriptoma das células mTEC 3.10. Essa 

ferramenta mostrou-se eficaz e muito difundida nas pesquisas sobre expressão 

gênica transcricional com aplicações no estudo de vários organismos (PASSOS, 

2015). A tecnologia dos microarrays nos permite verificar a expressão de milhares 

de genes simultaneamente e fornece as assinaturas moleculares dos processos 

biológicos nos modelos estudados. Além disso, a partir da análise da expressão 

gênica diferencial é possível detectar diferenças na expressão de genes modulados 

entre diferentes situações experimentais (FATHMAN et al., 2005). 

 A avaliação do transcriptoma das células mTEC 3.10 após o ensaio de 

adesão foi feita por meio da tecnologia de oligomicroarrays da Agilent Technologies. 

A inibição parcial do gene Aire foi capaz de promover um perfil transcricional distinto 

entre as células controle e as células que tiveram o gene Aire silenciado. Isso foi 

visualizado pela aplicação do coeficiente de correlação de Pearson, que é utilizado 

como medida de similaridade de expressão gênica. A análise estatística para 

identificação do perfil transcricional diferencial entre as condições avaliadas revelou 

um total de 1278 genes diferencialmente expressos, sendo que 852 estavam 
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reprimidos e 426 estavam induzidos (Apêndice A). Para este trabalho, foram 

considerados diferencialmente expressos genes com valor de p < 0.05, com 

correção por FDR (Benjamini Hochberg) e foldchange de no mínimo 1.5.  

 O conjunto de genes diferencialmente expressos obtidos da comparação 

entre as células controle e as células que tiveram o gene Aire silenciado foi 

submetido então à análise de enriquecimento funcional por meio da ferramenta de 

anotação do DAVID, para que pudéssemos identificar as categorias de GO mais 

enriquecidas.  As categorias de GO abrangem três domínios: componente celular, 

função molecular e processo biológico. Uma categoria foi considerada significativa 

quando tinha no mínimo três genes e um score <0.05 com correção de Benjamine-

Hochberg. 

 Como os genes podem estar enriquecidos em mais de uma categoria, 

utilizamos a ferramenta de agrupamento do próprio DAVID para agrupar os termos 

que possuem significado similar por compartilharem genes. Os grupos de genes 

mais enriquecidos foram dispostos em ordem de importância de acordo com a 

pontuação de enriquecimento (score), que é calculada de acordo com o EASE score 

(p value) de cada membro do grupo. A análise dos genes modulados pelo 

silenciamento de Aire nas células mTEC 3.10 gerou sete grupos de genes 

reprimidos e quatro grupos de genes induzidos. Cada grupo de genes foi associado 

a vários processos biológicos e funções moleculares. Primeiramente discutiremos os 

genes que tiveram sua expressão reprimida e após, os genes que tiveram sua 

expressão induzida com o silenciamento de Aire.  

 Os genes reprimidos categorizados nos três primeiros grupos foram 

relacionados principalmente com as categorias funcionais: região extracelular; matriz 

extracelular; adesão celular e família de moléculas de adesão CAM. De particular 

relevância, destacamos os genes Lama1 (LM-111), Vcam1, Icam4, Col2a1, Cxcl1, 

Ccl3, e CD80.  

 Sabe-se que os timócitos em desenvolvimento interagem com o 

microambiente tímico enquanto migram e se diferenciam nesse órgão. As regiões 

tímicas são compostas por proteínas da matrix extracelular (ECM) como os 

colágenos, fibronectinas, lamininas, integrinas e também por moléculas solúveis 

como hormônios, citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e esfingolipídeos 

(SAVINO et al., 2015). As TECs ligam-se aos timócitos em maturação por meio dos 

ligantes da ECM e seus receptores.  
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 Caracterizam-se como importantes componentes da ECM as glicoproteínas 

denominadas lamininas. Cada laminina é composta por três polipeptídeos (uma 

cadeia pesada α e duas diferentes cadeias leves β e γ), que exibem propriedades 

adesivas em vários sistemas biológicos. As lamininas constituem uma família de 

proteínas composta por pelo menos 18 variantes com variável distribuição tecidual 

(SAVNO et al., 2011). As lamininas são numeradas de acordo com o número  de 

cadeias   α, β e γ que possuem. Por conseguinte, a laminina 1 (LM-1), hetorodímero 

α1β1γ1, por exemplo, é denominada LM-111 e assim por diante (AUMAILLEY et al., 

2005). Estudos in vitro revelaram que as TECs produzem lamininas em várias 

espécies de mamíferos, o que sugere um papel relevantes dos componentes da 

ECM  na fisiologia tímica modulando a interação  entre TECs e timócitos (OCAMPO 

et al., 2008). 

 A expressão intratímica de algumas isoformas de LM já foi descrita.  A 

expressão das isoformas LM-211, LM-221; LM-511 e LM-521 foi relatada na região 

supcapsular do córtex e na região perivascular, enquanto que as isoformas LM-411 

e LM-421 foram encontradas somente na região perivascular. Já a expressão da 

LM-332, foi demonstrada na região subcapsular do córtex e principalmente na 

medula.  Estudos indicam o envolvimento da LM-332 na diferenciação de 

subpopulações de timócitos SP CD8+  

  Em nosso estudo, a isoforma LM-111 teve sua expressão reprimida com o 

silenciamento do gene Aire. Essa laminina aparece cedo no desenvolvimento e é a 

principal laminina associada a embriogênese. Entretanto, a expressão de LM-111 

em adultos é bastante limitada, sendo detectada apenas em algumas membranas 

epiteliais basais (FALK et al., 1999; MURRAY & EDGAR, 2000; VIRTANEN et al., 

2000).. Alguns estudos relataram a presença de LM-111 em TECs e "thymic Nurse 

Cells" (TNCs). Além do seu papel na migração dos timócitos, a LM-111 é capaz de 

estimular a proliferação de TECs em humanos e camundongos (revisado por 

SAVINO et al., 2015) . Até o momento, não havia relatos que correlacionassem os 

níveis de expressão de Aire com a modulação da expressão da LM-111. 

 Linfócitos T fazem uso do complexo do TCR durante o reconhecimento 

específico de antígenos apresentados por células apresentadoras de antígenos 

(APCs) via MHC. O complexo do TCR participa da transdução de sinal para a 

ativação das células T. Além disso, para que ocorra a ativação adequada das 

células T, faz-se necessária a participação de sinais coestimuladores, os quais são 



130 

 

fornecidos por moléculas coestimuladoras presentes nas APCs. É bem estabelecido 

que as moléculas de adesão VCAM-1 (do inglês, vascular cell adhesion molecule 1) 

e ICAM-1 (do inglês, intercellular adhesion molecule 1) atuam na adesão firme de 

leucócitos ao endotélio e coestimulam a proliferação de células T por meio da 

ligação com as integrinas VLA-4 e LFA-1, respectivamente (DAMLE & ARUFFO, 

1991, DAMLE et al., 1992).  

 Visto que a seleção positiva e negativa dos timócitos também requer a ligação 

do complexo do TCR e das moléculas coestimuladoras com os complexos peptídeo 

MHC expressos pelas células epiteliais tímicas, Paessens e colaboradores (2008) 

investigaram se VCAM-1 e ICAM-1 também poderiam atuar como coestimuladores 

durante os eventos de seleção dos timócitos in vitro (PAESSENS et al., 2008). Foi 

observado que a ativação do complexo do TCR juntamente com a coestimulação por 

VCAM-1 e ICAM-1 induziu a geração de timócitos SP CD4+ derivados de timócitos 

DP CD4+CD8+ no córtex tímico. Portanto, essas moléculas atuariam como 

coestimuladoras na seleção positiva do timócitos in vitro. Nesse trabalho foi 

demonstrado que a expressão de VCAM-1 é restrita ao córtex, enquanto que ICAM-

1 é encontrado no córtex e na medula (PAESSENS et al., 2008). O fato de ICAM-1 

estar também localizado na medula, indica que essa molécula poderia exercer 

participação na seleção negativa, entretanto, resultados provenientes de outras 

investigações não suportam essa hipótese (KISHIMOTO et al., 1996; PAESSENS et 

al., 2008) 

 Em desacordo com o trabalho de Paessens e colaboradores (2008), 

observamos a expressão transcricional de VCAM-1 nas células mTEC 3.10 e 

também de um outro membro da família das ICAMs, denominado ICAM-4 (o qual foi 

recentemente caracterizado como molécula de adesão). A expressão de ICAM-4 é 

descrita nos estágios iniciais da eritropoiese humana e funciona como um ligante de 

integrina (LEE et al., 2003). Até o momento, não havia sido relatada a presença de 

ICAM-4 no epitélio tímico e, como no caso da LM-111,  também não há relatos 

correlacionando a expressão das moléculas de adesão VCAM-1 e ICAM-4 com os 

níveis de expressão do gene Aire.  

 Visto que VCAM-1 caracteriza-se como uma importante molécula envolvida 

na adesão de leucócitos ao endotélio, acreditamos que a repressão de sua 

expressão nas células mTEC 3.10, após o silenciamento do gene Aire, possa ter 

contribuído para a menor adesão dos timócitos às mTECs. Não descartamos a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161589007002258#bib5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161589007002258#bib5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161589007002258#bib6
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hipótese de ICAM-4 também desempenhar o papel de molécula de adesão em 

mTECs, entretanto, relatos da alta especificidade de sua expressão em 

determinados tecidos, sugerem fortemente que esta molécula pode estar sendo 

expressa em mTECs como um TRA.  

 Ainda entre os genes reprimidos nas células mTEC 3.10 que tiveram o gene 

Aire silenciado, encontramos o Col2a1 (do inglês, collagen, type II, alpha 1). 

Inúmeros trabalhos relatam esse tipo de colágeno como o principal componente da 

cartilagem e humor vítreo do olho. Camundongos que possuem mutações no gene 

Col2a1 exibem severa condrodisplasia, deformidades craniofaciais e fissura palatina 

(CIONNI et al, 2014; FAROOQ et al., 2014; YANG et al., 2014. Nossa interpretação 

é que esse tipo de colágeno é expresso pelas células mTEC 3.10 como um 

autoantígeno e não como componente estrutural da EMC tímica.   

 Vários trabalhos já demonstraram o papel de quimiocinas e seus respectivos 

receptores no direcionamento e localização do timócitos. Por exemplo, a entrada dos 

progenitores de células T no timo é controlada pelas interações com CCL21/CCR7 e 

CCL25/CCR9 (quimiocina/receptor de quimiocina). A migração das células imaturas 

dentro do timo é controlada por CXCL12/CXCR4 e CCL20/CCR6 e, além disso, a 

sinalização por CCR7 é essencial para a migração dos timócitos duplo positivo para 

a medula. CCR7 também está envolvido no egresso dos timócitos do timo, processo 

que é também controlado pela sinalização do receptor de esfingosina-1-fosfato 

(revisado por PASSOS et al., 2015). Em nosso modelo experimental, nenhuma 

dessas moléculas foi modulada pelo silenciamento do gene Aire nas mTECs.  

Por um outro lado, observamos modulação dos genes Cxcl1 e Ccl3. O gene 

Cxcl1 codifica uma proteína membro da família CXC de quimiocinas, as quais estão 

relacionadas com o recrutamento e ativação de leucócitos. Alguns trabalhos 

relacionam a expressão de Cxcl1 com o recrutamento de neutrófilos. Em 

camundongos, a deficiência desse gene está associada a colite e defeitos no 

recrutamento de células do sistema imune para o pulmão (BRYANT-HUDSON et al, 

2012; JIN et al., 2014). A proteína codificada por Ccl3 é uma citocina que 

desempenha papel nas respostas imunes inflamatórias por meio de sua ligação aos 

receptores CCR1, CC34 e CCR5 (PERRY et al., 2014). Nossa interpretação 

imediata é que as células da linhagem mTEC 3.10 expressam Cxcl1 e Ccl3 como 

autoantígenos, entretanto, não descartamos a hipótese de que essas moléculas 

possam estar envolvidas na migração de timócitos. 



