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ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese a seguir inicia-se composta pelo resumo, abstract, introdução geral, relevância 

e referências bibliográficas que correspondem a totalidade do conteúdo desta tese, sendo 

posteriormente dividida em duas partes que, apesar de independentes, possuem o objetivo 

comum de entender o processo de regulação da resposta imunológica durante a infecção 

pela bactéria patogênica B. abortus. 

A primeira parte da tese (parte 1), refere-se ao papel da IL-10 endógena na 

modulação da resposta imune durante a infecção pela B. abortus. Esta primeira parte foi 

publicada durante os dois primeiros anos do doutorado e encontra-se em formato de artigo.  

A segunda parte desta tese (parte 2), diz respeito ao estudo da expressão de 

pequenos RNAs na modulação da resposta imune durante a infecção pela B. abortus. Nesta 

segunda parte encontram-se todos os resultados obtidos até o final do doutorado que serão 

publicados em breve, juntamente com os próximos resultados obtidos pós-defesa de 

doutorado.  

Finalizando a tese estão os anexos que compõem as principais publicações obtidas 

durante o meu doutoramento. 
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RESUMO 

Brucella abortus é uma bactéria Gram-negativa, que causa uma doença crônica em bovinos, 

humanos e outras espécies denominada brucelose. IFN-γ é crucial para o controle da B. 

abortus enquanto a IL-10 é conhecida por diminuir a produção desta citocina in vitro 

interferindo diretamente no processo da eliminação do patógeno. Associado ao papel da IL-

10, estudos recentes têm demonstrado que os miRNAs atuam na regulação pós-

transcricional da expressão das citocinas pró-inflamatórias. Estimulados pelo interesse em 

analisar o papel do controle da resposta imune inflamatória, o objetivo deste estudo foi 

avaliar o papel da IL-10 endógena e dos miRNAs durante a infecção pela B. abortus. No 

estudo do papel da IL-10, camundongos IL-10 KO ou 129 Sv/Ev foram infectados com a 

cepa S2308 de B. abortus e em todas as semanas analisadas, camundongos IL-10 KO 

apresentaram menor número de bactérias recuperadas no baço, em relação ao grupo 

controle, evidenciando-se a completa eliminação da bactéria com 14 semanas após a 

infecção. Ademais, foi observado um aumento da produção de IFN-γ, TNF-α e IL-17 em soro 

e em cultura dos esplenócitos, e elevados níveis de IL-12 e TNF-α em BMDCs dos animais 

IL-10 KO quando infectados pela B. abortus. Granulomas multifocais e necrose do tecido 

hepático dos animais infectados foram observados em análises histopatológicas, contudo, 

houve uma grande redução no número de granulomas nos animais IL-10 KO. Esta redução 

na patologia hepática foi acompanhada do aumento no número de células Tregs e do 

aumento da expressão de TGF-β em cultura de esplenócitos dos animais IL-10 KO. 

Juntamente, os resultados demonstraram que a IL-10 modula a resposta imune pró-

inflamatória contra B. abortus e a ausência desta citocina aumenta a resistência à infecção 

por esta bactéria. A fim de estudar o papel dos miRNAs nesta infecção, amostras deRNA 

total de BMDMs não infectados ou infectados foram sequenciados restringindo-se à análise 

de pequenos RNAs. Os resultados do RNAseq demonstraram que 81% das reads foram 

mapeadas em genes codificadores de miRNAs. Setecentos e quarenta e cinco miRNAs 

foram identificados em ambas bibliotecas, onde 18 miRNAs apresentaram-se 

diferencialmente expressos. Destes, 7 miRNAs foram validados com aumento de expressão 

e 5 miRNAs com diminuição de expressão. Dos miRNAs validados, foi observada a 

dependência da molécula MyD88 para o aumento da expressão do mmu-miR-181a-5p e do 

mmu-miR-99a-5p. O mmu-miR-328-3p apresentou diferenças na expressão quando 

comparados ao animal C57BL/6 na ausência de STING, mas não em células de MyD88 KO. 

Os mmu-miR-21a-5p, mmu-miR-98-5p e mmu-miR-146b-5p demostraram que a molécula 

MyD88 tem um importante papel na manutenção da diminuição da expressão destes 

miRNAs. Para a molécula STING o mmu-miR-146b-5p apresentou uma diminuição de 

expressão ainda maior quando comparada ao animal selvagem. Dentre os miRNAs 
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diferencialmente expressos os mmu-miR-181a-5p e mmu-miR-21a-5p foram selecionados 

para as análises seguintes. Análises in silico identificaram 730 putativos alvos para mmu-

miR-181a-5p e 328 alvos para mmu-miR-21a-5p. Análises de enriquecimento das vias 

biológicas destes putativos alvos, indicaram 19 e 13 vias biológicas para os mmu-miR-181a-

5p e mmu-miR-21a-5p, respectivamente. Para as análises biológicas destes miRNAs 

BMDMs foram transfectados com mimic ou inhibitors específicos resultando no aumento ou 

na diminuição da quantidade dos miRNAs nas células. A expressão dos genes codificadores 

de TNF-α ou IL-10 foram analisados em células transfectadas e infectadas pela B. abortus 

demonstrando o efeito dos mmu-miR-181a-5p e mmu-miR-21a-5p, respectivamente, no 

controle da expressão destas importantes citocinas. Até o presente momento, os resultados 

indicam um perfil de miRNAs diferencialmente expressos durante a infecção pela B. abortus 

e estudos futuros irão esclarecer o papel destes miRNAs na regulação da resposta imune 

durante a infecção pela B. abortus.  

 

Palavras - chave: Brucella abortus, IL-10, miRNAs 
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ABSTRACT 

Brucella abortus is a Gram-negative bacterium that causes a chronic disease in humans, 

cattle and other species called brucellosis. IFN-γ is crucial to control B. abortus infection 

while IL-10 controls inflammatory response, interfering in bacterium control. In addition, 

miRNAs can act through post-transcriptional regulation of pro-inflammatory cytokines 

expression. Encouraged by the interest in analyzing the inflammatory immune response 

control, the main goal of this thesis is to evaluate the role of endogenous IL-10 and miRNAs 

during B. abortus infection. IL-10 KO or 129Sv/Ev were infected with B. abortus strain S2308 

and the viable bacteria recovered by spleen indicates that IL-10 KO mice were more 

resistant to this infection revealing completely clearance at 14 weeks post-infection. 

Furthermore, it was observed increasing production of IFN- γ, TNF-α and IL-17 in serum and 

spleen supernatant, and IL-12 and TNF-α in BMDCs from IL-10 KO mice. Multifocal 

granulomes and necrosis were observed in liver tissues from both kind of mice. However, 

these pathological signs were reduced in IL-10 KO mice. These reduction were accompanied 

by increase number of Treg cells and higer expression of TGF-β in spleen cells from IL-10 

KO mice. Taken together, the results showed that IL-10 modulates pro-inflammatory 

response against B. abortus and the absence of this cytokine increase the resistance to this 

bacterium. To study the role of miRNAs in B. abortus infection, BMDMs from C57BL/6 mice 

were infected with B. abortus indicating increased expression of IL-12, TNF-α, IL-1β and IL-6. 

Infected and non-infected BMDMs small RNAs were sequenced. The results showed that 

about 81% were mapped in miRNA genes. 745 miRNAs were identified in both libraries were 

18 miRNAs were diferentially expressed. Sevem miRNAs were validated to be increased 

expressed while 5 miRNAs were decreased. From those validated miRNAs, mmu-miR-181a-

5p and mmu-miR-99a-5p augmentation were dependent of MyD88. mmu-miR-328-3p 

showed differences of expression when compared to C57BL/6 in the absence of STING but 

not in MyD88 KO cells. mmu-miR-21a-5p, mmu-miR-98-5p and mmu-miR-146b-5p 

decreased expression indicatied the importance of MyD88 to maintain these reduction. 

However, in STING KO cells these miRNAs were down expressed as in C57BL/6 cells. 

Among miRNAs diferentially expressed, mmu-miR-181a-5p and mmu-miR-21a-5p were 

selected to next evaluations. Enrichment in silico analyses of biological pathways of these 

miRNAs targets identified 19 or 13 biological pathways to mmu-miR-181a-5p and mmu-miR-

21a-5p, repectively. To biological analyses of miRNAs, BMDMs were tranfected with specific 

mimics or inhibitors resulting in increasing or descreasing of miRNA availability in cells. Gene 

expression of TNF-α or IL-10 were obtained from BMDMs transfected with mimics or 

inhibitors after infected with B. abortus sowing the role of mmu-miR-181a-5p or mmu-miR-

21a-5p, repectively, to control the expression of these important cytokines. Until now, the 
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results indicates a miRNA profile diferentially expressed and future evaluations will clarify the 

role of these miRNAs in immune resposnse regulation during B. abortus infection. 

 

Key words: Brucella abortus, IL-10, miRNAs 
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 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Brucella abortus é uma bactéria patogênica Gram-negativa, que causa uma doença 

crônica em humanos, bovinos e outras espécies animais, denominada brucelose. Nos seres 

humanos B. abortus causa febre ondulante, endocardite, artrite e osteomielite e, em 

animais, leva ao aborto e a infertilidade resultando em sérios prejuízos econômicos [8,9]. Em 

geral infecções bacterianas induzidas por bactérias Gram-negativas estão associadas com 

uma reação inflamatória aguda, que representa a resposta imune inicial contra a 

propagação da infecção [1].  

Muitas das graves complicações das infecções bacterianas resultam da ativação 

imunológica excessiva acarretando em complicações patológicas [2-5]. Para que haja uma 

resposta imune efetiva para eliminar os patógenos e células hospedeiras infectadas sem 

acarretar necessariamente à patologia, destaca-se o papel essencial para os componentes 

imunorreguladores da resposta imune [2,6]. Entre os componentes imunorreguladores 

envolvidos no controle de uma resposta pró-inflamatória exarcebada contra bactérias Gram-

negativas, a interleucina IL-10 é considerada uma citocina reguladora central que 

antagoniza à excessiva resposta Th1 e de células T CD8 + [2,6]. IL-10 inibe as respostas 

pró-inflamatórias da imunidade inata e adaptativa, e previne as lesões teciduais [7]. 

A resposta protetora contra a infecção por B. abortus requer linfócitos T CD4+, CD8+, 

citocinas do tipo Th1 como o interferon-gama (IFN-γ), fator de necrose tumoral (TNF-α), 

macrófagos ativados e células dendríticas [10,11,12]. IFN-γ é uma citocina crucial para o 

controle da infecção por Brucella como observado utilizando anticorpos monoclonais 

depletando ou neutralizando IFN-γ em camundongos e também utilizando camundongos 

knockouts para o gene codificador desta citocina [11,13].  

Para desencadear uma resposta efetiva contra a infecção pela B. abortus é 

necessário uma primeira linha de reconhecimento desta bactéria pelo sistema imunológico 

inato. Macrófagos e células dendríticas são as populações mais estudadas para entender o 

papel dos receptores padrões dos patógenos (PRRs) do sistema imune inato relacionado 

com o reconhecimento dos padrões moleculares associados à B. abortus [14]. Este 

reconhecimento ativa vias de sinalização intracelulares que culminam na indução de 

citocinas inflamatórias, quimiocinas, interferons e regulação positiva de moléculas co-

estimulatórias [15].  