132 

 

 Outro resultado interessante do nosso trabalho, proveio da observação de 

que a molécula CD80 sofreu modulação nas células mTEC 3.10 que tiveram o gene 

Aire silenciado. Um trabalho recente demonstrou que a ausência de coestimulação 

por C28-CD80/86 ou por CD40-CD40L resulta em defeitos severos no 

desenvolvimento de mTECs. Esses defeitos são tão graves que implicam na 

ausência de timócitos simples positivos (SP). Além disso, os timócitos CD4 SP que 

maturaram no microambiente tímico alterado em animais CD40/CD80/86 KO, 

apresentaram alta autoreatividade em respostas proliferativas in vitro e são letais 

quando transferidos adotivamente para recipientes congênicos atímicos in vivo. 

Também foi observado que a perturbação da via CD40-CD40L causou defeitos no 

desenvolvimento de mTECs, mas bem menos severos do que os observados em 

camundongos deficientes de CD40-CD40L e de CD28-CD80/CD86 conjuntamente. 

(WILLIAMS et al., 2014).  

Em outro trabalho foi demonstrado o desenvolvimento defeituoso de timócitos 

quando as células mTEC tiveram D80/CD86 deletado em um modelo tridimensional 

in vitro (IRLA et al., 2013). Nossa interpretação é que a repressão da expressão de 

CD80 nas células mTEC 3.10 possa ter gerado o fraco reconhecimento dos 

complexos peptídeo-MHC pelos timócitos e, consequentemente, a menor adesão 

dessas células às mTECs (índice de adesão). 

 Verificamos também que termos mais enriquecidos nos grupos 4 e 7 estavam 

relacionados a processos biológicos e funções moleculares intrínsecas ao 

metabolismo celular como, por exemplo, o transporte de íons e proteínas integrais 

da membrana. Já no grupo 5, os termos mais enriquecidos foram: "lung 

development"; "respiratory tube development" e "respiratory system development". 

Esta é mais uma evidência da expressão de TRAs pelas células mTEC 3.10.  

  No grupo 6, os genes categorizados foram relacionados a processos 

biológicos inerentes a resposta imunológica como: "inflamatory response", "immune 

efector process", "innate immune response" e "complement activation". Destacamos 

aqui o gene Cd55 que codifica uma proteína de mesmo nome.  

 CD55 é um dos principais membros da família de proteínas reguladoras do 

complemento (CRPs), essa molécula em conjunto com CD59 protege as células 

próprias contra a ativação inapropriada do complemento. O papel primário de CD55 

é a desativação da C3 e C5 convertases do complemento (OGLESBY et al., 1996). 

Sladowski e colaboradores (2006) verificaram a expressão de CRPs no timo. Foi 
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relatado que no timo humano fetal e posnatal, CD55 e CD59 estão primariamente 

localizadas nos corpúsculos de Hassall, nas células medulares epiteliais tímicas, 

entretanto, sua função não está clara (Sladwski et al., 2006). Este resultado é o 

primeiro relato sobre o efeito modulador de Aire sobre a expressão desta molécula.  

 Quanto à inibição dos outros genes relacionados a resposta imunológica que 

foram categorizados no grupo 6, duas possibilidades surgem: a primeira é que os 

genes que tiveram sua expressão reprimida com o silenciamento de Aire poderiam 

codificar autoantígenos AIRE dependentes; e a segunda é que Aire poderia atuar 

como um regulador da resposta imune como um todo no timo. 

  Ainda, em relação aos genes que foram reprimidos pelo silenciamento de 

Aire, verificamos a ocorrência da expressão desses genes em outros tecidos, que 

não o timo (tabela 8). Apesar de tecidos como cérebro, testículos e fígado terem 

apresentado o maior número de genes envolvidos, o resultado da análise de 

enriquecimento funcional revelou que os termos (tecidos) estatisticamente mais 

enriquecidos (p<0,05) foram: "PCR rescue clones", "Unfertilized egg", 

"Diencephalon"; "Vomeronasal organ", "Ovary" e "Uterus'. Isso se deve ao fato de 

que as análises por DAVID levam em consideração não somente a quantidade de 

genes envolvidos, mas também outros fatores como o valor de expressão individual. 

Os genes pertencentes a cada um dos termos enriquecidos estão descritos na 

tabela 9 (estatisticamente significantes) e os demais nos apêndices (apêndice B). 

Verificamos, desta forma, mais uma importante evidência da expressão de TRAs 

pelas células mTEC 3.10.  

 Os genes cuja expressão foi induzida após o silenciamento de Aire, foram 

categorizados em quatro gurpos. Destacamos alguns dos termos mais enriquecidos 

nos grupos 1 e 4: "sensory perception"; "sensory perception of smell"; "cognition"; 

"olfatory receptor activity"; "neurological system process"; "sensory perception of 

chimical stimulus" e "positive regulation of neuroblast proliferation".  

Salientamos que os genes categorizados em cada um desses processos 

codificam TRAs. Considerando-se que Aire é um controlador transcricional da 

expressão gênica promíscua, conclui-se que ele pode controlar tanto positivamente 

quanto negativamente a expressão de TRAs. Outra hipótese sugere que com o 

silenciamento do gene Aire, outros fatores de transcrição que controlam a expressão 

de TRAs Aire-independentes, poderiam ter sua função potencializada, talvez por 

meio de um mecanismo compensatório. Por fim, os termos enriquecidos nos grupos 
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2 e 3 foram relacionados a processos biológicos normais do metabolismo celular, 

como transdução de sinais, replicação de DNA, ciclo celular entre outros. 

 O crosstalk entre timócitos e células epiteliais tímicas é fundamental para o 

correto desenvolvimento de células T e o estabelecimento de tolerância central. 

Sabe-se que as mTECs contribuem para o estabelecimento da autotolerâcia por 

meio da expressão ectópica de TRAs no timo. A expressão desses TRAs em mTECs 

é amplamente controlada por Aire. Pelo reconhecimento de TRAs, os timócitos 

autoreativos são selecionados negativamente. Embora o papel de Aire na indução 

de tolerância central seja bem conhecido, os mecanismos celulares e moleculares 

precisos envolvidos no processo permanecem obscuros. 

  Neste trabalho fizemos uso de um sistema modelo no qual células mTEC que 

expressam Aire de maneira constitutiva foram manipuladas com RNAi, o que 

resultou na inibição parcial da expressão deste gene. Isso nos possibilitou avaliar se 

este tipo de perturbação na expressão transcricional e traducional de Aire poderia 

afetar a adesão das mTECs com timócitos. Os resultados mostraram que sim, ou 

seja, variações parciais e transitórias na expressão de Aire, implicam na diminuição 

da adesão.  

 Como esse efeito foi mensurado por meio do ensaio de adesão, nossa 

interpretação é que conseguimos, pela primeira vez, estabelecer um paralelo entre 

os níveis de expressão de Aire em células mTEC, e sua propriedade de possibilitar a 

adesão de timócitos, a qual é essencial para que ocorra a seleção negativa e a 

prevenção de autoreatividade. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 As características medulares das células tímicas da linhagem mTEC 3.10, 

utilizadas nesse trabalho, foram confirmadas pelo fenótipo:                         

CD45- Ep-CAM+ Ly51- UEA-1+. 

 

 Verificou-se ainda que uma cultura de células mTEC 3.10 é heterogênea 

quanto a expressão dos marcadores de maturação CD80 e MHCII. 

 

 As células tímicas da linhagem mTEC 3.10 expressam o gene Aire e um 

conjunto diverso de genes que codificam TRAs. 

 

 O gene Aire pode ser silenciado em in vitro na linhagem celular      mTEC 

3.10. 

 

 A proteína AIRE também sofre redução parcial em seus níveis quando as 

células mTEC 3.10 têm o gene Aire silenciado.  

 

 Observamos que a inibição parcial do gene Aire nas células mTEC 3.10 

resulta em um decréscimo significativo na capacidade destas células aderirem 

a timócitos. 

 

 A redução na quantidade de timócitos aderidos às mTECs que tiveram o gene 

Aire silenciado abrange todos os conjuntos de timócitos CD3 positivos, uma 

vez que suas proporções são semelhantes nas três populações: duplo 

positivos (CD4+CD8+); simples positivos CD4+ e simples positivos CD8+.  

 

 Em nosso modelo experimental in vitro, não verificamos diferença significativa 

na frequência de apoptose dos timócitos que passaram pelo ensaio de 

adesão com células mTEC controle ou que tiveram o gene Aire silenciado. 
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 A inibição parcial do gene Aire foi capaz de promover um perfil transcricional 

distinto entre as células controle e as células que tiveram o gene Aire 

silenciado. 

 

 

 Genes que codificam moléculas que promovem a adesão estável de 

leucócitos ao endotélio, como VCAM-1, também foram moduladas, o que 

poderia explicar o fato de ter ocorrido menos adesão de timócitos sobre 

mTECs que tiveram o gene Aire silenciado. 

 

  O silenciamento do gene Aire reprimiu a expressão de CD80, uma molécula 

coestimuladora essencial para o "diálogo" que ocorre entre as células T e as 

APCs na periferia e, segundo relatado em trabalhos recentes, um elemento 

crítico do crosstalk tímico que molda o desenvolvimento de timócitos e 

mTECs.  

 

 Nossa interpretação geral dos resultados desse trabalho é de que 

conseguimos, pela primeira vez, estabelecer um paralelo entre os níveis de 

expressão de Aire em células mTEC e sua propriedade de aderir com 

timócitos, a qual que é essencial para que ocorra a seleção negativa 

apropriada e a prevenção de autoreatividade.  
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APÊNDICE A - Genes diferencialmente expressos entre as células mTEC 3-10 

controle e as que tiveram o gene Aire sileciado por meio de RNAi 

 

Genes induzidos Fold change (log) 

A130042O14Rik -1.00974920245207 

A130088B03Rik -0.63871925431399 

A230061C15Rik -1.19888534945236 

A230101C19Rik 0.750785725195884 

A230107N01Rik -0.822169974234474 

A2m -0.704234177255131 

A330023F24Rik -0.590229043493061 

A330070K13Rik -0.953484869753108 

A330072L02Rik -0.884764949560542 

A430033K04Rik -0.607480729757792 

A530001N23Rik -1.45888929246319 

A530013C23Rik 0.842846732145627 

A530065N20Rik -0.855867830686816 

A630026N12Rik -0.895844025619896 

A630052C17Rik -0.957626801864554 

A630076J17Rik -1.36956457994985 

A630081D01Rik -0.851010103786512 

A830054O07Rik -0.733885564523517 

A930006K02Rik -0.7118076894822 

A930007A09Rik -0.751529653703887 

A930026B05Rik -0.60945591060374 

A930028N01Rik -0.756754940078275 

A930029G22Rik 0.679963985099326 

A930033H14Rik -0.733814033917358 

AA467197 0.839760975582777 

AA536887 -0.969154957566741 

AA667203 1.05432518286537 

AA691150 -0.887241759555006 

AA986695 -0.639319244588481 

Aatk -0.838428491941703 

Abcc12 -0.609312309624594 

Acacb -1.03056405966342 

Acer1 -0.627588177761807 

Acot1 -0.66766409844324 

Acoxl -0.752743027083309 

Acsbg1 0.846887562687236 

Acss2 -0.702273377079043 

Acta1 -0.595884870701115 

Actg2 1.79710029580381 

Actrt2 0.928034931527767 

Adam24 0.593858417496712 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Adamts15 0.909510860293029 

Adamts20 2.13940323558689 

Adamts7 -0.733211166767068 

Adora2b -0.814071300736508 

Adrb1 0.841879759176004 

Aebp1 -0.878095478312067 

AF138742 -0.692554260793985 

AF251705 -0.671120127743638 

Afp 1.16499240818088 

AI182371 -0.750688072883356 

AI662245 -0.617615279903589 

AI847159 -0.648223800788173 

AI849053 -0.659204312582376 

Aif1l 0.604857965205944 

AK020212 -0.654022221189162 

AK037412 -0.793475195276272 

AK037423 -0.706581713058825 

AK038006 -0.946223554817553 

AK039631 -0.724033184151846 

AK039779 5.83349435052872 

AK040646 -0.81586242834886 

AK042566 -1.05745760403194 

AK042906 -0.842210464119975 

AK046703 -1.66544863921857 

AK047219 -0.724011704048426 

AK049642 -1.12453127725004 

AK053437 -0.839209484392523 

AK054031 -0.715432524424468 

AK080325 -0.668489563358542 

AK081938 -0.771841419387693 

AK087124 -1.07201302168994 

AK132421 -0.717729582045839 

AK136460 0.956641932943475 

AK136853 -0.645543458130608 

AK137931 -0.81176520680356 

AK138827 -0.750031331227909 

AK139292 -0.683638319603089 

AK143337 1.32922158844555 

AK144919 0.6189549993971 

AK157552 -1.04754828981097 

AK170517 -0.737087758189006 

Akr1b7 -0.823228297947704 

Akr1c20 1.25922509213271 

AL117821 -0.610022239608655 

Aldh3b2 -0.738296904006436 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Alpl -0.94629003975537 

Als2cr12 0.711439720615795 

Ankk1 -1.00834531132757 

Ankrd2 -0.67347374857171 

Ankrd7 2.48303090169314 

Ano3 1.47245971428021 

Apln 0.764566978481816 

Apoc1 -0.808589893016991 

Areg 0.798751199301408 

Arhgap18 -0.791499303608378 

Arl11 1.01561592934937 

Arl4aos 2.66419422083502 

Arsj -0.846600866054921 

Art3 0.599403992607923 

Art5 -0.615070341077282 

Asic5 -0.691949457418032 

Astl 0.987205781111165 

Atg9a -0.796517524705322 

Atp1a2 -0.739843882193256 

Atp2b3 -1.20600725384554 

Atp6v0a4 -0.645705036939688 

Atp6v0d2 0.851596772089763 

AU015558 1.35020084529409 

AU015836 0.740132819364568 

AU017193 -0.752238235405452 

AU019202 -0.879780481683847 

AU019990 -1.06909772566704 

AU042410 -0.903290535274858 

Aurkc -0.836442727956356 

Avpr1b 5.12831855193931 

AY074887 -0.647388648537674 

B130019D13Rik -0.603019551583544 

B130055M24Rik -0.743995065877027 

B230303O12Rik -0.686632170828494 

B430203I24Rik -0.923875579057746 

B430316J06Rik -0.705073274461288 

B430319H21Rik -0.841957528872932 

BB157357 -0.897474564234658 

BB163080 -0.643830388759879 

BB166591 -0.622243607879224 

BB287469 -0.799830821373566 

BB325154 -0.609477132515677 

Bbs2 -0.616335428883822 

BC016548 0.855801864376636 

BC018242 -0.972743610927553 
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Genes induzidos Fold change (log) 

BC028556 -0.783478130795958 

BC035044 -0.627372841251823 

BC037156 0.767061649166124 

BC048373 0.667572751070454 

BC048679 -0.665598646967769 

BC055308 -0.828000179909973 

BC068281 -0.688251980411185 

Bcas3os2 -1.2546235540525 

Bcl2l10 -0.744873709788909 

Bend4 1.0092339404545 

BI158793 1.01104812033673 

Bicc1 -1.57806529940909 

Bpifb4 0.655699857137678 

C030005K06Rik -0.748767369096545 

C130051F05Rik -1.01315952887517 

C130057D09Rik -0.658167457293303 

C130073F10Rik 0.640172063582916 

C1qc -0.639616190854444 

C2 -0.624187669176227 

C230012O17Rik -0.740103009412503 

C230094B09Rik -0.702450300267653 

C230096K16Rik -0.607203793781073 

C2cd4d 1.83520137363921 

C330013F16Rik -0.782370752885343 

C430002E04Rik -1.09862442746242 

C430049E01Rik -0.605719296026971 

C530008M17Rik -0.823410274178169 

C530014P21Rik -0.797125747747792 

C730002L08Rik -0.770872410564973 

C79798 1.00738342973961 

C80360 0.8372069365352 

C87125 -0.988458783806434 

C920006O11Rik -0.670723935915202 

Cacna2d4 0.622740247477807 

Cadps2 -0.715722853830197 

Calcb -0.707828184410663 

Camk1g 0.624709739258419 

Capn13 1.07498926294612 

Car12 -1.14512799752282 

CB194565 0.825725795847237 

Ccbe1 0.684271181469448 

Ccdc105 2.51412435625272 

Ccdc121 1.23532609609137 

Ccdc150 0.852745185674625 

Ccdc175 -0.706678428821715 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Ccdc177 -1.42118000519442 

Ccdc7 -1.04338368111556 

Ccl3 -0.822823994331788 

Ccm2l -0.615005949616251 

Ccng2 -0.756762036301689 

Cd200 0.88900866548439 

Cd38 0.715920823523017 

Cd3eap 0.739453578879212 

Cd55 -0.650863798663756 

Cd59a -0.725739596351016 

Cd80 -0.637208383738932 

CD808055 0.825694443224535 

Cdh7 -0.667408807369491 

Ceacam14 -1.23151336522098 

Ceacam2 -0.975680494333677 

Cebpd -0.842380597417781 

Celf5 -0.914402278332602 

Cercam -0.610840682344512 

Ces1h 1.2121665537828 

CF550758 1.37635159642393 

Cfh -0.963853855527631 

Chaf1b 0.716375033513183 

Chil4 0.870749330503492 

Chil6 -1.23883323841784 

Chl1 -0.871345502729175 

Chn2 -0.699559229753186 

Chrm5 -1.14434084503764 

Ciart 0.710704613555823 

Cib3 -1.61010307320784 

Ciita 1.73163890709608 

CJ238986 0.941266491746457 

CK626258 -0.691611693499054 

Clasp2 -0.69757570467796 

Cldnd2 -0.675092267803767 

Clec3a -1.44625410085705 

Clec4b1 -0.700743629528922 

Clec4e -0.78698886096196 

Clhc1 0.676784447180051 

Clic5 -0.985733912396354 

Cmbl -1.0756204565846 

Cmpk2 0.733894796910667 

Cmya5 -0.831022935788298 

CN835660 -0.638571222119163 

Cnnm1 -1.14880820852699 

Cntnap1 0.891902173608097 
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Genes induzidos Fold change (log) 

CO811977 1.36700399876302 

Col2a1 -0.590115018461201 

Cpa4 -0.704515261061156 

Crispld2 -0.870397144657013 

Cryba1 -0.654919589207434 

Csad -0.657565073908517 

Csrnp3 0.837266038581404 

Cthrc1 1.9826798654906 

Ctnnal1 0.812834325993968 

Cxcl1 -0.985915721535001 

Cym -1.40689025487357 

Cyp11b1 1.06828383500992 

Cyp24a1 -0.593631777079739 

Cyp26b1 -0.658718579020368 

Cyp2d26 -0.624384546144546 

Cyp2d37-ps -0.60069286928492 

Cyp2f2 -0.855344648029856 

Cyp4a32 0.732553775443964 

Cyp7b1 -0.685265550897674 

D10Ertd755e -1.16937479565041 

D11Ertd80e -0.685736895878732 

D130061D10Rik -0.635890313195635 

D14Ertd670e -0.759272223149914 

D230014I24Rik -0.663411982312226 

D230034L24Rik -0.650155314056971 

D230040A04Rik -0.617392525659198 

D230040J21Rik -0.661683683898008 

D230044B12Rik -0.877504663146218 

D230044P21Rik -1.04935564361012 

D2Ertd295e -0.701058343973249 

D2Ertd640e -0.761313406430821 

D330022H12Rik -0.70747828306078 

D430018E03Rik -0.64277646031127 

D4Ertd681e -0.822939279265704 

D5Ertd605e -0.756952354042255 

D630028G08Rik 1.29952677916775 

D730003K21Rik 1.60602329032893 

D8Ertd158e -0.740248125164854 

D930021N14 -0.78605023709236 

D930030O05Rik -0.93428045477919 

D9Wsu90e -0.735174919633899 

Dbp -0.62964213426681 

Dclk2 -0.757539151969373 

Dctd 0.844496501537432 

Defb34 -0.879715637236651 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Defb45 0.641325867035897 

Defb46 0.609490070108842 

Dennd2a -1.16812210226598 

Dfnb59 -0.855376871647178 

Dhdh -1.42991305484177 

Dhrs11 1.33610572816395 

Dhrs3 -1.64975297253406 

Dkc1 0.69360504870119 

Dkk4 0.949535365020168 

Dmbt1 -0.632361095135023 

Dnah7a -0.722731270701738 

Dnah7b -0.799944359922082 

Dpep3 -0.842878399787486 

Dppa4 -1.05453691196633 

Dpy19l2 1.4642426658057 

Dpysl2 -0.613430836930675 

Drd2 1.45913295532528 

Dscaml1 2.0041350740068 

Dscc1 0.686365897370886 

Dstyk -0.664754722320639 

Dtx1 -0.800341881092822 

Duoxa1 -0.733109006011647 

Dusp15 1.81598668604498 

Dusp2 0.996029356720252 

DXBay18 0.606530725358548 

Dydc2 1.11262437503135 

Dyrk4 0.962045985699385 

E130012A19Rik 0.610088214797619 

E130104P22Rik -0.794151442994202 

E130202H07Rik -0.754598876609615 

E230008O15Rik -0.728115344790679 

E330013P08Rik -0.881098964796619 

E330021D16Rik -1.04505715826324 

E530001F21Rik -0.857513286151432 

Ear7 -0.829299170163272 

Ece2 1.12049946009235 

Eef1e1 0.68180860008637 

Efcab10 -0.937657740619322 

Efcab11 0.600641039865232 

Efcab12 -0.7105252990089 

Efcc1 -0.676553767173033 

Efhd1 -0.618763610643368 

Egr2 0.654507019436576 

Eif3j2 0.865781894953743 

Elavl3 -0.653372077280846 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Emilin2 -0.648700194146731 

Emilin3 -0.753488274622191 

Enam -0.678112024142981 

Enpp4 -0.621206980530829 

ENSMUST00000021520 0.621212487439412 

ENSMUST00000029552 -0.651210625936027 

ENSMUST00000046116 1.19281974982341 

ENSMUST00000048921 -0.627077030021803 

ENSMUST00000050829 -0.624137810035596 

ENSMUST00000054333 -0.60169893318401 

ENSMUST00000054653 -0.780746788435864 

ENSMUST00000056401 -0.804843559629969 

ENSMUST00000057543 -0.862405879310258 

ENSMUST00000060761 1.96032041608809 

ENSMUST00000062127 -1.0432885764432 

ENSMUST00000070420 -0.594554921361038 

ENSMUST00000076071 -0.713822562198509 

ENSMUST00000077067 -0.884295643105503 

ENSMUST00000078701 0.643935606961198 

ENSMUST00000086909 1.21952369233729 

ENSMUST00000089689 0.593241319565415 

ENSMUST00000090166 -0.751079271804039 

ENSMUST00000090702 -1.15849199758313 

ENSMUST00000093494 1.72048252847537 

ENSMUST00000093768 -0.89275968163868 

ENSMUST00000094969 -0.808746625553888 

ENSMUST00000098110 -0.671519612511762 

ENSMUST00000098384 -0.668042715962915 

ENSMUST00000098571 -0.594926842861774 

ENSMUST00000098589 -0.682628688396485 

ENSMUST00000098634 1.52103126320588 

ENSMUST00000098935 -1.00140575132339 

ENSMUST00000101371 -0.640352642178797 

ENSMUST00000103279 -0.767847302311823 

ENSMUST00000103311 -0.73203999350434 

ENSMUST00000103328 -0.755003598518512 

ENSMUST00000103345 -0.6276311551983 

ENSMUST00000103351 -0.790303907251764 

ENSMUST00000103378 -0.69844513787976 

ENSMUST00000103391 -0.690402359075385 

ENSMUST00000103392 -1.16774056884946 

ENSMUST00000103399 0.605291323617981 

ENSMUST00000103410 -0.686636081227997 

ENSMUST00000103426 -0.765360149227083 

ENSMUST00000103443 -0.815236277955222 
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Genes induzidos Fold change (log) 