Tem sido demonstrado que a Brucella é reconhecida por receptores semelhante à 

Toll (TLRs), como TLR2, TLR4 e TLR9, desencadeando respostas pró-inflamatórias que 

impactam tanto a natureza como a intensidade da resposta imune [16,17]. Estas respostas 

culminam com a ativação de macrófagos e células dendríticas, que por sua vez agem para 
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controlar a infecção bacteriana. Durante a infecção bacteriana uma variedade de células 

induzem a produção de IL-10, como linfócitos, macrófagos e células dendríticas, a fim de 

reduzir a resposta inflamatória. IL-10 pode inibir as respostas pró-inflamatórias não só a 

partir da imunidade adaptativa, mas também da imunidade inata, onde IL-10 derivado de 

macrófagos e células dendríticas podem inibir a diferenciação de células ativadas. [7,18]. 

Ademais, a secreção de IL-10 representa um potente mecanismo de autoregulação que 

protege contra a inflamação excessiva e potencial destruição dos tecidos durante a 

produção de citocinas pró-inflamatórias do tipo Th1 [19]. 

Além da regulação da resposta imune durante os processos infecciosos por 

citocinas, como a interleucina IL-10, os pequenos RNAs são responsáveis pela regulação na 

expressão de genes em nível pós-transcricional e traducional, podendo se ligar ao mRNA 

para regular a sua tradução ou degradação [20]. Constantes estudos tem demostrado que a 

regulação transcricional assim como a degradação do mRNA são controlados pelos RNA de 

interferência (RNAi). A principal classe de pequenos RNAs reguladores que concentram 

este efeitos de interferência nos eucariotos é constituído pelos miRNA [21]. Os miRNAs são 

moléculas de RNA fita simples de 19-25 nucleotídeos, não codificadores de proteínas, que 

agem como potentes reguladores pós-transcricionais da expressão gênica. Até o presente, 

mais de mil miRNAs foram identificados em células de mamíferos [22]. 

O primeiro indício de um miRNA na regulação da resposta imune, foi reportado em 

2004 onde foi demostrado a expressão seletiva em células imunes dos miR-142a, miR-181a 

e miR-223. Através destas observações iniciais, foi possível relacionar os miRNAs na 

regulação, maturação, profileração, diferenciação e ativação das células do sistema imune 

[23].  

O papel dos miRNAs na resposta imune inata foi demostrado quando miRNAs como, 

por exemplo, miR-146a, miR-155 e miR-21 foram induzidos em uma via de sinalização 

dependente do receptor do tipo Toll 4 (TLR4) em monócitos [23]. Ademais, McCoy e 

colaboradores (2010), demonstraram que há uma estreita relação entre miRNAs e IL-10 

[24]. Neste estudo, foi observado que miR-155 tem sua expressão aumentada quando 

macrófagos derivados da medula óssea de camundongos são tratados com 

lipopolissacarídeo (LPS), um agonista do receptor do tipo toll 4 (TLR4). Contudo, quando as 

células são pré-tratadas com IL-10 recombinante e estimuladas com LPS, há uma inibição 

do nível de expressão de miR-155 e o aumento da expressão de SHIP1, um dos alvos deste 

miRNA. Como SHIP1 atua limitando a sinalização mediada por TLRs, os autores sugeriram 

que esta forma de atuação da IL-10 aumenta seu potencial anti-inflamatório dependente da 

sinalização mediada por TLR4 [24].  
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Sendo assim, estimulados pela necessidade de desvendar os mecanismos de 

regulação da reposta imune contra patógenos intracelulares, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar o papel da IL-10 endógena e dos pequenos RNAs com ênfase nos miRNAs 

envolvidos no processo do controle da resposta imune contra a bactéria intracelular B. 

abortus. 



9 

 

RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA DA REALIZAÇÃO DA TESE 

 

A brucelose constitui-se um grave problema para a saúde animal, afetando 

consequentemente a saúde pública da população. As manifestações patológicas da 

brucelose incluem febre ondulante, artrite, endocardite e meningite em humanos, enquanto 

a brucelose animal causa aborto em fêmeas gestantes. A prevalência da brucelose animal é 

em torno de 5% no Brasil, e estima-se que o prejuízo causado por esta enfermidade é de 

mais de 30 milhões de dólares por ano para a economia nacional [5]. Embora existam duas 

cepas vacinais vivas utilizadas no controle da brucelose, ambas apresentam grandes 

desvantagens, não podendo inclusive ser utilizadas em humanos. Assim, a prevenção desta 

doença dependente até o momento de sua erradicação ou controle no animal hospedeiro. 

Apesar dos grandes progressos obtidos no modelo murino, muitos mecanismos 

imunológicos induzidos pela B. abortus no hospedeiro ainda necessitam ser desvendados. 

Além disso, estudos da regulação da resposta imune baseado nos mecanismos mediados 

pela IL-10 e pequenos RNA são necessários para o melhor entendimento do controle da 

doença. 
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INTRODUÇÃO (PARTE 1) 

 

Em geral infecções bacterianas induzidas por bactérias Gram-negativas estão associadas 

com uma reação inflamatória aguda, que representa a principal forma de defesa contra a 

propagação da infecção [1]. Muitas das graves complicações das infecções bacterianas resultam 

da ativação imunológica excessiva acarretando em complicações patológicas [2-5]. Para que 

haja uma resposta imune efetiva para eliminar os patógenos e células hospedeiras infectadas, 

destaca-se o papel essencial para os componentes imunorreguladores da resposta imune 

limitanado a patologia[2,6]. Entre os componentes imunorreguladores relacionados para impedir 

a exacerbada resposta pró-inflamatória contra bactérias Gram-negativas, a IL-10 é considerada 

uma citocina reguladora central que antagoniza a excessiva resposta Th1 e de células T CD8 + 

[2]. IL-10 inibe as respostas pró-inflamatórias da imunidade inata e adaptativa, e previne as 

lesões nos tecidos causadas por exacerbadas respostas imunes adaptativas [6]. 

Brucella abortus é um coccobacilus Gram-negativo, intracelular facultativo que causa a 

brucelose, uma doença inflamatória crônica em humanos e animais. Nos seres humanos a B. 

abortus causa febre ondulante, endocardites, artrites e osteomielites e, nos animais leva ao 

aborto e infertilidade resultando em sérias perdas econômicas [7,8]. A resposta protetora contra 

a infecção por B. abortus requer linfócitos CD4+, CD8+, citocinas do tipo Th1 como o interferon-

gama (IFN-γ), fator de necrose tumoral (TNF-α), macrófagos ativados e células dendríticas 

[9,10]. Adicionalmente, IFN-γ foi demonstrado ser uma citocina crucial para o controle do 

hospedeiro na infecção por Brucella [9,11]. A IL-10 é conhecida por afetar a produção de 

citocinas pelas células T Th1, incluindo IFN-γ agindo na capacidade das células apresentadoras 

de antígeno como os macrófagos inibindo a expressão do MHC de classe II e das moléculas co-

estimulatórias B7-1/B7-2 [12]. Além disso, a IL-10 suprime a produção de IL-12 in vitro e in vivo, 

sendo demostrado em estudos que a IL-10 é uma citocina crítica para a proteção do hospedeiro 

contra  os danos mediados pela inflamação [13,14]. Fernandes e Baldwin [15] usaram anticorpos 

anti-IL-10 para demostrar que a neutralização da IL-10 in vivo resultou em dez vezes menos 

bactéria no baço de camundongos BALB/C infectados pela bactéria virulenta 2308 de B. abortus. 

Adicionalmente, IL-10 recombinante exógena inibiu a capacidade de macrófagos peritoneais em 

controlar a Brucella intracelular. O reconhecimento bacteriano por macrófagos ou células 

dendríticas ativa a via de sinalização intracelular que culmina com a indução de citocinas 

inflamatórias, quimiocinas, interferons e regulação positiva de moléculas co-estimulatórias. 

Huang et al [16] demostraram que a IL-10 regula negativamente a frequência e a duração da 

produção da IL-12 pelas células dendríticas ativadas com HKBa (B. abortus morta pelo calor). A 

produção da IL-10 representa, assim, uma potente forma de autoregulação contra uma 
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inflamação excessiva e uma potencial destruição tecidual, durante a resposta imune Th1 pró-

inflamatória [17].  

Apesar de não ser considerada fatal, a brucelose é caracterizada como uma doença que 

acarreta febres ondulantes e em complicações ao longo da vida [7]. A formação de granulomas é 

um componente importante no direcionamento das defesas antibacterianas, onde os linfócitos 

juntamente com os macrófagos restringem o crescimento bacteriano. Estudos anteriores em 

camundongos, tem descrito a formação de microgranulomas no fígado e no baço, durante 

infecções sitêmicas pelas bactérias do gênero Brucella [18]. Portanto, o objetivo deste estudo foi 

avaliar o papel da IL-10 endógena na produção de citocinas pró-inflamatórias, na eliminação da 

bactéria e na patologia hepática ocasionada pela infecção por Brucella. Este trabalho 

demonstrou que a IL-10 modula a resposta imune contra a infecção pela B. abortus. Os 

resultados demostraram que camundongos IL-10 KO infectados, são mais resistentes à infecção 

em decorrência do aumento da resposta pelas citocinas pró-inflamatórias. Em contrapatida, em 

estágios avançados da infecção, os camundongos IL-10 KO infectados mostraram redução no 

número de granulomas quando comparados com os animais selvagens, o que corrobora com o 

aumento no número de células Treg e expressão de TGF-β em cultura de células do baço destes 

animais. 
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OBJETIVO GERAL (PARTE 1) 

 

Avaliar o papel da IL-10 endógena na modulação da resposta imune durante a infecção pela 

bactéria intracelular B. abortus. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PARTE 1) 

 

- Avaliar in vitro, em BMDCs, o papel da IL-10 endógena na modulação da produção de 

citocinas pró-inflamatórias após a infecção pela bactéria B. abortus. 

  

- Determinar in vivo o curso da infecção pela bactéria B. abortus em camundongos IL-10 KO 

ou 129Sv/Ev e a indução da patologia hepática. 

 

- Avaliar o percentual de células CD4+ CD25+ Foxp3+ (Treg) em animais IL-10 KO ou 129 

Sv/Ev infectados pela bactéria B. abortus. 
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Abstract

IL-10 is a cytokine that regulates the balance between pathogen clearance and immunopathology. Brucella abortus is an
intracellular bacterium that causes chronic disease in humans and domestic animals. Here we evaluated the contribution of
IL-10 in host immune response and pathology during B. abortus infection. To assess the role of IL-10 in vivo, IL-10 knockout
(KO) or 129 Sv/Ev (wild-type) mice were infected with B. abortus and the number of viable bacteria from the spleen was
determined at 1, 2, 3, 6 and 14-weeks postinfection. IL-10 KO mice showed reduced bacterial loads in the spleen when
compared to wild-type mice during all time points studied. Additionally, at 14-weeks postinfection IL-10 KO mice had totally
cleared the infection. This clearance was preceded by an enhanced IFN-c, TNF-a and IL-17 responses in both the serum and
the spleen of IL-10 KO mice. Additionally, dendritic cells from infected IL-10 KO mice produced elevated levels of IL-12 and
TNF-a compared to wild-type animals. Histopathology analysis was performed and both KO and wild-type mice developed
multifocal granulomas and necrosis in the liver. However, at six-weeks postinfection reduced numbers of granulomas was
detected in IL-10 KO mice compared to wild-type animals. This reduced liver pathology at later stage of infection was
accompanied by increased numbers of CD4+CD25+foxp3+ T cells and expression of TGF-b in IL-10 KO splenocytes. Taken
together, our findings demonstrate that IL-10 modulates the proinflammatory immune response to B. abortus infection and
the lack of IL-10 increases resistance to Brucella infection.
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Introduction

In general bacterial infections induced by Gram-negative

microorganisms are associated with an acute inflammatory

reaction, which represents the principal local defense against

spread of the infection [1]. Many of the severe complications of

bacterial infections result from excessive immune activation [2].