ENSMUST00000103473 -0.879206576229954 

ENSMUST00000103476 1.54242467335701 

ENSMUST00000103518 -0.732524279500103 

ENSMUST00000103526 -0.915061928015781 

ENSMUST00000103534 -0.655008783319357 

ENSMUST00000103535 -1.00580051965434 

ENSMUST00000103548 -0.881709099249979 

ENSMUST00000103550 -0.696449003006075 

ENSMUST00000103608 -0.847335058629971 

ENSMUST00000103613 0.788646177234428 

ENSMUST00000103634 0.803667831707793 

ENSMUST00000103637 1.60549485374326 

ENSMUST00000103648 -0.60885693029805 

ENSMUST00000104964 1.71428081031386 

ENSMUST00000110064 -0.85745337745551 

ENSMUST00000137955 1.129965687829 

ENSMUST00000160058 0.929761850071507 

ENSMUST00000161308 -0.674098013866923 

ENSMUST00000163627 1.16578283094534 

ENSMUST00000164410 0.873588909781883 

ENSMUST00000165661 -1.00600356813636 

ENSMUST00000166373 0.819967230810448 

ENSMUST00000170551 -0.840733825239312 

ENSMUST00000171942 -0.874747806954517 

ENSMUST00000176382 -0.622798501160103 

ENSMUST00000180100 0.811888395116064 

ENSMUST00000180541 -0.849889982231351 

ENSMUST00000181588 -0.857411830787917 

ENSMUST00000182901 0.702225710944325 

Epsti1 0.670069202586292 

Eras -0.807449197478957 

Etv4 1.34257130678085 

Etv5 0.626438018421224 

Exd1 -0.893608585480064 

Exo1 0.77861775863537 

F5 0.741373798133957 

F830014O18Rik -1.14582286077765 

F8a -0.696102504547844 

F9 0.75585568699624 

Fa2h -0.614455440227719 

Fabp3 -0.854074154815858 

Fam154a -1.21228353849336 

Fam169a 2.37156791926439 

Fam174b -0.940535964923397 

Fam184a -0.754694106185865 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Fam187a -2.2835182228873 

Fam196b -1.12143487602788 

Fam214a -0.646954440820803 

Fam216b 0.880604225218986 

Fam229b -0.793965930064596 

Fam26d 1.0276404449145 

Fam65b -0.592309839608182 

Far2 -0.630058280661029 

Fbxw26 -0.910669486329451 

Fcamr -0.595045018110598 

Fer1l4 -0.6539516596475 

Ffar2 0.604534082649336 

Fgf21 0.634169283849173 

Fhod3 -0.942446322186532 

Fignl1 0.613295638277158 

Flrt1 -0.60095402784575 

Flt4 -1.01890306194585 

Fmn2 -0.612580905704542 

Foxb2 2.25564660380443 

Foxh1 0.661843371294309 

Foxi3 0.876003505434735 

Fras1 -1.05530562119736 

Frem3 -0.889368987958298 

Frk -0.605696453577997 

Fsbp -0.866111201034306 

Fscn3 1.19383055945362 

Fut2 -0.603145009053179 

G530011O06Rik -1.39174515873783 

G6b -0.713670407914115 

Gabra2 -0.591150650188824 

Gabra6 -0.726347168243005 

Gal3st2 -0.712581755078631 

Galnt5 -0.716203183448295 

Galnt6 -0.595529140499929 

Galntl6 -1.71596489751243 

Galr2 1.376125650534 

Ganc -0.767744959039259 

Gbp3 0.729664217184501 

Gclc 1.63862176262036 

Ggt5 -0.805902471933511 

Gimap1os -0.646476274697357 

Gins1 0.602305975171019 

Gjb2 1.95487213993984 

Gkn2 -0.766228981305426 

Glipr1l2 1.49143441748825 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Gm10033 -0.960521793546933 

Gm10204 -0.657536115490254 

Gm10209 -0.766632893463626 

Gm10354 -0.672954718277413 

Gm10372 -0.727271646082503 

Gm1043 -0.650049184702539 

Gm10436 -0.600667375208584 

Gm1045 0.635993259018776 

Gm10561 -0.645322137579885 

Gm10603 -0.600408109258911 

Gm10639 0.737743897189565 

Gm10673 0.606876495838788 

Gm10687 -0.645694966730217 

Gm10739 1.31460028000927 

Gm10782 -0.904484006151606 

Gm10787 2.83363698158344 

Gm10814 1.00641962595976 

Gm10860 -0.690653659928409 

Gm10871 -1.23346112690952 

Gm10910 -0.704690145658885 

Gm11735 -0.922407564688285 

Gm12 -0.671610183051158 

Gm12371 -1.27319514194746 

Gm12703 -1.17953623257883 

Gm12758 -0.638881863515141 

Gm12789 -0.968761664417895 

Gm12887 -1.2114075478337 

Gm12945 2.38594086688413 

Gm13125 -0.616992214283854 

Gm13570 -0.810876304139057 

Gm13769 1.11539763193283 

Gm14446 0.769713591976943 

Gm14548 -0.687265133161628 

Gm14703 -0.95143790756758 

Gm15319 -1.05607452947675 

Gm15482 -0.666289000805308 

Gm1549 -0.609605309281335 

Gm15520 -0.657880064582355 

Gm16340 0.591789896130926 

Gm16367 -0.791683482383849 

Gm16495 2.59577699324328 

Gm16523 -0.984669916816019 

Gm166 -0.616629013879103 

Gm17739 -1.12956437988429 

Gm17821 -1.43750197491497 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Gm2042 -0.66098008840912 

Gm20554 -0.627744926771698 

Gm20558 -0.844508964120037 

Gm20837 0.751538609041723 

Gm21292 1.6539356114721 

Gm21319 -0.738071449630573 

Gm21404 -0.609619930984119 

Gm2590 -0.808585483579414 

Gm2984 -1.36208846583133 

Gm3081 -0.641312824357867 

Gm3300 -0.691120894843189 

Gm3364 -1.21007552230358 

Gm3367 -1.27812205578806 

Gm3414 -0.590256920283856 

Gm3458 -0.827899917917713 

Gm3527 1.17751445077492 

Gm3718 -0.72957048342212 

Gm3776 0.677640956041667 

Gm3877 -0.83070495734233 

Gm4022 1.05437666369261 

Gm4123 -0.951875989294428 

Gm4419 -0.705227929360172 

Gm4470 1.00585221937919 

Gm4598 0.600760582275613 

Gm5 0.868207954556562 

Gm5039 0.604632403291993 

Gm5115 -0.909956457270213 

Gm5118 -0.657369982044743 

Gm5122 1.50963177452118 

Gm5134 0.97183561134745 

Gm5141 -0.894637604567654 

Gm5166 0.777009103701275 

Gm5177 -0.793433031501563 

Gm5447 -1.04541414510251 

Gm5463 -0.641552427325588 

Gm5475 -1.26626705460066 

Gm5524 -0.834922583175787 

Gm567 -0.776078672736646 

Gm595 -0.625448394579267 

Gm6402 -1.0935942922716 

Gm648 -0.768492836881169 

Gm694 0.919856292962956 

Gm6980 0.674933690275958 

Gm7111 -0.81609205417314 

Gm7134 -0.811430166711835 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Gm7420 -0.948108774714547 

Gm7696 -0.60264341548338 

Gm7715 -1.23143841141866 

Gm7759 -0.908803498006982 

Gm7904 -0.735043078779683 

Gm7968 -0.954968817648298 

Gm8300 -0.907288178978895 

Gm8700 1.77737335742439 

Gm8702 -0.612808520506507 

Gm9558 -0.767394629702528 

Gm9694 -0.842514124964183 

Gm9706 0.768798358530107 

Gm9752 0.815206051526407 

Gm9777 -0.755524833354723 

Gm9869 -0.836047668661035 

Gm9919 1.5179904312235 

Gm9926 -1.24386401826413 

Gm9959 -0.713134916553365 

Gnb4 -1.03181798413789 

Gng11 0.946591051944832 

Gnl3 0.732792153367285 

Gnrhr 0.991724311789308 

Golt1a 1.54728737236362 

Gpatch4 0.631835684131975 

Gpcpd1 -0.649644374257322 

Gpr101 -0.817214436389601 

Gpr156 -0.798762625869312 

Gpr20 -0.775726485851709 

Gpr26 -0.60689644061722 

Gpr52 -0.738189667931591 

Gpr84 -0.630081960254648 

Grb10 -0.939833695538363 

Gria4 -0.864915633832132 

Grin3a 0.618942658401712 

Grip2 -0.858658770598634 

Gsdma2 -0.967909094299044 

Gsta2 0.847497392558314 

Gucy2d 0.712116146128057 

H1fx -0.651414822277216 

H2afy3 -0.70388507215159 

H2-Eb2 0.959392669798238 

H2-M9 -0.624080519027242 

Habp2 -0.606979717542318 

Hand1 1.55201848552146 

Hapln1 -0.943473596434385 



173 

 

Genes induzidos Fold change (log) 

Hells 0.908562204813744 

Hgd 1.37296896972079 

Hhatl 0.838858017696839 

Hhip -0.76735781270024 

Hhipl1 -0.704331257752793 

Hist1h1d -0.930808579562186 

Hist2h2be -0.676159854766839 

Hmga2 0.737313825938211 

Hmox1 1.72693059536871 

Hnf4aos 0.903106543975505 

Hoxa5 -0.664333517364597 

Hoxb5os -0.631013894702633 

Hoxc10 0.74786851886685 

Hp -0.691805014511646 

Hrh2 -0.910397959579728 

Hrnr 1.5304049414194 

Hsd17b1 0.958531836130823 

Hsd3b3 -0.833787965677796 

Hsd3b4 -1.05485723537764 

Hsf2bp -0.659517845527867 

Hspa12a -0.982496701888229 

Htr2a -0.921799068623559 

Htr2c -0.64939996699493 

Htra1 0.71911196574462 

Hyal3 -0.688590921007771 

I830012O16Rik 0.850186617464054 

Icam4 -0.65439160095526 

Ifi47 0.616420692378728 

Ifit1 0.621123940776087 

Ifit3 0.893967841492856 

Ifna12 1.10960209571565 

Ifna4 1.70039113221337 

Ifrd2 0.664252291794611 

Igfbp6 -1.46735191068694 

Igkv4-53 0.882322292764154 

Il17a 2.18274709528803 

Il19 -0.591142932661448 

Il24 0.660394058622665 

Il2ra -0.775820166271474 

Il33 -1.57491684372593 

Insrr -0.606348695311423 

Iqcf3 -0.597822638065169 

Iqsec3 1.78479066570597 

Irf4 -0.610473739152464 

Irx1 -1.08786460563316 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Isg15 0.620533369424255 