To increase the immune-mediated clearance of pathogens and

infected host cells it is demonstrated that the maximal pathogen

control does not necessarily lead to minimal disease [3,4,5],

highlighting the essential role for immunoregulatory components

of the immune response in limiting pathology. Among the

immunoregulatory components related to prevent the exacerbated

proinflammatory response against Gram-negative bacteria, IL-10

is considered a central immunoregulator antagonizing the

excessive Th1 and CD8+ T cell responses [2]. IL-10 inhibits

proinflammatory responses from innate and adaptive immunity,

and it prevents the lesions in tissues caused by exacerbated

adaptive immune responses [6].

Brucella abortus is a Gram-negative, facultative intracellular

coccobacillus which causes brucellosis, a chronic inflammatory

disease, in humans and in cattle. In humans B. abortus causes

undulant fever, endocarditis, arthritis and osteomyelitis and, in

animals, it leads to abortion and infertility resulting in serious

economic losses [7,8]. The protective response against B. abortus

infection requires CD4+ and CD8+ T lymphocytes, Th1-type

cytokines such as interferon-gamma (IFN-c) and tumor necrosis

factor (TNF-a), and activated macrophages and dendritic cells

[9,10]. Additionally, IFN-c was demonstrated to be a critical

cytokine for host control of Brucella infection [9,11]. IL-10 is known

to affect production of Th1 cytokines, including IFN-c, by acting

on the antigen-presenting cells capacity of the macrophages

inhibiting MHC class II and costimulatory molecule B7-1/B7-2

expression [12]. Further, IL-10 suppresses IL-12 production

in vitro, and in vivo studies have shown that IL-10 is a critical

cytokine which protects the host from inflammation-mediated

damage [13,14]. Fernandes and Baldwin [15] using anti-IL-10

monoclonal antibodies have demonstrated that neutralization of
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IL-10 in vivo resulted in up to 10-fold fewer bacteria in the spleens

of BALB/c mice infected with the virulent B. abortus strain 2308.

Additionally, exogenous recombinant IL-10 inhibited the ability of

peritoneal macrophages to control intracellular Brucella. Bacterial

recognition by macrophages and dendritic cells activates intracel-

lular signaling pathways that culminate in the induction of

inflammatory cytokines, chemokines, interferons and upregulation

of co-stimulatory molecules. Huang et al [16] demonstrated that

IL-10 down-regulates the frequency and duration of IL-12

production by dendritic cells activated with HKBa (heat-killed

Brucella). IL-10 production represents a potent autoregulatory

feedback loop that protects against excessive inflammation and

potential tissue destruction during proinflammatory Th1-driven

immune responses in infections [17].

Although not life-threatening, brucellosis can cause disease with

relapses of an undulant fever and lifelong complications [7]. The

formation of granulomas is an important component of coordi-

nated antibacterial defenses, in which lymphocytes cooperate with

macrophages to restrain bacterial growth. Previous studies have

described hepatic and splenic microgranulomas during systemic

infections with pathogenic Brucella spp. in the mouse [18].

Therefore, the main goal of this study was to evaluate the role

of endogenous IL-10 in proinflammatory cytokine production,

bacterial clearance and liver pathology following Brucella infection.

We show here that IL-10 modulates the immune response to B.

abortus infection. Our results demonstrated that infected IL-10 KO

mice maintain a reduced bacterial load in spleens which is

preceded by an enhanced proinflammatory cytokine response. In

contrast, at later stage of infection IL-10 KO mice showed a

reduction in granuloma numbers compared to wild-type animals

which coincides with increased numbers of Treg cells and TGF-b
expression in splenocytes.

Materials and Methods

Ethics Statement
This study was carried out in strict accordance with the

Brazilian laws 6638 and 9605 in Animal Experimentation. The

protocol was approved by the Committee on the Ethics of Animal

Experiments of the Federal University of Minas Gerais (Permit

Number: CETEA 103/2011).

Mice, Cell Culture and Bacteria
IL-10 KO mice from the 129Sv/Ev background were gifted by

Dr. Donna Marie McCafferty (Gastroenterology Group, Calgary

University, Calgary, Canada) as described previously [19]. The

wild-type strain 129Sv/Ev mice were purchased from the Federal

University of Minas Gerais animal facility (UFMG, Belo

Horizonte, Brazil). Previously, we have demonstrated that the

course of B. abortus infection is similar in BALB/c, C57BL/6 or

129Sv/Ev mice [20]. Genetically deficient and control mice were

maintained at UFMG and used at 6–8 week of age. Bone marrow

cells were obtained from femora and tibia of 129Sv/Ev or IL-

10 KO mice and they were derived in dendritic cells (BMDCs) as

described by Macedo et al. [21]. Briey, BM cells were cultured in

DMEM (Gibco, Carlsbad, CA) containing 10% FBS (HyClone,

Logan, UT), 100 U/ml penicillin, and 100 mg/ml streptomycin

plus 20 ng/ml murine recombinant granulocyte-M-CSF (GM-

CSF). Petri dishes containing 16107 cells were incubated at 37uC
in an atmosphere of 5% CO2. At day 3 of incubation, 5 ml of

fresh complete medium containing GM-CSF was added, and on

days 6 and 8, 3 ml of medium was removed from the culture and

replaced with fresh supplemented medium containing GM-CSF.

At day 10, nonadherent cells were harvested and used to seed

round-bottom 96-well culture plates (36105 cells/well) and the

cells were infected with Brucella abortus S2308 strain (MOI 1:100) or

stimulated with 1 mg/ml of E. coli LPS. Culture supernatants of

BMDCs were collected after 24 hours of stimulation and assayed

for the concentrations of IL-10, IL-12p40 or TNF-a by ELISA

(R&D Systems). B. abortus virulent strain 2308 was obtained from

our own laboratory collection. (UFMG, Belo Horizonte, Brazil).

They were grown in Brucella broth medium (BD-Pharmingen, San

Diego, CA) for 3 days at 37uC.

Infection and Brucella counts in Spleens
Mice were infected i.p. with 16106 CFU of B. abortus strain

2308. To determine residual Brucella CFU in the spleens of mice,

five animals from each group were examined at 1, 2, 3, 6 and 14

weeks after infection. Spleens from individual animals were

homogenized in PBS, 10-fold serially diluted, and plated on

Brucella broth agar (Difco, BD-Pharmingen, San Diego, CA).

Plates were incubated at 37uC and the number of CFU was

counted after 3 days as previously described [9]. Only for cytokine

analysis in mouse sera the animals were infected with 16109 CFU

of B. abortus strain 2308.

IL-10, IFN-c, IL-17, TGF-b1 and TNF-a Production by
Splenocytes
Splenocyte cultures from IL-10 KO or wild-type mice were

stimulated by addition of 102 live B. abortus strain S2308 per cell or

5 mg/ml of ConA (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) in a total

volume of 200 ml of medium/well. Unstimulated cells were used as

a negative control. Spleen cells were incubated at 37uC with 5%

CO2. Levels of IL-10, IFN-c, IL-17, and TNF-a in the

supernatants were measured using a commercially available

ELISA Duoset kit (R&D Systems, Minnesota, MN) and TGF-b1
using the BD Bioscience ELISA kit (San Jose, California, USA).

IL-17, IFN-c, TNF-a and IL-12 Production in vivo
To determine in vivo production of IL-17, IFN-c, TNF-a and

IL-12p40, blood was collected from retro-orbital plexus of IL-

10 KO and wild-type mice infected i.p. with 16109 CFU of B.

abortus strain 2308. To obtain purified serum, total blood collected

in sterile tubes was maintained during 15 minutes at 37uC, 30
minutes at 4uC and then they were centrifuged at 4400 rpm

during 13 minutes. The supernatant corresponding to purified

serum was collected in a new sterile tube and kept at -70uC for

cytokine analysis. IL-17, IFN-c, TNF-a and IL-12p40 present in

the serum were measured using the commercially available ELISA

Duoset kit (R&D Systems, Minnesota, MN).

Real-Time RT-PCR
Splenocytes from Brucella infected IL-10 KO and wild-type mice

were snap-frozen and stored in 280uC freezer until RNA

isolation. Cells were homogenized TRIzol reagent (Invitrogen) to

isolate total RNA. Reverse transcription of 1mg from total RNA

was performed using illustraTM Ready-To-Go RT-PCR Beads

(GE Healthcare, Buckinghamshire, UK). Real-Time RT-PCR was

conducted in a final volume of 10mL containing the following:

SYBRH Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City,

CA), oligo-dT cDNA as the PCR template and 20mM of primers.

The PCR reaction was performed with ABI 7900 Real-Time PCR

System (Applied Biosystems, Foster City, CA), using the following

cycling parameters: 60uC for 10 min, 95uC for 10 min, 40 cycles

of 95uC for 15 sec and 60uC for 1 min, and a dissociation stage of

95uC for 15 sec, 60uC for 1 min, 95uC for 15 sec, 60uC for 15 sec.

Primers were used to amplify a specific 100–120-bp fragment
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corresponding to specific gene targets as follows: TGF-b1 F: 59-

TGACGTCACTGGAGTTGTACG-39, TGF-b1 R: 59-

GGTTCATGTCATGGATGGTGC-39, b-Actin F: 59-

AGGTGTGCACCTTTTATTGGTCTCAA-39, b-Actin R: 59-

TGTATGAAGGTTTGGTCTCCCT-39. All data are presented

as relative expression units after normalization to the b-actin gene.
PCR measurements were conducted in triplicate. The differences

in the relative expression of TGF-b1 were analyzed by analysis of

variance (ANOVA) followed by Tukey’s test (P,0.05).