Islr -1.35090925821596 

Isoc2b -0.607994225081516 

Itgad -0.609576572460535 

Kcnh6 -0.858361890477591 

Kcnh8 -1.18292867396336 

Kcnj16 -0.898441780623853 

Kcnj8 -1.03252737000026 

Kcnq1 -0.849872839242082 

Kcnu1 -0.859660562732821 

Kif1a 1.36319131842511 

Kif27 -1.01384945449102 

Kiss1 -0.654189888780367 

Klf15 1.36687845351039 

Klhl41 -0.961116565460745 

Klk1b7-ps -0.599103199262094 

Klrc3 0.673048793688044 

Kmt2a -0.590176552014118 

Kng1 -0.641125745380448 

Kpna7 -1.19201378858806 

Krt15 -0.763542720040896 

Krt28 1.11992996793361 

Krt79 0.7999095472926 

Krt84 -0.637459291206578 

Lama1 -0.84295768692922 

Lbp -0.870118916811792 

Lce1g 0.692252900238286 

Lce1h 0.631470254811099 

Lgals12 -0.599498616161009 

Lgr5 -1.43497875304851 

Lhx8 -1.15796321437957 

Limch1 -0.693118271737358 

Lingo4 -0.723309011276675 

Lmod1 2.27037174247544 

LOC100036540 -0.654481798082447 

LOC102632036 0.737203172468625 

LOC102632362 1.05663290885836 

LOC102633118 -0.679975654323508 

LOC102633662 0.603977118889972 

LOC102634429 0.629062330895911 

LOC102634430 -1.4549585579213 

LOC102635638 -0.938834932835312 

LOC102636451 -1.11641269227188 

LOC102638165 0.966949203292591 

LOC102638466 -0.736281303793644 
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Genes induzidos Fold change (log) 

LOC102639363 -0.761672924941763 

LOC102639702 -0.592957528359165 

LOC102641097 -0.751474937748933 

LOC102642111 0.81743738977535 

LOC102642272 2.30719114431841 

LOC102642606 0.790562940835219 

LOC545966 -0.656276240873269 

LOC552902 -0.661610476195698 

LOC552907 -0.689820992011486 

LOC553096 -0.747416399976828 

LOC628110 -0.593303204988484 

Lpcat4 -0.782666632514334 

Lpin1 -0.760539171615937 

Lrrc2 0.596847022564219 

Lrrc4b -0.678172902788775 

Lrrc8e -0.653760596255424 

Lrrn4 0.681005593902929 

Ly6a 0.625905965120181 

Ly6c1 0.639064219092203 

Ly6f 0.950520149739146 

Ly6g 0.638664654665718 

Lyz1 -0.672192516206618 

Mab21l1 0.683735305291539 

Man1c1 -0.643410141680528 

Map2k6 -0.691418122779053 

Map3k19 -0.789682871678431 

Mars2 1.08509462256243 

Mcm3 0.776403348523836 

Mcm5 0.754086484053936 

Mcoln2 -0.66952154526084 

Mcpt8 0.59399430854563 

Mcpt9 0.667727113244089 

Mctp1 -0.9716255561698 

Mdfi -1.11914026904709 

Mecom -0.968039507035668 

Mef2b 1.13912609837034 

Mef2c -0.640452172287306 

Megf9 -0.596677250071663 

Mei4 -1.08926146907614 

Mesp1 2.05680346314529 

Mettl7b 1.16866697507767 

Mgat3 -1.15156038680933 

Mgp -0.786826679283793 

Mlip 0.634637236853127 

Mlkl 1.02083749788304 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Mmp12 -0.684128705658235 

Mmp13 0.614850172937714 

Mmp1a -0.594660867235505 

Mn1 1.11669338196983 

Mphosph9 -0.81774994991924 

Mpped2 -0.737914998115928 

Ms4a1 -0.642322123389647 

Ms4a10 -0.974405222999112 

Ms4a2 2.0820267095143 

Ms4a7 -0.760788782630028 

Mst1r 1.04261165315168 

Mterfd1 0.692227032566056 

Mtus2 -1.24831222023587 

Muc2 0.663532739789597 

Mug1 -0.916079312402069 

Mug2 -0.676160509616803 

Murc -0.631118252931458 

Mx2 0.830915566506727 

Mybbp1a 0.659502186134187 

Myom3 -1.21671818623365 

Nacad -1.0306799049784 

Ncald -1.52773728180901 

Ncf2 -0.631315901068726 

Ncr1 1.13461821831105 

Neat1 -0.730528037133965 

Necab2 0.828302724110206 

Negr1 0.70246604652749 

Neurl2 -0.692198556911988 

Neurog1 -0.713058520668917 

Neurog2 -1.1007651542645 

Neurog3 -0.953288749293986 

Nfasc -0.960409063453591 

Ngf 0.865616707736553 

Nid1 -0.654897846664333 

Nlrc5 0.658685974901996 

Nlrp4a -1.05301349899502 

Nmi 0.612503685707203 

Nms 0.966751442165722 

Nod2 -1.01127139039164 

Nop2 0.689618570268667 

Nop56 0.829131793289536 

Noto -1.48256526122366 

Noxred1 0.997663961972649 

NP064216 0.680194343368098 

Nphp3 -0.683905070567503 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Nphp4 -0.607127993244301 

Nps 0.841806353856316 

Nr0b2 -0.703806277370679 

Nr5a2 -0.820959917589573 

Nrap 0.80348006240119 

Nrxn1 -0.993463148420596 

Nxph3 0.600852317061613 

Oas3 0.796276326946959 

Oca2 1.10263213725012 

Ocstamp -0.704342477029396 

Olah -0.765263936358853 

Olfr10 -0.656200703574864 

Olfr1024 -0.942594774394856 

Olfr104-ps -0.972611726227099 

Olfr1061 -0.985761862231041 

Olfr1095 -0.803743695693651 

Olfr11 -0.668340040500772 

Olfr1107 1.15293345388558 

Olfr1124 0.647313005925053 

Olfr1180 0.755810054433592 

Olfr1198 1.19786668873322 

Olfr1259 -0.792760742669476 

Olfr1260 1.12082220693987 

Olfr1287 1.05336471403312 

Olfr1305 -0.730197618743705 

Olfr131 -0.670288774428945 

Olfr135 0.731399909025027 

Olfr1352 4.19203164611043 

Olfr1402 0.791960204070209 

Olfr1417 1.04373228282655 

Olfr1431 1.58516590285431 

Olfr1449 0.823595711241367 

Olfr157 -1.46921521119827 

Olfr172 0.923083919799237 

Olfr198 -0.831817673271265 

Olfr20 -1.44947050317965 

Olfr205 0.982226252412927 

Olfr24 0.890186858515793 

Olfr25 -0.833934696768665 

Olfr251 -0.801073000373173 

Olfr266 0.651037063897295 

Olfr284 0.839299734277048 

Olfr312 -0.643188231059471 

Olfr316 -0.956243270777028 

Olfr384 1.95491955023203 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Olfr394 -0.605549440582387 

Olfr432 0.940434710343458 

Olfr470 -0.59896951457152 

Olfr481 -1.00826192660916 

Olfr49 -1.23507348940289 

Olfr495 0.978086280967448 

Olfr52 0.752688891133594 

Olfr538 -0.707229822303564 

Olfr551 -0.598203138428671 

Olfr554 0.727672365359912 

Olfr577 1.49022550658041 

Olfr652 0.867756276096374 

Olfr661 1.65796881262489 

Olfr666 1.22331874344688 

Olfr699 0.965339729283854 

Olfr763 -1.17983209066902 

Olfr782 1.56889677315123 

Olfr786 1.22733450543827 

Olfr799 -0.627965434636201 

Olfr815 1.04047672618991 

Olfr829 -0.815093901383706 

Olfr898 -1.24047633455348 

Olfr90 0.848316561327277 

Olfr910 -0.866451802697819 

Olfr92 -1.5001956951077 

Olfr935 1.91667174041588 

Olfr94 0.888470804860248 

Olr1 -1.0834437780095 

Ooep 0.711521800272945 

Ophn1 -0.620488300362941 

Osgin1 0.777097260734292 

Otoa 2.20673207419394 

Pabpn1l -1.01033974715548 

Pax6 2.27716943549047 

Pcdh10 0.845536422483471 

Pcdh17 -0.763390057349762 

Pcdh9 1.55868291891958 

Pcolce2 0.825166997738728 

Pdc -1.02941203253816 

Pde6a -0.826649728904631 

Pde9a -0.938469688961506 

Pdzd3 -0.731985787779452 

Pea15b -0.870506320053812 

Peg10 0.692188321065427 

Pf4 -0.808901435166764 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Pgpep1l -0.847562183143764 

Phf11a 1.03419750368639 

Phf11d 0.744445584972659 

Phf3 0.650979032340736 

Pigb -0.625360291340066 

Pik3cg -0.594463084457908 

Pim1 -0.831563320760795 

Pip5k1b -0.619589232172981 

Pira7 -0.639927531776596 

Piwil2 0.816659555132105 

Pla2g10 -0.861699071978746 

Pla2g2d -0.617105703845123 

Plat -0.767508432698928 

Plcxd3 -1.08489571133651 

Pld5 -0.713317763113801 

Plekhg1 -0.828090152076268 

Plekhs1 -0.709402606633635 

Pnlip -0.640409337903031 

Pnma2 -0.878706105862857 

Pola1 0.738434989270822 

Pole2 0.721332671533833 

Postn -1.55944659013149 

Pou5f2 -0.746032531051963 

Pou6f2 -0.736559461038587 

Pp2d1 0.967706777620834 

Ppa1 0.70396403687368 

Ppap2b -0.872500585412088 

Ppat 0.617304096474101 

Ppef2 -0.730225498337113 

Ppfibp2 -0.70856281122273 

Ppifos 0.633163792357421 

Ppil1 0.874302637368425 

Ppnr -0.890491270679144 

Pramef12os -0.816723472321636 

Prl2c1 1.3737709252187 

Prl2c5 1.40310599955278 

Prl3d2 0.613617327373412 

Prss40 1.03499777764203 

Prss56 1.04937488987159 

Psapl1 -0.858859689864021 

Psg16 0.748923415166312 

Psg20 0.826140650618802 

Psg21 1.90345766600402 

Psg28 0.722661852634028 

Ptch2 0.787408645601429 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Ptpru -1.4260773981432 

Rab27a -0.677664693761442 

Rab3il1 -0.707404441393697 

Rasal1 -0.690655524937125 

Rasgrp4 0.721199425259107 

Rbfox3 1.08380297594068 

Redrum -1.01560991408559 

Renbp -0.728289308508616 

Retnla -0.916289178586976 

Rgn -0.766172143133099 

Rhox3a -0.688010594416669 

Ric3 -0.894769725337508 

Riiad1 -0.835292117414398 

Rnase10 1.11520909478044 

Rnase13 -0.678115215850456 

Rnf32 -0.803016383773432 

Rp1 1.20279765046356 

Rrad -0.735762143214687 

Rrp12 0.686298862418145 

Rsad2 0.643864117701845 

Rsg1 -0.680298185731209 

Rtn1 -0.623467262769785 

Rtp1 -1.45765476340645 

Rxfp1 -0.773601220592972 

Saa2 -0.630248979081963 

Sag -0.602643880953742 

Scarf1 -0.769706274934879 

Scgb2b15 0.594889999620301 

Scin -0.624718923411092 

Scn1b -0.899544483233631 

Scrt1 0.648582064718286 

Scube1 -0.733330008316421 

Sec14l4 -1.24535297393795 

Sel1l2 -0.62561465192602 

Sema3b -0.61280452018211 

Senp6 -0.664349554743275 

Serpina3b -0.723168632249616 

Serpina7 -0.624324018320366 

Serpinb3a -0.988668111339676 

Serpind1 1.52311680800949 

Sfi1 -0.662708499199722 

Sftpd -0.690302755413413 

Sh2d1b1 0.996814249658679 

Sh2d5 0.597546331786267 

Shbg -0.858644266104711 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Shc2 -0.726624071010255 