Fluorescence-activated Cell Sorter (FACS) Analysis
Infected and non-infected spleens from IL-10 KO and wild-

type mice at 1, 2, 3 and 6 weeks post-infection with B. abortus were

collected, homogenized in PBS and filtered through a 70mm cell

strainer. Red blood cells were lysed with ACK buffer. The cell

suspension was washed in RPMI 1640 and adjusted to 16106 cells

per well for immunostaining. For CD4+CD25+Foxp3+ staining,

the cells were first blocked with anti-mouse CD16/CD32 MAbs

(Fc-Block) and stained for surface markers using FITC-labeled

anti-mouse CD4 (clone GK 1.5, BD Bioscience) and Cy5-labeled

anti-mouse CD25 (clone PC 61.5, BD Bioscience) MAbs or their

isotype controls, which were incubated for 20 min at 4uC with

antibody solution (PBS 0.15 M, 0.5% bovine serum albumin,

2 mM NaN3). Surface-stained cells were washed twice with

0.15 M PBS and incubated with fixation/permeabilization buffer

(eBioscience) for 30 min at 4uC. Anti-Foxp3-PE-labeled antibodies

in permeabilization buffer (clone FJK-16s, eBioscience) were

added to cells and then incubated for 30 min at 4uC. Cells were
washed twice with 150 ml of antibody dilution buffer (eBioscience)

and ressuspended in 150ml of PBS. To determine the cell source of

IL-10, IL-17 and IFN-c, at one-week post-infection, a similar

protocol was performed staining for surface markers using

fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated anti-mouse CD4

(clone GK1.5; eBioscience, San Diego, CA), biotin-conjugated

CD8a (clone 53-6.7; eBioscience, San Diego, CA), (FITC)-

conjugated anti-mouse CD19 (clone MB19-1; eBioscience, San

Diego, CA), (FITC)-conjugated anti-mouse CD11c (clone N418;

eBioscience, San Diego, CA), (FITC)-conjugated anti-mouse

CD11b (clone M1/70; eBioscience, San Diego, CA) or biotin-

conjugated F4/80 (clone BM8; eBioscience, San Diego, CA). After

20 min, cells were washed, fixed using a 4% formaldehyde

solution, and permeabilized with a 0.5% saponin solution in PBS.

Cells were stained with phycoerythrin (PE)-conjugated anti-mouse

IFN-c (clone XMG1.2; BD Pharmingen, San Diego, CA), PE-

conjugated anti-mouse IL-10 (clone JES5-16E3; BD Pharmingen,

San Diego, CA) or PE-conjugated anti-mouse IL-17F (clone

eBio18F10; eBioscience, San Diego, CA). Data acquisition (30,000

events) was performed using FACScan ow cytometer (Becton

Dickinson, San Jose, CA) and data were analyzed using the FlowJo

Software (Tree Star, Ashland, OR).

Histopathology and Immunohistochemistry Assays
The medial lobes of the B. abortus-infected mice liver were

collected at 1, 2, 3 and 6 weeks postinfection, fixed in 10%

buffered formaldehyde solution, dehydrated, diaphanized, and

embedded in paraffin. Four-micrometer-thick tissue sections were

stained with hematoxylin and eosin (H&E). The total number of

granulomas present in histological liver sections was determined

using an Axiolab microscope (Carl Zeiss, Oberkochen, Germany)

with a 406objective lens. Digital images of the sides were captured

at a resolution of 300 dots/inches using a scanner (HP Scanjet

2400; Hewlett-Packard, Love-land, CO). For histopathological

evaluation, the slides were examined by using blinded sample

reading. Volumetric proportion of liver tissue components,

including portal space, central lobular vein, granuloma, necrosis

and parenchyma were measured with a 25-point circular grid

(Zeiss KPL ocular 6.3X with 25 points) over 10 randomly selected

microscopic fields (206objective) for a total of 250 points per slide.

Immunohistochemistry was performed as previously described

[22]. Briefly, liver sections were hydrated and incubated with 10%

hydrogen peroxide in PBS for 30 min. After being washed with

PBS, slides were transferred to a humid chamber at room

temperature, incubated with 25 mg/ml of skim milk for 45 min,

and then incubated with a primary antibody for 30 min. For

immunolabeling, diluted (1:5,000) serum from a rabbit experi-

mentally inoculated with B. abortus S19 strain was used as

polyclonal anti-B. abortus antibody. Then, tissue sections were

washed with PBS, incubated with secondary antibody for 20 min,

washed again with PBS, and incubated for 20 min with

streptavidin-peroxidase from a commercial kit (LSAB+ kit; Dako

Corporation, Carpinteria, CA). The reaction was revealed using

0.024% diaminobenzidine (DAB; Sigma), and sections were

counterstained with Mayer’s hematoxylin.

Statistical Analysis
Statistically significant differences between the results obtained

with IL-10 KO mice and wild-type animals were evaluated by

ANOVA followed by Tukey’s post hoc test (p,0.05). For

histomorphometry, volumetric proportion data expressed as

percentage were submitted to analysis of variance after angular

transformation and comparison by ANOVA followed by Tukey’s

post hoc test (p,0.05).

Results

Brucella abortus Induces IL-10 Production in Dendritic
Cells and Splenocytes
To investigate whether B. abortus induces IL-10, BMDC (bone

marrow-derived dendritic cells) or splenocytes were exposed to

bacteria and IL-10 was measured. Wild-type (129 Sv/Ev) BMDC

as well as splenocytes infected with B. abortus strain 2308 displayed

increased production of IL-10 as measured by ELISA. In infected

BMDC, IL-10 was observed at 24 hours post-infection and in

splenocytes kinetics of cytokine secretion was measured at 1, 2, 3

and 6 weeks postinfection. Both cell types produce great amounts

of IL-10 after Brucella infection (Figure 1A and 1B). To identify the

cell source producing IL-10 in splenocyte population we

performed flow cytometry. FACS analysis revealed that CD4+ T

cells, macrophages and dendritic cells are the major IL-10

producers within splenocytes (Figure 1C). Our results corroborate

with previous studies that showed that HKBA (heat-killed Brucella

abortus) induced IL-10 mRNA in vivo and IL-10 protein in vitro

[23,24]. As expected B. abortus induced no IL-10 production on

BMDC and splenocytes cells of IL-10 KO mice. These findings

demonstrate that in vivo and in vitro live B. abortus induces IL-10

production in immune cells.

Elevated Proinflammatory Cytokine Production in IL-
10 KO Dendritic Cells
The recognition of Brucella by innate immune cells, such as

macrophages and dendritic cells, results in activation and the

concomitant production of proinflammatory cytokines [21]. In

order to evaluate the role of endogenous IL-10 in proinflammatory

cytokine production, BMDC of wild-type and IL-10 KO mice

were stimulated with live B. abortus. As shown in Figure 2, lack of

IL-10 resulted in augmented secretion of IL-12 and TNF-a by IL-

10 KO BMDC when compared to cells of wild-type mice. In
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Figure 1. Brucella induces IL-10 production in BMDCs and spleen cells in 129 Sv/Ev mice. (A) Bone marrow cells from wild-type or IL-10 KO
mice were differentiated in dendritic cells (BMDC) and infected with B. abortus (MOI 1:100) or stimulated with E. coli LPS (1 mg/ml). IL-10 was
measured by ELISA at 24 hours after antigen stimulation. (B) Spleen cells from B. abortus infected mice at 1, 2, 3 or 6 weeks postinfection were
cultured with 102 bacteria/cell, ConA (5 mg/ml) or medium alone for 72 hours. Supernatants were harvested for measuring IL-10 by ELISA. The level of
IL-10 at week 0 was below 30 pg/ml. Error bars represent the mean 6SD. Similar results were obtained in four-independent experiments. Statistically
significant differences of IL-10 levels from IL-10 KO mice compared to wild-type are denoted by an asterisk (p,0.05). Differences of IL-10 levels from
wild-type mice stimulated with Brucella or the positive control compared to medium alone are denoted by & (p,0.05). (C) Flow cytometry analysis of
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conclusion, in the absence of IL-10, IL-12 and TNF-a production

was enhanced by BMDC.

The Absence of IL-10 Enhances Host Protection to
Brucella abortus Infection in vivo
To study the role of IL-10 in host response in vivo against

Brucella infection, we infected IL-10 KO and wild-type mice with

16106 B. abortus strain 2308. Comparison of colony-forming units

(cfu) was analyzed from spleens of IL-10 KO and wild-type mice

at 1, 2, 3, 6 and 14 weeks postinfection. Figure 3A shows reduced

bacterial numbers at all time intervals studied in IL-10 KO

compared to wild-type mice. However, bacterial load recovery was

1.67 and 4.29 logs lower at 6 and 14 weeks, respectively, in IL-

10 KO mice compared to wild-type animals. As a matter of fact at

14 weeks postinfection, we were not able to detect Brucella CFU in

spleens of IL-10 KO mice. These results demonstrated that IL-10

has a detrimental effect on host control of B. abortus infection in

mice.

Protective immunity against infection by B. abortus is directly

related to the induction of a type 1 pattern of immune response

[9,11]. Thus, to evaluate the role of IL-10 in regulating a type 1

immune response during B. abortus infection, the production of IL-

12, IL-17, TNF-a and IFN-c in vivo was assessed. IL-10 KO and

wild-type mice were infected with B. abortus and 24 hours after

infection serum IL-12, IL-17, TNF-a and IFN-c levels were

determined in these mice. IL-12, IL-17, TNF-a and IFN-c
production in IL-10 KO mice was greatly augmented compared

to wild-type animals (Figure 3B–E). This result demonstrates that

lack of IL-10 results in enhanced IL-12, IL-17, TNF-a and IFN-c
synthesis during Brucella infection in vivo.

Lack of Endogenous IL-10 Leads to Increased IFN-c, TNF-
a and IL-17 Production by Spleen Cells
The production of proinflammatory cytokines such as IFN-c

and TNF-a, is associated with control of Brucella abortus infection

[25,26]. Herein, we showed that IL-10 KO mice were more

resistant to B. abortus infection than the wild-type animals. To

determine whether this resistance is related to enhanced proin-

flammatory cytokine production during recall responses in vitro,

splenocytes from Brucella-primed IL-10 KO and wild-type animals

were infected and IFN-c, TNF-a, IL-17 was measured in cell

supernatants. IL-10 KO cells produced higher levels of TNF-a,
IFN-c and IL-17 when stimulated with B. abortus at 1-, 2-, 3- and

6- weeks postinfection compared to wild-type cells (Fig. 4A, B and

C). Additionally, we demonstrated that CD4+ T cells are the

major source of IFN-c and IL-17 within the lymphocyte

CD4+, CD8+, CD19+, CD11c+ and CD11b+/F4/80+ cells producing IL-10 was carried out in splenocytes from Brucella-infected mice at one-week post-
infection. Statistically significant differences of IL-10 levels from IL-10 KO mice compared to wild-type are denoted by an asterisk (p,0.05).
doi:10.1371/journal.pone.0074729.g001

Figure 2. IL-10 is required to control proinflammatory cytokine production by BMDCs infected with B. abortus. Bone marrow cells from
wild-type or IL-10 KO mice were differentiated in dendritic cells and infected with B. abortus (MOI, 1:100) or stimulated with E. coli LPS (1 mg/ml).
Supernatants were harvested for measuring IL-12 (A) or TNF-a (B) at 24 hours after infection/stimulation by ELISA. Error bars represent the mean6SD.
Similar results were obtained in four-independent experiments. Statistically significant differences relative to medium (nonstimulated cells) are
denoted by & (p,0.05) and differences from IL-10 KO mice compared to wild-type are indicated by an asterisk (p,0.05).
doi:10.1371/journal.pone.0074729.g002
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Figure 3. Bacterial burden and IL-12, TNF-a, IFN-c and IL-17 production in Brucella-infected IL-10 KO mice. Five wild-type or IL-10 KO
mice were infected i.p. with a dose of 106 CFU of B. abortus for bacterial burden analysis or a dose of 109 CFU of B. abortus for serum cytokine
analysis. (A) Spleens were harvested at 1, 2, 3, 6 or 14 weeks post-infection, and the number of CFU in disrupted tissue was determined by 10-fold
serial dilution and plating. Statistically significant differences in CFU of IL-10 KO compared to wild-type mice are denoted by an asterisk (p,0.05). IL-
12 (B), IFN-c (C), IL-17 (D) or TNF-a (E) production in mice sera were measured by ELISA at 24 hours postinfection. Error bars represent the mean6SD.
Similar results were obtained in four-independent experiments. Statistically significant differences of cytokine levels from IL-10 KO mice compared to
wild-type are denoted by an asterisk (p,0.05) and statistically significant differences to time 0 hour are denoted by & (p,0.05).
doi:10.1371/journal.pone.0074729.g003
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population in the spleen (Table 1). Together, these results confirm

the ability of IL-10 to act directly or indirectly reducing the

production of IFN-c, TNF-a and IL-17 during B. abortus infection

[16].

IL-10 KO mice show a Reduction in Liver Granuloma
Numbers at Later Stage of Infection
B. abortus infection is associated with the formation of focal

granulomatous lesions in the spleen, liver, and lymphoid tissues of

both humans and rodents, starting at 2 to 3 weeks postinfection

[18]. To determine whether IL-10 can alter liver pathology during

B. abortus infection, we performed histopathologic analysis of liver

tissue from IL-10 KO and wild-type mice at 1, 2, 3 and 6 weeks

postinfection. We evaluated the percentage of portal space, central

lobular vein, granuloma, necrosis and parenchyma in the livers

tissue sections of animals infected with B. abortus and uninfected.

Infection with B. abortus resulted in the formation of liver

granulomas and necrotic lesions in both IL-10 KO and wild-type

mice which was associated with a decrease in volumetric

proportion of the parenchyma (Figure 5A). We did not observe

a significant difference in granuloma formation in IL-10 KO mice

when compared to wild-type animals at 1- and 2-weeks

postinfection. However, at six-week postinfection we detected a

reduction in granuloma numbers in IL-10 KO compared to wild-

type animals and an increase in the in volumetric proportion of the

parenchyma. Histopathological lesions during Brucella infection

usually are associated with bacterial load. To determine the

relation between granuloma formation and the bacteria present in

the granuloma we performed immunohistochemistry to immuno-

label B. abortus. Figures 5G and M showed the presence of B.

abortus in the granulomatous lesions presented in liver of IL-10 KO

and wild-type mice. The detection of intralesional bacteria

confirms that the inflammatory lesions described in this study

are due to systemic B. abortus infection.

IL-10 Deficiency Enhances CD4+CD25+foxp3+ T cell
Numbers and Expression of TGF-b1 Following Brucella
Infection
The CD4+ CD25+ Foxp3+ T cells termed regulatory T cells

(Treg) have the role of suppressor activity in maintaining tolerance

to self molecules of the host, and in maintaining homeostasis of the

immune system [27,28]. Natural Treg cells possess the suppressive

effect mediated primarily by cell-to-cell contact, but also through

the involvement of cytokines in the activation of this suppressive

effect [29]. However, induced regulatory T cells are related to host

immunity after an infection or alteration of homeostasis and/or

tolerance to microbes or immunostimulating molecules. Herein,

we performed FACS analysis to demonstrate the percentage of

Treg cells (infected/non-infected mice) present in spleens from IL-

10 KO mice compared to wild-type. Our results demonstrated an

increased in Treg cell population in IL-10 KO animals compared

to wild-type at 3 and 6 weeks post-infection (Figure 6A). Like IL-

10, TGF-b is considered as a regulatory cytokine [30]. To assess

the role of endogenous IL-10 in TGF-b1 expression and secretion

during Brucella abortus infection, we performed real-time PCR and

ELISA in spleen cells from infected mice at 1, 2, 3 and 6 weeks

post-infection. Expression analysis demonstrated that TGF-b1
transcripts were increased in IL-10 KO mice during all time

intervals postinfection compared to wild-type mice (Figure 6B).

Regarding TGF-b1 secretion, we observed augmented production

of this cytokine in IL-10 KO spleen cells at 2, 3, and 6 weeks post-

infection compared to wild-type animals (Figure 6C). Together,

these results suggest that in absence of IL-10 other regulatory

components of the immune system such as Treg cells and TGF-b
are activated during Brucella infection.

Discussion

IL-10 has emerged as a key immunoregulator ameliorating the

excessive Th1 responses that are responsible for much of the

immunpathology during several infections [2]. Previous reports

have shown that either heat-killed Brucella or live bacteria was able

to induce IL-10 synthesis in CD4+ T cells, splenocytes and B cells

[15,23,31]. In this study, we determined the time-course of IL-10

synthesis during B. abortus infection. Wild-type mice were infected

with virulent strain S2308 and IL-10 production was measured at

1, 2, 3 and 6-weeks postinfection. High levels of IL-10 were

detected in all time intervals studied and no IL-10 was observed in

IL-10 KO spleen cells as expected. Furthermore, FACS analysis

demonstrated that CD4+ T cells, macrophages and dendritic cells

are the major sources of IL-10 within splenocytes. Additionally, we

provided evidence that BMDC from wild-type mice produced

elevated levels of IL-10 determining that another cell type could

take part in IL-10 production during Brucella infection.

By acting on DCs and macrophages, IL-10 inhibits the

development of Th1 and Th2 type of immune responses [32].

Because Th1 responses are critical to control Brucella infection, we

undertook a detailed examination of IL-12 and TNF-a production

in BMDC and IFN-c, TNF-a and IL-17 production in spleen cells.

Twenty hours after Brucella infection, enhanced IL-12 and TNF-a
production were detected in BMDC from IL-10 KO compared to

wild-type cells. At the same time-point, elevated levels of IFN-c,
TNF-a, IL-12 and IL-17 were detected in vivo in sera of IL-

10 KO compared to wild-type mice. Additionally, spleen cells

from infected IL-10 KO mice secreted much higher levels of IFN-

c, TNF-a and IL-17 compared to wild-type animals. Further,

FACS analysis demonstrated that CD4+ T cells are the major cell

Figure 4. Endogenous IL-10 is required to control proinflammatory cytokine production by splenocytes infected with B. abortus.
Spleen cells from wild-type or IL-10 KO Brucella-infected mice at 1, 2, 3 or 6 weeks postinfection were stimulated with B. abortus (MOI 1:100) or
medium alone as a negative control. Splenocyte supernatants were harvested for measuring IFN-c (A), TNF-a (B) or IL-17 (C) levels by ELISA. Data are
expressed the mean 6SD for five animals per group. The level of IFN-c and TNF-a at week 0 was below 30 pg/ml and for IL-17 was undetectable.
These results are representative of four independent experiments. Statistically significant differences relative to medium alone are denoted by & and
differences of IL-10 KO compared to wild-type mice are indicated by an asterisk (p,0.05).
doi:10.1371/journal.pone.0074729.g004

Table 1. Mean percentages 6 SD of CD4+, CD8+ or CD19+

cells producing IFN-c or IL-17 in 129 Sv/Ev or IL-10 KO
splenocytes at one week post-infection with Brucella abortus.

IFN-c IL-17

Cell
population 129 Sv/Ev IL-10 KO 129 Sv/Ev IL-10 KO

CD4+ 10.5165.24 33.0366.54a 3.3760.58 13.1362.65a

CD8+ 3.9661.57 12.3662.10a 3.5360.89 11.3660.95a

CD19+ 0.4360.04 1.5260.96 060 0.5860.11

aStatistically significant compared to 129 Sv/Ev mice.
doi:10.1371/journal.pone.0074729.t001
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source of IFN-c and IL-17. These results demonstrate that lack of

IL-10 enhances proinflammatory cytokine production in Brucella

infected animals. This enhanced proinflammatory response

observed in absence of IL-10 was accompanied by increased

resistance to B. abortus infection with significantly reduced bacterial

load in spleens of IL-10 KO mice over the course of infection

studied. As a matter of fact, at 14-weeks postinfection we could not

detect Brucella CFU in IL-10 KO mouse spleens. Our findings

provide evidence that IL-10 has a detrimental effect on control of

Brucella in vivo. By administering anti-IL-10 MAb in vivo Fer-

nandes & Baldwin [15] have demonstrated similar results at one-

week postinfection. Regarding IL-17, previous reports have

implicated this cytokine in host protection against Brucella infection

in mouse and humans [33,34]. In our study, it is clear that IL-17 is

tightly regulated by IL-10 since we do not detect this cytokine in

serum or spleen cells of wild-type mice but only in IL-10 KO

animals. In addition to macrophages, dendritic cells and B cells,

IL-10 can be produced by Th1, Th3 and Th17 cells. However, the

fact that Th1, Th2 and Th17 cells are dependent on DC- and

macrophage-derived factors that are down-regulated by IL-10, it is

indicative of a negative feedback loop that ensures that effector T

cell responses do not result in immunopathology [32].

Pathological manifestation characteristic of Brucella infection is

granulomatous inflammation associated with bacterial load [18].

Histological changes in the liver are characterized by the

development of small granulomas and an influx of polymorpho-

nuclear leukocytes (PMN) and monocytes. In this study, we

observed in livers of IL-10 KO and wild-type mice an acute

inflammatory response characterized by increased in granuloma

numbers and necrosis at 1- and 2-weeks postinfection when

compared to uninfected mice. Additionally, at these intervals of

infection we observed a slight increase in necrotic tissues in IL-

10 KO compared to wild-type livers which was not statistically

significant. However, at later stage of infection (six-weeks), we

detected a significant reduction in granuloma numbers in IL-

10 KO compared to wild-type livers. This reduction in liver

pathology in IL-10 KO mice was accompanied by an increased

numbers of CD4+CD25+foxp3+ T cells and an enhanced

expression and secretion of TGF-b1 in splenocytes. Recently,

Xavier et al [35] have demonstrated a critical role for IL-10 in

Figure 5. Morphometric analysis, histopathology and immunohistochemistry of hepatic tissue of B. abortus infected IL-10 KO mice.
(A) Columns indicate volumetric proportions of tissue components. The number of portal space, central lobular vein, granuloma, necrosis and
parenchyma were evaluated and transformed in percentage at 1, 2 or 6 weeks postinfection. Statistically significant differences relative to non-
infected group (NI) are represented by an asterisk (p,0.05). Differences relative to granuloma number from IL-10 KO mice compared to wild-type
mice at six-week postinfection are indicated by #. Similar results were obtained in two-independent experiments. (B-F) Representative of
hematoxylin- and-eosin-stained sections of hepatic tissue from wild-type mice uninfected (B) or infected at one- (C), two- (D), three- (E) or six-weeks
(F). (H-L) Representative of hematoxylin- and eosin-stained sections of hepatic tissue from IL-10 KO mice uninfected (H) or infected at one- (I), two- (J),
three- (K) or six-weeks (L). Immunohistochemistry sections of hepatic tissue from wild-type (G) and IL-10 KO (M) mice containing the B. abortus inside
the granuloma. The arrows indicate the B. abortus within the granuloma. Scale bars: 20 mm.
doi:10.1371/journal.pone.0074729.g005
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Figure 6. Increased percentage of CD4+CD25+Foxp3+ T cells and TGF-b expression in IL-10 KO mice infected with B. abortus. (A) Flow
cytometry analysis of CD4+CD25+Foxp3+ T cells was carried out in splenocytes from infected (I) or non-infected (NI) mice at 1, 2, 3 or 6 weeks post-
infection. Results are expressed as arbitrary units from relative percentage of I/NI CD4+CD25+Foxp3+ T cells encountered in the spleens at indicated
time points. The ratio between the percentage of CD4+CD25+Foxp3+ T cells/spleen in I/NI animals was used because of the variation observed on the
percentage of these cells in NI mice at different time intervals tested due to the age difference during the duration of the experiment. The
experiments were conduct in triplicate and three independent experiments were performed with similar results. Error bars represent the mean 6SD.
Statistically significant differences between wild-type and IL-10 KO mice are denoted by an asterisk (p,0.05). (B) Splenocytes from B. abortus infected
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modulating pathology during early B. abortus infection. Although

the absence of IL-10 leads to a better clearance of some pathogens

with no enhanced immunopathology [36], during other infections

lack of IL-10 can be accompanied by an immunopathology that is

detrimental to the host but does not necessarily affect the pathogen

load [3]. Here, we hypothesize that reduction on liver pathology in

IL-10 KO mice could be explained in part by other regulatory

components of the immune system such as Treg cells and/or

TGF-b1 production or even by the reduction of bacterial load

during the course of infection.