Shisa7 -0.762450393834781 

Shpk -0.668881660591714 

Sipa1l2 -0.639014715961704 

Skap1 -0.687602178345852 

Skint2 -0.959427897390812 

Skint5 -0.750818286490284 

Skor1 -1.08959653683598 

Slc10a5 -0.761157481041763 

Slc11a1 -0.655359701932281 

Slc15a3 -0.676838387446445 

Slc1a6 -0.667158481221349 

Slc22a30 -0.877433203714905 

Slc22a7 1.01697866666803 

Slc23a1 -1.26249678513766 

Slc24a1 0.978618929451257 

Slc24a3 -0.657152849393242 

Slc25a2 -0.593729461255869 

Slc25a40 -0.69145519571634 

Slc25a53 -0.688999362723042 

Slc26a3 -1.40607128117391 

Slc29a2 1.06929719868948 

Slc2a6 -0.823719579669434 

Slc30a10 1.39543015986216 

Slc30a3 -0.657120512993155 

Slc35f3 -0.777577862083163 

Slc36a2 -1.49655403377422 

Slc39a5 -0.933899851749107 

Slc39a8 -0.705516362642577 

Slc46a2 -0.81913797093229 

Slc4a7 -0.651903350478031 

Slc51a -1.13899067769644 

Slc5a4a 0.621677526126729 

Slc6a4 -0.626800514859204 

Slc6a7 -0.62548198209479 

Slc7a11 0.967612046140321 

Slco5a1 -0.744399981112132 

Slit2 -0.766396882921125 

Smad9 2.9348910146098 

Smim18 -0.605685030964684 

Smpx 1.27401688099521 

Smr3a -0.965546034447478 

Snhg1 0.655353251551096 

Sobp -1.10833613011151 

Sorbs2 -0.70716962059039 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Sp5 1.19963805996681 

Spata31d1c -0.765901911623337 

Speer4c 1.02267652869456 

Sphkap -0.805420177668615 

Spint3 0.874446233894347 

Spp1 0.724851686404552 

Spred3 -1.40437259105772 

Sprr1b 0.844776917839114 

Sprr2h 0.860711483725169 

Sprr3 -0.635866194418451 

Srm 0.741194977775741 

Srms -0.625176084475285 

Srrm4os -0.825331309001696 

Sstr3 -0.730166563630741 

Ssxa1 3.91109437073817 

Ssxb1 -0.641727441191323 

Ssxb8 -0.893847812403756 

St6galnac5 -0.952335397653157 

Stac2 -0.639069505503377 

Stra6 -1.07196213412729 

Stxbp5l 0.648090260260787 

Sv2b 0.602766152332352 

Svip -0.731480226818134 

Sycn 1.14560461907691 

Sync -0.71959398312015 

Syt11 -0.699824886587493 

Tas2r107 -0.709023347426271 

Tbpl2 -0.941606556257801 

Tbx3 -1.39562817134771 

TC1599058 0.929103248025854 

TC1600058 0.712915218053332 

TC1604477 -0.724965721546319 

TC1624218 -0.625967334478683 

TC1636769 -0.609547418753894 

TC1648127 -0.669286685173913 

TC1670777 -1.13604832024944 

TC1681987 -0.590076398163971 

TC1686493 -0.890903315874196 

TC1686612 -0.598192838197348 

TC1707105 -0.797855680421163 

TC1732485 -0.927989881326575 

TC1778268 -0.814153022789697 

Tceal5 1.3165611104321 

Tceal6 -0.651449674613428 

Tcn2 -0.747851230559972 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Tcstv1 -1.06683866832899 

Tdrd12 -1.16975415123031 

Tdrd5 -0.706762781352104 

Tekt5 -0.719884737749752 

Tex22 0.618928611244154 

Tex26 -0.738650550548559 

Tfap4 0.629149442744372 

Tfcp2l1 -0.733994954457527 

Tgm5 -0.599312181722609 

Tgoln2 2.03226198071886 

Tgtp2 0.652775468267743 

Them7 1.0668693423613 

Tigd4 -0.713492835986749 

Timd4 -0.627910434993769 

Tlr11 -0.714214708204006 

Tlx2 1.64723172215685 

Tmco5 -0.939319166071527 

Tmem151a 0.765063014270156 

Tmem200c -0.636423801468998 

Tmem221 -0.602037356518306 

Tmem225 -0.636952069109278 

Tmem255b -0.627734350894618 

Tmem45b -0.782780129795768 

Tmem5 0.63846292292143 

Tmem63c 1.30862240873828 

Tmem67 -0.625074255745447 

Tmem82 0.724002580072186 

Tmprss4 -0.603456974079755 

Tmprss6 -1.46775725333257 

Trem3 -1.21488605401337 

Trerf1 -0.613012810480331 

Trim15 0.627134772342488 

Trim30a 0.70614300880127 

Trim30d 0.652893273539533 

Trim71 -0.779405959299291 

Trmt61a 0.670409190471737 

Try4 -1.14085873815133 

Tspan13 -0.71671274666199 

Ttc21a -0.761877876184569 

Ttc23l 2.05101738938978 

Ttc25 -0.61329951281655 

Ttc30b -0.648288680314474 

Ttc9b 2.5915078551414 

Ttll11 0.624106450766758 

U37911 -1.27965974875437 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Ubqln3 3.55730707241179 

Uchl1 -0.636978114664331 

Ugt1a6a -1.39137887050933 

Ugt2b35 1.71296591476213 

Unc79 0.68645926739287 

Usp13 0.762576024919401 

Usp18 0.714515057504485 

Vav3 1.27209757004523 

Vax2 0.68005643650458 

Vcam1 -0.928868414592166 

Vegfc 0.737905823151667 

Vgll2 -0.934351388345129 

Vmn1r168 0.877360652422419 

Vmn1r174 0.752785618653171 

Vmn1r181 -0.837392165667067 

Vmn1r37 -0.678907597896529 

Vmn1r65 -0.786936164473572 

Vmn1r87 0.611581103648292 

Vmn2r115 2.52327473770454 

Vmn2r121 -1.19187334633161 

Vmn2r16 -0.946843002144414 

Vmn2r43 -1.02586466804079 

Vmn2r60 -0.850039109830531 

Vmn2r67 -0.622035875375882 

Vmn2r72 -0.625035789959005 

Vmn2r77 -0.731247594543791 

Vmn2r82 -1.09851798263204 

Vmn2r91 1.45278408932694 

Vmn2r98 0.813212985290162 

Vsig8 1.77872584269846 

Vstm4 -0.59420988814102 

Vtn 0.805585355897032 

W17435 -0.76265695324074 

Wdr11 0.592080646328827 

Wdr34 -0.597511527821915 

Wfdc18 -1.10037333816479 

Wnt10b -0.729664450643491 

X61497 1.01457017603883 

Xpnpep2 -0.669863244830702 

Ypel1 1.66055499438656 

Zbp1 0.740318704557833 

Zeb2os -0.895756723157779 

Zfp114 -0.998537443941453 

Zfp128 1.11770417612576 

Zfp324 -0.611704024574358 
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Genes induzidos Fold change (log) 

Zfp366 -1.00007820638497 

Zfp422 -0.727070653709552 

Zfp423 0.751072632274401 

Zfp536 -0.793201558946672 

Zfp647 -1.41559095542745 

Zfp819 -1.05342563814345 

Zfp874a -0.687677895760308 

Zfp92 -1.09133157569169 

Zfp937 0.591514786285527 

Zfy1 2.00481405413368 

Zic1 -0.702555945441743 

Zic5 -0.694547289790861 

0610025J13Rik 0.954789891233063 

0610039H22Rik -0.801042386701488 

1110006E14Rik -0.725628648169758 

1300014J16Rik -0.662261931814186 

1500009L16Rik -0.694803559399849 

1600010M07Rik -0.613154303929124 

1700001D01Rik -0.68982604535301 

1700001K23Rik -0.630977713364521 

1700003D09Rik 1.24223874773836 

1700012B07Rik -0.804576534229388 

1700016A09Rik -0.855450445513409 

1700016F12Rik -1.14292735516361 

1700021F02Rik -1.50124528909891 

1700024G13Rik -0.664932197284647 

1700029J07Rik -0.616926908316764 

1700030N03Rik -0.748834012485781 

1700031A10Rik -0.780066771382408 

1700040F17Rik 1.4266893194904 

1700047E10Rik -0.833882475786313 

1700048M11Rik -0.863723520313293 

1700062C10Rik -0.603500851478841 

1700080O16Rik -1.39667663279439 

1700084M14Rik -1.19993436184229 

1700092K14Rik -0.75817847286106 

1700092M07Rik 0.598398970164164 

1700101E01Rik 0.890622223984468 

1700121C10Rik -0.59161904473254 

1700122H20Rik 0.616992959895027 

1810020O05Rik 0.781386130641457 

2010003K11Rik 1.04615590733839 

2010107G12Rik -0.730235598968187 

2010204K13Rik 1.04633253540987 

2300003K06Rik 4.54296677010716 
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Genes induzidos Fold change (log) 

2310005E17Rik -0.785479893493561 

2310079F09Rik -0.898281151807113 

2410125D13Rik -0.705695887194487 

2810019C22Rik -0.607188172446718 

2810021J22Rik -0.628857129071298 

2810455B08Rik -0.874616552436688 

2900057C01Rik -0.626800875273321 

2900076A13Rik -0.769241513727649 

Genes induzidos Fold change (log) 

2900092D14Rik 0.973783380267085 

3110007F17Rik -0.611851786173824 

3110040M04Rik -0.71533526694313 

3300002I08Rik -0.604561907832778 

3300002P13Rik 0.723607287721439 

4731419I09Rik -0.971058291305134 

4731420N21 -0.639144621497319 

4732423E21Rik -0.594425489042033 

4831440D22Rik -0.627672292695456 

4833417C18Rik 1.67486196792612 

4921507G05Rik 0.760151430649736 

4921528I07Rik -0.828531408425953 

4921531P14Rik 0.933678561925197 

4930402K13Rik 1.60417619656655 

4930404O17Rik 2.25431749377745 

4930412F09Rik -1.23919421987196 

4930413G21Rik -0.745534524136075 

4930429F11Rik -1.1243352374089 

4930429F24Rik -0.846753171084055 

4930431P19Rik -0.59095565210841 

4930432F04Rik -0.71947093565208 

4930459C07Rik -0.794331161636331 

4930473M17Rik -1.21767577603298 

4930483J18Rik -1.32299345359422 

4930488N15Rik -0.590889115463328 

4930505A04Rik -0.977852334665375 

4930509J09Rik -0.891078297240654 

4930519A11Rik 0.767608279384675 

4930524C18Rik -0.692547700752709 

4930525M21Rik 0.724305923711405 

4930528H21Rik -0.765671836405922 

4930544D05Rik 0.634678683258787 

4930557K07Rik -0.740335406912202 

4930563F08Rik -1.0901274067186 

4930566D17Rik 0.644595983551273 

4930568G15Rik -0.702445963314569 
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Genes induzidos Fold change (log) 

4931403M11Rik 0.812383488287293 

4931406H21Rik -0.820451602418388 

4931414P19Rik 1.08650800667788 

4931440F15Rik -0.80386238649885 

4932414J04Rik -0.7455329459976 

4932430I15Rik -0.737751142389333 

4933406J10Rik 2.18434200726492 

4933407C09Rik -1.03084730477829 

4933409F18Rik -1.17534823073835 

Genes induzidos Fold change (log) 

4933411B09Rik -0.592544417793067 

4933411E08Rik -1.20630481224026 

4933415J04Rik -0.616907008214731 

4933416O17Rik 1.06126437458472 

4933417C20Rik -0.684903340523723 

4933422A05Rik -0.595600094659064 

4933428G20Rik 0.747349034185892 

4933429O19Rik -1.24438572600617 

4933436H12Rik 0.712045896713597 

4933438K21Rik -1.78374180783642 

5031425F14Rik 1.09785580276059 

5033406O09Rik 0.871548260862009 

5330406M23Rik -0.86710692058157 

5330431K02Rik -0.60269529280491 

5430402E10Rik -0.998243290780964 

5430402P08Rik -0.728565926782279 

5430416N02Rik -0.784648728978659 

5430416O09Rik -0.769505279983294 

5430420F09Rik -0.658122189932273 

5430427O19Rik -1.10342177285724 

5730457N03Rik -1.09272411711987 

5830420C07Rik -0.846905652843197 

5830427D02Rik -0.678428158871549 

6030451C04Rik -0.790540322499888 

6030452D12Rik -0.740974519194372 

6230400D17Rik 1.52197363317264 

6330407A03Rik -0.96783242200561 

6330412A17Rik -0.833032575278063 

6430519N07Rik -1.10816977794506 

6430590A10Rik -1.01549124009408 

6430628N08Rik -0.61304119105306 

6430706H07Rik -0.758107874827621 

6530409C15Rik -0.712813448580068 

6720422M22Rik -0.793022104334757 

6720427H10Rik -0.7610811162511 
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Genes induzidos Fold change (log) 

6820445E23Rik -0.593227722406425 

7530428D23Rik -0.726942715864173 

8030453O22Rik -1.04856471924896 

8430426J06Rik -0.594161937019678 

8430437O03Rik -0.606867333062787 

9030619P08Rik 0.696398040202117 

9130002K18Rik -0.681208221478468 

9130017K11Rik -0.667658383738676 

9130019P16Rik 1.90395780120996 

9130020K20Rik -0.677863810755294 

9230112D13Rik 1.09651807833218 

9230117E06Rik -0.602058934198046 

9330156P08Rik -0.603105745515094 

9330188P03Rik -1.03833992149259 

9430011C21Rik -0.606343199040913 

9430041J12Rik -0.786846743901287 

9430091E24Rik -0.628576344646125 

9530003O04Rik -0.724927059924303 

9530046B11Rik -0.710729682607675 

9530047P18Rik -0.797333519574725 

9530053J19Rik -0.729671772026023 

9530057J20Rik -0.639808399747975 

9830107B12Rik 1.41877008112372 

9930024M15Rik -0.665809865010457 
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APÊNDICE B - Genes reprimidos em mTEC 3.10 após o silenciamento do gene Aire 

que estão associados a expressão em outros tecidos que não o timo (p>0,05). 

 

Termo  
enriquecido (tecido) 

Valor de 
P 

Genes Envolvidos 

Plasma 0.0601 Kng1, Mug1, Flt4, Cfh, Hp, Ceacam2 

Pituitary gland 0.0644 
Tmem67, Gm10209, Gm5447, Sobp, Pde9a, Pcdh17, 

Rab27a 

Bone 0.1313 
Fam65b, Pik3cg, Gm1549, Ncf2, Gm10372, Neurog1, 

Bicc1, Atp1a2, Trem3, Map2k6, Aatk 

Cerebellum 0.1548 

Gm5475, Megf9, Adora2b, Pou6f2, Rtp1, Tceal6, 

Dstyk, C230012o17rik, Dennd2a, 6530409c15rik, 

Gm9959, Ric3, Zic1, St6galnac5, Fam65b, Nphp3, 

Cdh7, Far2, Stac2, Gm9869, Bc018242, Sorbs2, 

Slc1a6, Gpr26, Dclk2, Clasp2, Slco5a1, 

C230096k16rik, Map2k6, Gabra2, Gabra6, Syt11, 

Pld5, Gria4, Pcdh17, Man1c1, Mctp1, Tmem67, 

Mphosph9, Ganc, Cadps2, Ophn1, Chn2, Zfp536 

Ovary 0.1834 

Vcam1, E330021d16rik, Hist1h1d, Zfp324, Hist2h2be, 

Gm10436, Kpna7, Gm2042, Nlrp4a, Fbxw26, 

Gm16367, Bcl2l10, Mctp1 

Cochlea 0.1856 Kcnj16, Sobp, Emilin2 

Embryonic body between 

diaphragm region and neck 
0.2355 

Tbx3, Cyp26b1, Pigb, Arsj, Clasp2, Zic1, 

9430041j12rik 

In vitro fertilized eggs 0.2813 
E330021d16rik, Plekhg1, Sorbs2, Scin, Gm10436, 

Kpna7, Gm2042, Ppfibp2, Nlrp4a 

Oviduct 0.3172 Pik3cg, Hspa12a, Olah, F8a, E230008o15rik, Xpnpep2 

Cecum 0.3932 
Kcnj16, Calcb, Gm6402, Ms4a7, Gm9926, Hrh2, 

Fer1l4, Lgals12 

Eye 0.4346 

Fras1, Mef2c, Vmn2r43, Aebp1, Dstyk, Col2a1, 

Psapl1, Ric3, Gpcpd1, Rtn1, Senp6, Pde6a, Sphkap, 

Efhd1, Nphp4, Stac2, Bc018242, Crispld2, 

A430033k04rik, Stra6, Sema3b, Clasp2, Map2k6, 

Tbx3, Ncald, Pim1, 2010107g12rik, Nrxn1, Sfi1, Sag, 

Grb10, Vmn2r121, Ppef2, Pdc, Ophn1, Zfp536, 

Slc15a3 
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Termo  
enriquecido (tecido) 

Valor de 
P 

Genes Envolvidos 

Olfactory brain 0.4664 
Vmn2r43, 6430628n08rik, Kcnj16, Gm10561, Atp2b3, 

3110007f17rik, Gm10910 

Retina 0.4808 

Zfp324, Uchl1, Pip5k1b, Dstyk, Ric3, Sag, Sphkap, 

Pde6a, Dhrs3, Hspa12a, Ppef2, Cd59a, Ms4a1, Pdc, 

Kcnh8, Slc25a40 

Brain 0.5301 

A2m, Pnma2, Olfr157, Enam, Tceal6, Dstyk, Gpcpd1, 

Zic1, Olfr551, Slc2a6, Bc018242, Cfh, F8a, Spred3, 

Eras, Nlrp4a, Cib3, Rab27a, Wnt10b, Atg9a, Zfp324, 

Scube1, C530008m17rik, Gm11735, Sipa1l2, Pim1, 

Exd1, Trerf1, Lpcat4, Adamts7, Mgat3, Grb10, Sstr3, 

Cd59a, Pira7, Ay074887, Bb287469, Fras1, Gal3st2, 

Gm5475, Plcxd3, Gm5115, Scn1b, Isoc2b, Rtp1, 

Enpp4, Olfr763, Ric3, Ccng2, Olfr49, Pde6a, Fam65b, 

Nphp3, Nphp4, Gpr26, Ssxb1, Clasp2, Slc30a3, Lhx8, 

Gpr156, Gabra2, Syt11, Gabra6, 4931406h21rik, 

Neurog2, Pcdh17, Emilin3, Cyp7b1, Ggt5, Hspa12a, 

Cadps2, Kcnj8, Tas2r107, Ms4a10, Gm16367, Tcstv1, 

Srms, Kcnj16, Pou6f2, Uchl1, 1500009l16rik, Sobp, 

Rtn1, Serpina3b, Lgr5, Skap1, Insrr, St6galnac5, Far2, 

Kiss1, Slc23a1, Olfr198, Stac2, Olfr20, Slc24a3, 

Ttc30b, Zfp647, Slc1a6, Ugt1a6a, Olfr25, Zfp366, 

Hist1h1d, Acta1, Icam4, Gm5447, Nrxn1, Slit2, 

Fam196b, 5430416o09rik, Fmn2, Rhox3a, Limch1, 

Fhod3, Grip2, Pde9a, Gnb4, Vmn2r60, Alpl, 

Vmn1r181, Megf9, Olfr131, Hsd3b4, Shpk, Col2a1, 

Scarf1, Gm166, 3300002i08rik, Sphkap, Cdh7, Zfp114, 

Plekhg1, Sorbs2, Hrh2, Cyp26b1, Slc4a7, Dclk2, 

Gpr101, Fut2, Gm14548, Ppap2b, Rnase13, Aatk, 

2810021j22rik, Flrt1, Cym, Lyz1, Dtx1, Cebpd, Flt4, 

Nfasc, Pea15b, Tspan13, Ear7, Elavl3, Gria4, Atp1a2, 

Dpysl2, Man1c1, Cnnm1, Xpnpep2, Gm6402, 

Mphosph9, Vmn2r121, Slc6a7, Clec3a, Chn2, Fbxw26, 

Zfp536, Slc15a3, Htr2c, Htr2a 

Mullerian duct includes  

surrounding region 
0.5421 Gm6402, 6820445e23rik, Tbx3 

Mammary tumor. MMTV-

LTR/INT3 model. 5 month 

old mouse. Taken by 

biopsy. 

0.5581 Pik3cg, Atg9a, Dbp, Limch1, Acss2, Man1c1 

Pituitary 0.6068 Cpa4, Cdh7, Pld5, Uchl1, Sfi1, Zfp536 
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Termo  
enriquecido (tecido) 

Valor de 
P 

Genes Envolvidos 

Dendritic cell 0.6107 5430427o19rik, Ncf2, Af251705, Mmp12, Bc068281 

Corpora quadrigemina 0.6412 
Tmem67, Kcnj16, Efhd1, Fmn2, Cyp7b1, Dbp, Arsj, 

F8a, Ophn1, Slc35f3, Il33, Slc25a40, Gm166 

Egg 0.6509 
Bb287469, Gm8300, Noto, Fam184a, Olah, Pabpn1l, 

Pigb, Gm10436, Gm2042, Gm16367, Bcl2l10 

Embryonic stem cell 0.6626 Bbs2, Slc24a3, Tdrd12, Slc25a40, Bc068281, Rab27a 

Adipose tissue 0.6661 Cadps2, Cebpd, Lgals12 

B-cell 0.6874 Hist1h1d, Cd80, Mmp12 

Vein 0.7124 Fam65b, Sorbs2, Chl1 

Head 0.7409 

Mef2c, 5430427o19rik, Slc36a2, Gm5115, Galnt5, 

Gm12703, Ankrd2, Col2a1, Dennd2a, Acss2, Gpcpd1, 

Lgr5, Rtn1, 3300002i08rik, Insrr, Far2, Plekhg1, Tigd4, 

Map2k6, Pik3cg, 2810021j22rik, Cpa4, Ncald, Exd1, 

Tcn2, 5430416o09rik, Grb10, Cd55, Vgll2, Kcnh8, 

3110007f17rik, 5430402e10rik, Gm10782, Htr2c, Chl1, 

Slc46a2 

Spleen 0.7417 

Gm10603, Ccl3, Ncf2, Icam4, Ppnr, Enpp4, Ankrd2, 

Lgals12, Try4, Pf4, Tcn2, Efhd1, Ggt5, Cd55, Cd80, 

Pira7, Hrh2, Clic5, Dpep3, Clec4b1, Irf4, Gm14548, 

Atp6v0a4 

Brain cortex 0.7572 
Pnma2, Sipa1l2, Atp1a2, Dpysl2, Acss2, Rtn1, Far2, 

Fmn2, Hspa12a, Stac2, Sorbs2, Clasp2, Slc30a3 

Mast cell 0.7773 Acta1, Scin, Af251705, Skap1 

Pancreas 0.7987 
Retnla, Pnlip, Lrrc8e, Gm6402, Gkn2, Icam4, Crispld2, 

Pou6f2, Dstyk, Clec4b1, Slc39a5, Trerf1, Insrr 

Hypothalamus 0.8062 
St6galnac5, Sphkap, Far2, Plcxd3, Hspa12a, Gabra2, 

Cadps2, Kcnh6, Gpr101 

Embryonic head 0.8067 Hapln1, Renbp, Sync 

Testicle 0.8110 Art5, Olfr20, Ssxb1, Gm648 

Eyeball 0.8272 Fras1, Neurog2, Acss2, Cryba1, Slit2, Sag 
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Termo  
enriquecido (tecido) 

Valor de 
P 

Genes Envolvidos 

Colon 0.8361 

Gal3st2, Fam174b, Tmem45b, Pla2g10, Fa2h, Igfbp6, 

Lgals12, Mgp, Sfi1, Mecom, C1qc, Xpnpep2, Insrr, 

Vcam1, Slc26a3, Dhrs3, Ugt1a6a, Fut2, Ceacam2, 

Kcnq1, Dmbt1 

Mammary tumor 

metastatized to lung. 