In conclusion, we showed here that IL-10 regulates the immune

response to B. abortus infection. This cytokine modulates proin-

flammatory cytokine production and in the absence of IL-10, mice

reduce bacterial load leading to Brucella clearance. Lastly, at later

stage of infection lack of IL-10 leads to increased number of Treg

cells and TGF-b1 production which coincides with reduction in

liver pathology. Future studies from our group will dissect the role

of Treg cells and TGF-b in controlling host pathology during

Brucella infection.
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CONCLUSÃO (PARTE 1) 

Os dados obtidos na primeira parte desta tese de doutorado sugerem que a citocina IL-10 

regula a resposta imune durante a infecção pela bactéria B. abortus, modulando a produção de 

citocinas pró-inflamatórias e, que na ausência da IL-10 endógena há um maior controle da 

quantidade de bactérias em animais infectados. Além disso, durante as fases mais tardias de 

infecção a ausência da IL-10 acarreta no aumento do número de células Tregs e na produção de 

TGF-β coincidindo com a redução da patologia hepática nos animais IL-10 KO durante o 

processo infeccioso da B. abortus. 
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ESTUDO DA EXPRESSÃO DE PEQUENOS RNAS NA 

MODULAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE DURANTE A 

INFECÇÃO PELA BACTÉRIA INTRACELULAR 

Brucella abortus 
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1. INTRODUÇÃO (PARTE 2) 

1.1. B. abortus e regulação do sistema imune 

Brucella abortus é uma bactéria patogênica Gram-negativa, que causa uma doença 

crônica em bovinos, humanos e outras espécies, denominada brucelose. A principal forma 

de defesa contra a propagação da infecção por bactérias Gram-negativas está associada 

com uma reação inflamatória aguda [1]. Dentre os componentes do sistema imunológico os 

macrófagos representam o tipo celular que inicia a defesa contra bactérias patogênicas e é 

considerado o primeiro alvo da Brucella [2, 3]. Após a invasão, a Brucella utiliza mecanismos 

de evasão do sistema imune formando vesículas por endocitose, nos macrófagos, para 

transportar e bloquear a fusão entre estas vesículas contendo a Brucella e os lisossomos [4, 

5]. Além disso, a apoptose de macrófagos é inibida, o que facilita a infecção latente da 

Brucella [6, 7]. Estudos anteriores revelaram o perfil da expressão de mRNAs dos 

macrófagos infectados por Brucella baseados em técnicas de microarranjos [8, 9]. Contudo, 

até o momento, não há estudos descrevendo os reguladores que atuam na alteração da 

expressão destes mRNAs, quando os macrófagos estão infectados pela B. abortus. 

Além da regulação da resposta imune durante os processos infecciosos por fatores 

protéicos, como pela interleucina IL-10 [10-12], os pequenos RNAs não codificadores de 

proteínas (ncRNAs) em especial miRNAs são responsáveis pela regulação na expressão de 

vários genes codificadores dos componentes das respostas inflamatórias em nível pós-

transcricional. Dados recentes tem demonstrado que os miRNAs estão envolvidos em 

muitos tipos de respostas inflamatórias e possuem grande impacto na magnitude desta 

resposta. Duas principais formas de atuação são descritas para os miRNAs durante um 

processo inflamatório: primeiro pelo impacto no desenvolvimento de subtipos celulares 

inflamatórios como por exemplo as células dos perfis Th1, Th2 ou Th17. E segundo, pelo 

estabelecimento do nível da função celular frente ao desencadeamento de uma resposta 

inflamatória [13]. 

 

1.2. RNAs não codificantes 

Em menos de uma década desde a publicação dos dados referentes ao 

sequenciamento do genoma humano, tornou-se claro que mais de noventa por cento dos 

nossos genes transcritos não são traduzidos em proteínas. Os chamados RNAs não-

codificadores de proteínas (ncRNAs) apresentam grande complexidade em termos de 

diversidade e função [14]. 

Os ncRNAs desempenham importante função relacionada à regulação da expressão 

de genes, modificando o fluxo da informação genética. Nos anos 80, as famílias de ncRNAs 
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conhecidas eram apenas as de rRNA (ribossomal) e tRNA (transportador) onde demonstrou-

se que a maioria dos RNAs transcritos em células humanas são ncRNAs originados de 

íntrons ou regiões intergênicas [15].  

Atualmente, os ncRNAs são divididos em duas classes caracterizadas em pequenos 

ou longos RNAs não codificantes. A classe dos longos RNAs não codificadores (lncRNAs) 

caracterizam-se por apresentarem mais de 200 nucleotídeos, podendo ser originados de 

sequências antisenso dos transcritos de mRNAs ou RNAs não codificantes longos 

intergênicos (lincRNA). Os lncRNAs têm papel importante na regulação da expressão de 

70% dos genes. Eles estão envolvidos, por exemplo, na regulação epigenética, splicing 

alternativo ou na manutenção das características das células tronco. Estudos demostraram 

que a perda da regulação na sua expressão pode estar relacionada com o câncer [16]. 

Os pequenos RNAs não codificantes apresentam menos de 200 nucleotídeos, e 

atuam no processo de regulação gência em nível de estrutura da cromatina, segregação 

cromossômica, transcrição e no processamento, estabilidade e tradução do RNA [17-19]. Os 

efeitos dos pequenos RNAs na expressão e no controle da expressão gênica são 

geralmente inibitórios e correspondem aos mecanismos regulatórios que coletivamente são 

denomindos de silenciamento do RNA por vias celulares conhecida como interferência por 

RNA (RNAi). O papel central desta via se utiliza dos pequenos RNAs como fatores 

específicos de direcionamento de proteínas efetoras que tem como alvos ácidos nucléicos e, 

por interação por pareamento das bases nucleotídicas, atuam sobre seus alvos. Apesar de 

muitas classes de pequenos RNAs serem descritas atualmente, algumas são mais bem 

estudadas: microRNAs (miRNAs), siRNAs (pequenos RNAs interferentes), os piRNAs 

(RNAs associados à PIWI) e os snoRNAs (pequenos RNAs nucleolares). Os piRNAs foram 

descobertos por estarem envolvidos no desenvolvimento das células germinativas e na 

supressão da atividade dos transposons nestas células. Os snoRNA são componentes de 

proteínas ribonucleicas (snoRNPs) e são responsáveis por modificações pós-transcricionais 

de rRNA que ocorrem no nucléolo (compartimento do núcleo, onde são formados os 

ribossomos) [20-23]. Os siRNAs e os miRNAs atuam de forma muito parecidas, contudo são 

diferenciados de acordo com a sua origem. Os siRNAs são pequenas moléculas 

provenientes de longos RNAs de dupla fita exógenos que são introduzidos no citoplasma de 

uma célula ou absorvidos do ambiente ao redor seguidas de um processamento pela 

maquinaria da via de RNAi em siRNA que, por sua vez, é direcionado ao processo de 

silencimaneto gênico em nível pós-transcricional [24]. O sistema mediado pelo siRNA atua 

como processo de defesa celular contra ácidos nucléicos invasivos como alguns vírus, 

transposons e transgenes. 
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Já os miRNAs atuam regulando negativamente os RNAs mensageiros (mRNAs) alvo. 

Diferentes dos siRNAs, os miRNAs são processados a partir de transcritos endógenos que 

não codificam proteínas e possuem como alvo RNAs mensageiros endógenos [25]. 

Contudo, ambos, siRNAs e miRNAs, estão envolvidos no processo de silenciamento pós-

transcricional e/ou na interferência mediada por RNA [26]. Os miRNAs são responsáveis 

pela regulação na expressão de um gene em nível pós-transcricional, podendo se ligar ao 

mRNA para regular a sua tradução ou degradação [27]. Constantes estudos tem 

demostrado que a regulação transcricional assim como a degradação do mRNA são 

controlados pela maquinaria do RNAi [28]. Os miRNAs são moléculas de RNA fita simples 

de 19-25 nucleotídeos, não codificadores de proteínas, que agem como potentes 

reguladores pós-transcricionais da expressão gênica. Até o presente, mais de mil miRNAs 

foram identificados em células de mamíferos [29]. 

A primeira referência aos miRNAs ocorreu há pouco mais de uma década 

relacionado a regulação gênica no desenvolvimento larval do nematóide Ceanohabiditis 

elegans [30]. Esse achado permitiu a descoberta de um novo mecanismo de regulação 

gênica. A partir deste trabalho muitos miRNAs foram descritos mediando vários papéis 

biológicos. Os miRNAs são hoje reconhecidos como reguladores fundamentais da 

expressão gênica em plantas e animais. Eles já foram descritos nos mais diversos 

organismos, como insetos, plantas, camundongos e humanos [31-35]. No genoma, sua 

localização é muito diversificada encontrando- se distribuídos em regiões intergênicas, 

intrônicas ou exônicas [36,37]. 

Em razão ao fato dos miRNAs possuírem sequências pequenas e agirem sem a 

necessidade de pareamento completo, análises computacionais indicaram que um único 

miRNA pode atuar em diversos RNAs mensageiros, ou um mRNA pode ser alvo de vários 

miRNAs [38], influenciando múltiplas vias de sinalização concomitantemente e apresentando 

enorme potencial regulatório [39, 40]. 

Embora alguns estudos tentem elucidar o papel biológicos dos miRNAs muitos 

mecanismos ainda não estão bem esclarecidos. Recentemente, muitos trabalhos vêem 

demonstrando o papel dos miRNAs em diversos campos da saúde, a fim de direcionar o 

melhor entendimento na regulação das doenças. A expressão anômala destes pequenos 

RNAs tem sido associada a diferentes patologias humanas [41]. A expressão alterada dos 

componentes da maquinaria de biogênese dos miRNAs como Drosha, Dicer, e Argonautas 

foi associada a diferentes tumores humanos, destacando a importância desta via no 

funcionamento celular adequado [42; 43]. O mecanismo de interferência mediada por 

miRNA tem sido extensivamente usado para a descrição da função de genes, ou para 

estabelecer as relações em diferentes vias regulatórias intracelulares [44]. 
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A presença do RNA de fita dupla (dsRNA) pode induzir a degradação do mRNA alvo. 