MMTV-LTR/Wnt1 model. 

Expression driven by an 

MMTV-LTR enhancer. 

0.8524 Stac2, Saa2, Acacb 

Spinal cord 0.8584 
Zfp422, Hhipl1, Fam65b, Vcam1, Gm1043, Megf9, 

A330070k13rik, C530008m17rik, Syt11, Gria4 

Aorta 0.8602 Fam65b, Sorbs2, Chl1 

Medulla oblongata 0.8641 
Fam65b, Stac2, 6330407a03rik, Cd59a, Lrrc4b, Grip2, 

Gria4, Hhip, Atp1a2, Trerf1 

Activated spleen 0.8873 
Cyp7b1, Nod2, Il2ra, Tbx3, Clec4e, Cebpd, Kcnj8, 

Ms4a1, Itgad, Irf4, Pla2g2d, Xpnpep2 

Salivary gland 0.8935 
Retnla, Slc36a2, Ttc25, Cadps2, Ncald, Slc24a3, 

Tspan13, Sfi1, Nr0b2, Smr3a 

Olfactory epithelium 0.8939 
Fam174b, Grb10, Hist2h2be, Col2a1, Atp6v0a4, Rtn1, 

Kcnq1 

Skeletal muscle 0.8999 Islr, Cmya5, Ankrd2 

Epididymis 0.8999 Ttc25, Bc048679, Defb34 

Placenta 0.9040 
Alpl, Kng1, A2m, Aldh3b2, Tspan13, Acacb, Nphp3, 

Kiss1, Gkn2, Renbp, Cd59a, Gnb4, Ceacam14 

Visual cortex 0.9072 Syt11, Tspan13, Svip, Gnb4 

Stomach 0.9158 
Gkn2, Renbp, C530008m17rik, Ugt1a6a, Gsdma2, 

Try4, Ccng2 

Tongue 0.9214 
Mef2c, Bbs2, Murc, Acer1, Cmya5, A430033k04rik, 

Psapl1, Sfi1, Tgm5, Gpcpd1, Cmbl 

Cortex 0.9328 Atg9a, Zfp114, Galntl6 
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Termo  
enriquecido (tecido) 

Valor de 
P 

Genes Envolvidos 

Aorta and vein 0.9378 H2-M9, Ms4a1, Kcnh8 

Testis 0.9256 

4930505a04rik, Ttc25, 4932414j04rik, Gm10860, 

1700080o16rik, Efhd1, Art5, 4921528i07rik, Pou5f2, 

Olfr20, Dpep3, Cfh, F8a, Slc25a2, Gm2042, Cldnd2, 

Ttc21a, Fam154a, Rnf32, Olfr25, Shbg, Tmco5, 

1700012b07rik, C530008m17rik, Fa2h, Sipa1l2, 

Rab3il1, Sel1l2, Aldh3b2, 4931440f15rik, Abcc12, 

Exd1, Lpin1, 1700024g13rik, 4930432f04rik, Ophn1, 

6030452d12rik, Vmn2r60, Ccdc7, 1700001k23rik, 

Shpk, 4932430i15rik, Fam65b, Sphkap, Vcam1, 

Nphp4, Zfp819, Ssxb1, Cyp26b1, Gm10436, Slc39a8, 

Hsf2bp, 1700016a09rik, Gm9777, 2810021j22rik, Flrt1, 

Klk1b7-Ps, Pla2g10, Tbx3, Tmem225, 4931406h21rik, 

Gria4, 4930431p19rik, Dppa4, Cnnm1, 4930483j18rik, 

Mphosph9, Cd55, H2afy3, Fam184a, Zic5, Chn2, 

Itgad, Iqcf3 

Mammary tumor. WAP-

TGF alpha model. 7 

months old 

0.9702 Rasal1, Syt11, Ugt1a6a, Acot1, Rrad, C2 

Small intestine 0.9702 Lyz1, Ms4a10, Neurog3, Slc39a5, Ceacam2 

Heart 0.9704 

Lyz1, Loc100036540, Arsj, Pip5k1b, Postn, Atp1a2, 

Acacb, Xpnpep2, Nphp3, Murc, Ggt5, Mphosph9, 

Fabp3, Kcnq1, Slc25a40 

Amnion 0.9723 Grb10, Pip5k1b, C2, Gm648 

Urinary bladder 0.9732 Ncf2, Hist2h2be, Fer1l4, Ppfibp2 

Kidney 0.9773 

Fras1, Kcnj16, Frk, Cyp24a1, Scn1b, Isoc2b, Hsd3b4, 

Arhgap18, C1qc, Cmbl, Insrr, Vcam1, Slc23a1, Nphp4, 

Ttc30b, Ugt1a6a, Slc39a5, Ceacam2, Mtus2, Zfp422, 

Ms4a7, Flrt1, Tmem45b, Car12, Mgp, Ptpru, Slc10a5, 

Tcn2, Akr1b7, Gm6402, Renbp, Dhrs3, Hist2h2be, 

Cd59a, Scin, Cyp2d26, Atp6v0a4, Pdzd3, Habp2 

Limb 0.9798 H1fx, Emilin2, Senp6 

Spinal ganglion 0.9826 Hspa12a, Zfp324, Pou6f2, Syt11, Zic1 

Fetal brain 0.9839 Nphp4, Pnma2, Ganc, Nacad 

Inner ear 0.9876 Car12, Pim1, Pla2g2d 
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Termo  
enriquecido (tecido) 

Valor de 
P 

Genes Envolvidos 

Mammary tumor 

metastatized to lung. 

Tumor arose 

spontaneously 

0.9853 Lrrc8e, Ms4a7, Clasp2, Atp1a2, C1qc 

Lung 0.9808 

Megf9, Lyz1, Tbx3, Acoxl, Cyp2f2, Cebpd, Ankrd2, 

D430018e03rik, Hp, Nid1, Ptpru, Mecom, Mctp1, 

Xpnpep2, Vcam1, Gm10687, Hist2h2be, Ugt1a6a, 

Sftpd, Kcnq1, Srms, Htr2a 

Mammary tumor. C3 0.9911 Cxcl1, Mphosph9, Car12, Skint2, Mgp, Gm7696 

Embryonic tail 0.9960 Hhipl1, Sfi1, Atp1a2, Senp6 

Hippocampus 0.9968 

Pik3cg, Ncald, C530008m17rik, Uchl1, Atp1a2, 

Dpysl2, Dennd2a, Zfp92, Hspa12a, Krt15, Fabp3, 

Stra6, Irf4, Ceacam2 

Thymus 0.9979 

Pip5k1b, C230012o17rik, Postn, Bicc1, Acss2, Ccng2, 

Skap1, Senp6, Pde6a, Fam65b, Lingo4, Plekhg1, 

Pigb, Slc39a8, Ms4a1, Au017193, Slc4a7, Gpr20, 

Slco5a1, Slc25a40, Map2k6, Pik3cg, Ms4a7, 

Tmem221, Il2ra, Hist1h1d, Dtx1, Scube1, 

C530008m17rik, Nid1, A630052c17rik, Lpin1, 

Bc068281, Cd80, Limch1, Clic5, Irf4, Pla2g2d, Srms, 

Slc46a2 

Liver 0.9992 

Pnlip, Mug1, Igfbp6, Arhgap18, Acot1, Acss2, C1qc, 

Senp6, Slc23a1, Serpina7, Ugt1a6a, Ttc30b, Cfh, Rgn, 

Ceacam2, Kng1, Hist1h1d, Ncald, Try4, Nr0b2, Tcn2, 

Lpin1, Dhdh, Grb10, Mgat3, Hist2h2be, Krt15, 

Cyp2d26, Cxcl1, Hsd3b3, Cyp2f2, Apoc1, Sec14l4, 

Ccng2, Vcam1, Fam65b, Nphp3, Csad, Sorbs2, 

Slc4a7, Clasp2, Lhx8, H2-M9, Tbx3, Flt4, Ppfibp2, 

Nid1, Slc10a5, Tmprss6, Gm6402, Cyp7b1, Dbp, 

Fabp3, Nr5a2, Srms, Habp2, Ai182371 

Macrophage 0.9997 Gpr84, Ncf2, Slc4a7, C1qc, Mmp12 

Embryo 0.9996 

Cxcl1, Plcxd3, Aebp1, Tdrd5, Sync, Gpcpd1, Vcam1, 

Sphkap, Zfp92, Nphp3, Cdh7, Kiss1, Sema3b, Mcoln2, 

Mdfi, Cpa4, Hapln1, Wnt10b, Acoxl, Noto, Tbx3, 

Nrxn1, Ptpru, Cercam, Lpcat4, Adamts7, Pabpn1l, 

Mpped2, Neurl2 
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Termo  
enriquecido (tecido) 

Valor de 
P 

Genes Envolvidos 

Bone marrow 0.9997 

Zfp422, Ms4a7, Ccl3, G530011o06rik, Zfp324, 

Adora2b, Cebpd, Hp, Slc11a1, Slc2a6, Dhrs3, Clec4e, 

Ugt1a6a, Slc4a7, Gnb4, Mcoln2, Aatk 

Embryo 0.9996 

Cxcl1, Plcxd3, Aebp1, Tdrd5, Sync, Gpcpd1, Vcam1, 

Sphkap, Zfp92, Nphp3, Cdh7, Kiss1, Sema3b, Mcoln2, 

Mdfi, Cpa4, Hapln1, Wnt10b, Acoxl, Noto, Tbx3, 

Nrxn1, Ptpru, Cercam, Lpcat4, Adamts7, Pabpn1l, 

Mpped2, Neurl2 

Mammary gland 0.9999 

Frk, Scn1b, Isoc2b, Apoc1, Postn, Il33, Bicc1, Gpcpd1, 

Efhd1, Slc2a6, Cyp26b1, Slc39a8, F8a, Ppap2b, 

Zfp422, Plat, Mdfi, Ms4a7, Ncf2, Lgals12, Timd4, 

Mmp12, Bbs2, Dhrs3, Kcnj8, Krt15, Fabp3, Gnb4 

Whole body 0.9999 

9130017k11rik, Cyp7b1, Gm6402, Tbx3, 

C530008m17rik, Clic5, Celf5, Mecom, Srms, Map2k6, 

B130055m24rik 

Mammary tumor 0.9999 

Frk, Gpr84, Olah, Enpp4, Islr, Stac2, Clec4e, Hoxa5, 

Slc24a3, Sorbs2, Slc39a8, Af251705, Mcoln2, Plat, 

Hyal3, Acta1, Duoxa1, Rab3il1, Ppfibp2, Atp1a2, Sfi1, 

Tmprss4, Gm6402, Cd55, Cadps2, Fabp3 

Plasma 0.0601 
Tmem67, Gm10209, Gm5447, Sobp, Pde9a, Pcdh17, 

Rab27a 

Pituitary gland 0.0644 
Fam65b, Pik3cg, Gm1549, Ncf2, Gm10372, Neurog1, 

Bicc1, Atp1a2, Trem3, Map2k6, Aatk 
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ANEXO A - Certificação da comissão de ética em experimentação animal. 
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ANEXO B: Publicações resultantes de colaborações 
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