Participam deste processo a enzima Dicer, que pertence a família das ribonucleases do tipo 

III (RNaseIII), e as proteínas argonautas, que são as principais componentes do complexo 

de silenciamento RISC (Complexo de silencimanento mediado por RNA - RNA Induced 

Silecing Complex). Apesar de existirem algumas diferenças entre espécies nos mecanismos 

de silenciamento gênico por siRNA e miRNAs, tais processos são muito semelhantes [44-

47]. As semelhanças foram demonstradas com a clonagem e caracterização de diversos 

genes que codificam componentes do sistema em Arabidopsis thaliana, C. elegans, 

Drosophila melanogaster, Neurospora crassa, Schizosaccharomyces pombe, Tetrahymena 

thermophila, camundongos e humanos [48-50]. As moléculas de dsRNA são processadas 

pela enzima Dicer, e em seguida os pequenos RNAs gerados são englobados pelo 

complexo RISC, no qual devido a presença de uma helicase, sua dupla-fita é aberta e a fita 

antisenso do duplex guia o complexo até o mRNA alvo. Ocorre então a inibição traducional 

ou a degradação do mRNA, de acordo com o tipo de molécula e especificidade do 

pareamento [50]. 

 

1.3. Biogênese dos miRNAs 

A biogênese do miRNA (figura 1), inicia-se com a transcrição de seu gene pela RNA 

polimerase II, gerando um longo transcrito de miRNA primário (pri-miRNA) contendo as 

modificações cap 5’ e cauda poli(A) [51]. O pri-miRNA apresenta uma estrutura de grampo 

(hairpin) em seu arcabouço que é clivada ainda no núcleo pela RNase III, Drosha, e seu co-

fator DGCR8 (do inglês DiGeorge syndrome critical region gene 8), gerando uma molécula 

precursora do miRNA maduro denominada de pré-miRNA, com cerca de 70 nucleotídeos 

[52]. Em seguida, o pré-miRNA é transportado rapidamente ao citoplasma pela exportina-5 

(Exp5), proteína de exportação nuclear que utiliza Ran-GTP como co-fator [53]. No 

citoplasma, o pré-miRNA é processado pela RNase III, Dicer, gerando um miRNA de dupla 

fita com aproximadamente 22 nucleotídeos [54]. Continuadamente, apenas uma das fitas do 

duplex de miRNA é incorporado a um complexo multimérico denominado RISC (do inglês 

RNA-induced silence complex), que inclui as proteínas Argonautas como principais 

componentes. Esta fita do duplex de miRNA permanece no complexo RISC a fim de 

controlar a expressão pós-transcricional de genes-alvo [55]. 
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Figura 1. Via de biogênese dos miRNAs. O gene codificador do miRNA é transcrito pela RNA 

polimerase II. O transcrito primário (pri-miRNA) apresenta uma estrutura em grampo, que é 

processada pela enzima RNase III, Drosha, formando o miRNA precursor (pré-miRNA) de ~70 

nucleotídeos. A proteína exportina-5 leva esse produto ao citoplasma para ser processado pela 

RNase III, Dicer, gerando um miRNA fita dupla de ~22 nucleotídeos. Uma das fitas do duplex de 

miRNA é degradada enquanto a outra permanece no complexo RISC para controlar a expressão pós-

transcricional de genes-alvo. Adaptado de Harvey F. et al (2008). Nature Reviews Immunology 8, 

120-130. 

 

1.4. Regulação gênica em nível pós-transcricional mediada por miRNAs 

A regulação gênica pós-transcricional exercida pelos miRNAs na região 3’ UTR 

(região 3’ não traduzida) do mRNA alvo depende do grau de complementaridade entre 

essas moléculas, podendo ocorrer por inibição da tradução ou degradação do mRNA. O 

processo de degradação do mRNA alvo envolve várias possibilidades que culminam com a 

diminuição da presença do mRNA no citoplasma. Dentre estes eventos podemos destacar a 

ação de deadenilação da cauda poli-A dos mRNAs pela ação do complexo enzimático 

CAF1-CCR4-NOT1 seguida da remoção do CAP na região 5’ do transcrito para 

subsequente ação das exonucleases e, também podemos destacar, a ação do complexo 

RISC sobre o transcrito [56]. O pareamento de modo imperfeito com o mRNA acarreta na 

inibição da tradução do alvo, sendo o mecanismo principal de atuação dos miRNAs em 

mamíferos. Em função dos miRNAs possuírem seqüências pequenas e agirem sem a 

necessidade de pareamento completo, um único miRNA pode regular muitos mRNA-alvo, 

além de cooperarem no controle de um único mRNA [57]. Alguns estudos indicam que um 

miRNA possa regular cerca de 200 mRNAs que podem atuar em funções totalmente 
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diversas. Desta forma, os miRNAs constituem uma enorme e complexa rede regulatória de 

sinalização celular. Além disso, através da regulação global da expressão gênica celular e 

associação a diferentes funções, torna-se evidente que os miRNAs possam alterar a 

progressão de diversas patologias. 

 

1.5. miRNAs e a resposta imune 

Durante esta década, um grande aumento do número de miRNAs vem sendo 

descobertos e várias funções foram descritas relacionadas com desenvolvimentos e defesas 

contra infecções [58]. Após a infecção por microrganismos, células como neutrófilos, 

macrófagos e células dendríticas (DC), detectam os patógenos através dos receptores de 

reconhecimento padrão (PRRs), cujo os componentes microbianos são detectados sendo 

denominados de padrões moleculares associados aos patógenos (PAMPs) oriundo dos 

vírus, bactérias, fungos e parasitas [59]. Os TLRs representam os PRRs mais estudados e 

múltiplos aspectos da resposta imune inata são controlados pelos TLRs [60, 61]. Os sinais 

desencadeados pelos PRRs levam a cascatas de sinalização intracelulares, incluindo 

aqueles mediados por proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs), o fator nuclear-

kB (NF-κB) e os fatores regulatórios de interferon (IRFs), que levam ao aumento da 

regulação de interferons do tipo I e as citocinas pró-inflamatórias que orquestram as 

imunidades inata e adaptativa durante as infecções.  

A ativação dos PRR pode apresentar ação dual, pois a sua ação é essencial para 

induzir a resposta inata e ativar a imunidade adaptativa contra os agentes patogênicos, 

enquanto que, por outo lado, a ativação inapropriada pode resultar também em inflamação 

patológica, bem como desencadear doenças. Portanto, crescente evidências indicam que a 

sinalização dos PRRs, bem como as suas funções precisam ser bem reguladas e muitas 

moléculas foram identificadas como sendo reguladores positivos ou negativos da resposta 

imune contra as infecções [62]. 

O primeiro indício de um miRNA na regulação da resposta imune, foi reportado em 

2004, quabdo foi demostrado a expressão seletiva em células imunes dos miR-142a, miR-

181a e miR-223. Através destas observações iniciais, foi possível relacionar os miRNAs na 

regulação, maturação, profileração, diferenciação e ativação das células do sistema imune 

[63].  

O papel dos miRNAs na resposta imune inata foi demostrado quando miRNAs como 

miR-146a, miR-155 e miR-21 foram induzidos em uma via de sinalização dependente do 

receptor do tipo Toll 4 (TLR4) em monócitos. McCoy e colaboradores (2010), demonstraram 

que há uma estreita relação entre miRNAs e a IL-10 [64]. Neste estudo, foi observado que 
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miR-155 tem sua expressão aumentada quando macrófagos derivados da medula óssea de 

camundongos são tratados com lipopolissacarídeo (LPS), um agonista do TLR4. Contudo, 

quando as células são pré-tratadas com IL-10 recombinante e estimuladas com LPS, há 

uma inibição do nível de expressão de miR-155 e o aumento da expressão de SHIP1, um 

dos alvos deste miRNA. Como SHIP1 atua limitando a sinalização mediada por TLRs, os 

autores sugeriram que esta forma de atuação da IL-10 aumenta seu potencial anti-

inflamatório dependente da sinalização mediada por TLR4 [64] (figura 2). 

 

 

Figura 2. Relação da sinalização mediada por TLR4 com os miR-155 e miR-21. Evidências 

indicam que miR-155 e miR21 são importantes para a regulação da sinalização mediada pelo TLR4. 

A sinalização de TLR4 acarreta no aumento da expressão de miR-155 que leva à degradação do 

mRNA de SHIP1, um regulador negativo da sinalização de TLR4. Contudo, a sinalização mediada por 

TLR4 aumenta também a expressão de miR21 que tem como alvo PDCD4, um regulador negativo da 

tradução do mRNA codificador da citocina anti-inflamatória IL-10. Adaptado de O’Neill et al., 2011. 

 

Atualmente busca-se esclarecer o verdadeiro papel dos miRNAs como efetores na 

regulação das redes de interação patógeno-hospedeiro [65]. Recentes observações 

indicam, por exemplo, que os miRNAs derivados do processo de sinalização mediado por 

receptores da imunidade inata podem ser importantes reguladores da resposta imune 

adaptativa através da modulação da expressão de citocinas (figura 3). Especificamente na 

infecção por Salmonella typhimurium, a ausência de miR-155 em camundongos acarreta em 

falhas na ativação de células T pelas células dendríticas [66]. Este mesmo miRNA foi 

recentemente associado a promover uma resposta inflamatória mediada por células 

dendríticas para induzir uma resposta imune adaptativa do tipo Th17 [67]. 

Curiosamente, os miRNA do hospedeiro podem ser manipulados pelo microrganismo 

a fim de facilitar a sua replicação. O melhor entendimento de como a resposta imune é 

regulada por miRNAs durante a infecção, facilitará o desenvolvimento de novas estratégias 

para o controle das doenças inflamatórias mediadas pelos PRRs. 
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Figura 3. Papel dos miRNAs no controle da expressão de componentes da sinalização mediada 

por TLRs. A via canônica da sinalização mediada por TLR4 utiliza a molécula adaptadora MyD88 e 

MAL para propagar a transcrição de genes mediados pelo ativador transcricional NF-κB requeridos 

para iniciar uma resposta inflamatória. Contudo, é necessária a existência de mecanismos capazes 

de “desligar” esta ativação para prevenir uma resposta inflamatória exacerbada. Um destes 

mecanismos é mediado por miRNAs que ao interagirem com a região 3’UTR da seqüência de 

mRNAS alvos inibem a expressão de genes relacionados à via de sinalização mediada por TLRs. 

Dentre os componentes é sabido que MyD88, MAL, BTK, IRAK1, IRAK2, TRAF6, TAB2, IκB, IKKα e 

IKKβ são alvos da ação modulatória de miRNAs. Adaptado de O’Neill et al 2011. 

 

1.6. A expressão dos miRNA em infecções microbianas 

A partir do reconhecimento dos componentes microbianos via os PRRs torna-se 

possível dimensionar a contribuição destes, na caracterização clínica das doenças, 

reforçando o interesse do estudo da imunorregulação mediada por miRNAs durante a 

resposta imune. 

A expressão dos miRNAs é induzida pelas células do sistema imune inato onde miR-

155, miR-146 e miR-223 estão particularmente regulados positivamente e tem como alvos 

mRNAs que codificam proteínas de sinalização da via dos TLRs, durante as infecções 

bacterianas (figura 4). Observou-se aumento da expressão do miR-155 durante a maturação 

de DCs derivadas de monócitos humanos após exposição a lipopolissacarídeos (LPS) e 

sendo o mRNA PU.1 alvo direto deste miRNA [68]. Em Infecções por Helicobacter pylori 

ocorre a indução do miR-155 tendo como alvo a molécula adaptadora MyD88 [69]. Em DCs 

derivadas de monócitos humanos, o miR-155 apresenta como alvo o mRNA codificador de 
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TAB2, uma molécula sinalizadora a jusante de TRAF6 o qual ativa as MAPKs [70]. A 

inibição do miR-155 leva à ativação elevada da via do p38. O miR- 155 pode também atingir 

diretamente o fator de transcrição Foxp3 [71]. Ademais, miR-155 apresenta várias moléculas 

alvo envolvidas na sinalização via TLR4, tais como: a proteína de domínio de morte 

associada a Fas (FADD), IkB quinase ε (IKKε), o receptor da superfamília do TNF (TNFR), a 

serina–treonina cinase 1 (Ripk1) [72]. 

O miR-146a foi demostrado reprimindo a expressão de duas moléculas adaptadoras 

chaves a jusante dos TLRs: IRAK1 e TRAF6 [73]. Com a sinalização mediada pelo TLR9 e o 

aumento da expressão do miR-146a, identificou-se como alvo o Notch1 em DCs, que é 

responsável pela redução na produção de IL-12p70, promovendo a apresentação cruzada 

das DCs de resposta aos linfócito T citotóxico (CTL) [74]. Recentemente, IRAK2 também foi 

confirmado como um alvo de miR-146 [75]. Enquanto o miR-223 foi encontrado 

dramaticamente diminuído, durante a diferenciação de macrófagos de monócitos humanos, 

levando ao aumento da expressão da serina-treonina quinase na IKKα em macrófagos [76]. 

Chen e colaboradores (2012) demonstraram que a indução negativa do miRNA-223 

promovida pela via do TLR levou a produção da IL-6 e de IL-1β em macrófagos pelo alvo 

STAT3 [77]. A inibição da atividade do miR-223 também foi demonstrado levando a 

diminuição da produção de IFN-γ induzido pelo LPS, em cultura do baço de camundongos 

tratados com estrogênio [78]. 

Outros miRNAs como os miRNA-148/152 podem regular a resposta imune inata e a 

apresentação antigênica pelas DCs, tendo como alvo o CaMKIIα [79, 80]. Mais 

recentemente, foi demonstrado que o miR-466 aumenta a regulação da expressão da IL-10 

em ambos os níveis de mRNA e proteína em macrófagos [81, 82] Ma et al, 2010, 2011 [81, 

82], descreveu que a infecção de camundongos pela Listeria monocytogenes ou 

Mycobacterium bovis bacilo de Calmette-Guérin (BCG) regulam negativamente a expressaõ 

do miR-29 que subsequentemente suprimiu as respostas imunes pelo alvo direto IFN-γ 

(Figura 4) 
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Figura 4. Modulação da resposta imune do hospedeiro por miRNAs após a infecção por 

bactérias. As infecções pelas bactérias H. pylori, L. monocytogenes, S. enterica e bactérias do 

gênero Mycobacterium ativam a sinalização mediada por TLRs que acarretam na ativação ou na 

inibição da transcrição de vários genes de miRNAs relacionados com a resposta imune do hospedeiro 

contra estas bactérias ou com a modulação desta resposta imune como fonte de evasão por estas 

bactérias. Adaptado de Eulalio et al. 2012. 

 

Sendo assim, estimulados pela necessidade de desvendar os mecanismos de 

regulação da reposta imune do hospedeiro contra patógenos intracelulares, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o papel dos pequenos RNAs, com ênfase em miRNAs envolvidos no 

processo de controle da resposta imune do hospedeiro contra a bactéria intracelular B. 

abortus. 
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2. OBJETIVO GERAL (PARTE 2) 

Estudar a expressão de pequenos RNAs com ênfase nos miRNAs diferencialmente expressos 

em macrófagos derivados da medula óssea (BMDM) de camundongos C57BL/6 no estágio 

inicial da infecção pela bactéria intracelular B. abortus. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PARTE 2) 

- Avaliar a expressão das citocinas pró-inflamatórias em BMDMs durante a cinética de 

infecção pela B. abortus. 

 

- Sequenciar os pequenos RNAs presentes nas amostras dos BMDMs infectados ou não 

infectados pela B. abortus. 

 

- Identificar os pequenos RNAs com ênfase nos miRNAs expressos em BMDMs quando 

infectados ou não pela B. abortus. 

 

- Validar a expressão dos miRNAs diferencialmente expressos durante a infecção pela B. 

abortus. 

 

- Avaliar a expressão de miRNAs diferencialmente expressos em células e em animais 

nocautes para as moléculas MyD88 ou STING. 

 

- Validar a expressão dos miRNAs selecionados in vitro e in vivo. 

 

- Realizar a predição de alguns possíveis alvos dos miRNAs diferencialmente expressos 

nesta infecção bacteriana. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Modelos animais 

Neste trabalho foram utilizados camundongos C57BL/6, oriundos do biotério central 

da UFMG, animais deficientes para o fator de diferenciação mieloide 88 (MyD88 KO), 

gentilmente cedidos pelo Prof. Shizuo Akira, da Universidade de Osaka no Japão e os 

animais deficientes para a molécula estimulador de genes interferon (STING KO) 

gentilmente cedidos pelo Prof. Glen Barber, da Universidade de Miami nos USA. Os animais 

apresentaram entre 8 a 12 semanas de vida e foram mantidos no biotério do Laboratório de 

Imunologia das Doenças Infecciosas, de acordo com as normas do comitê de ética animal. 

 

3.2. Cepa bacteriana 

Foi utilizada a cepa lisa virulenta S2308 da B. abortus (Laboratório de Imunologia de 

Doenças Infecciosas - Departamento de Imunologia e Bioquímica – UFMG). 

 

3.3. Extrações, cultivos e diferenciação de macrófagos derivados da medula 

óssea (BMDMs) 

Para a obtenção de células da medula óssea, camundongos C57BL/6, MyD88 KO ou 

STING KO foram sacrificados por meio de deslocamento cervical e os fêmures e as tíbias 

foram extraídos. As células da medula óssea foram extraídas e cultivadas em meio DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle Medium, GIBCO) suplementado com 10% de soro fetal bovino 

(SFB, GIBCO), 1% de HEPES 1 M (GIBCO) e 10% de LCCM (L929 cell conditioned 

medium), como uma fonte de M-CSF (fator estimulador de colônias de monócitos). No 

décimo dia de cultura os macrófagos derivados da medula óssea foram analisados quanto à 

expressão marcadores de superfície por citometria de fluxo (FACS). Para o FACS, 

anticorpos (FITC)-conjugated anti-mouse CD11b (eBioscience, San Diego, CA) e biotin-

conjugated F4/80 (eBioscience, San Diego, CA), foram utilizados como marcadores 

positivos para a avaliação da diferenciação das células em macrófagos no décimo dia. 

Cinquenta mil eventos foram analisados no citômetro de fluxo FACScan (Becton Dickinson, 

San Jose, CA) e os dados foram analisados utilizando o software FlowJo Software (Tree 

Star, Ashland, OR). 
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3.4. Infecção dos macrófagos derivados da medula óssea 

Os macrófagos derivados da medula óssea foram infectados no décimo dia após o 

processo de diferenciação como descrito por Lacerda e colaboradores (2010) [83]. 

Brevemente, 100 bactérias por célula foram adicionadas à cultura de células (MOI 1:100), a 

cultura contendo as bactérias foi centrifugada a 1200 rpm/10 min. Após a centrifugação, as 

culturas foram deixadas em estufa de CO2 5%/37°C/30 min. Após esta incubação as células 

foram lavadas quatro vezes com HBSS 1X e foi adicionado meio de cultura celular contendo 

gentamicina 100mg/mL para eliminar todas as bactérias que porventura estivessem no meio 

extracelular. As culturas retornaram para estufa de CO2 5%/37°C por um período de 90 

minutos. Após este período as células foram novamente lavadas como descrito 

anteriormente e um novo meio de cultura celular sem antibiótico foi adicionado às células. 

As culturas retornaram para estufa de CO2 5%/37°C para posteriores análises. Para 

confirmar que as avaliações deste trabalho são somente em relação à bactéria intracelular, 

foi plaqueado em meio Brucella Broth (GIBCO) o meio de cultura extracelular ou de células 

lisadas com TRITON 0,1% [83]. 

 

3.5. Análise da expressão diferencial de genes pró-inflamatórios de animais 

C57BL/6 infectados com B. abortus por PCR em tempo real 

Zero, trinta minutos, 1, 2, 3, 6, 18 ou 24 horas após a infecção, as culturas celulares 

de macrófagos derivados da medula óssea de animais C57BL/6 foram homogeneizadas 

com o reagente TRIzol® (Invitrogen) para a extração do RNA total dessas células. Para 

análise de expressão diferencial dos genes IL-12, TNF-α, IL-10, IL-1β e IL-6 iniciadores 

foram desenhados utilizando dados da literatura ou através do software RTPrimerDB. As 

reações da PCR foram efetuadas no equipamento ABI 7900 Real-Time PCR Systems 

(Applied Biosystems) utilizando SYBR Green para detecção das fitas duplas de DNA 

sintetizadas. As reações que compreendem a faixa de 95%-105% de eficiência foram 

utilizadas e aceitas para as análises posteriores. Os dados foram analisados conforme o 

método comparativo do ciclo limiar (Ct), de acordo com a equação 2-Ct (Relative 

Quantification getting started guide for the 7300/7500 System e User Bulletin 2: ABI Prism 

7700 Sequence Detection System, Applied Biosystem). O controle endógeno foi β-actina. A 

presença de produto de amplificação não específica foi verificada pela curva de dissociação.  

A sequência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados foram: β-actina F: 5’-

AGGTGTGCACCTTTTATTGGTCTCAA-3’; β-actina R: 5’-TGTATGAAGGTTTGGTCTCCCT-

3’; IL-12 F: 5’-TGGTGTCTCCACTCATGG-3’; IL-12 R: 5’-AGCAGCAGATGTGAGTGG-3’; 

TNF-α F: 5’-CATCTTCTCAAAATTCGAGTGACAA-3’; TNF-α R: 5’-
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TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC-3’; IL-10 F: 5’-GGTTGCCAAGCCTTATCGGA-3’; IL-10 

R: 5’-ACCTGCTCCACTGCCTTGCT-3’; IL-1β F: 5’-TGACCTGGGCTGTCCAGATG-3’; IL-1β 

R: 5’-CTGTCCATTGAGGTGGAGAG-3’; IL-6 F: 5’-CCAGGTAGCTATGGTACTCCAGAA-3’; 

IL-6 R: 5’-GATGGATGCTACCAAACTGGA-3’. 

 

3.6. RNAseq e análises de bioinformática 

3.6.1. RNAseq 

A partir do RNA total de BMDMs provenientes de animais C57BL/6 infectados por 30 

minutos (amostra 1) ou não infectados (amostra 2) foram enviadas para a empresa de 

sequenciamento Fasteris AS (Suiça) para análise de pequenos RNAs por RNAseq em 

plataforma Illumina. Foi escolhida a faixa de 15-50 nucleotídeos para serem sequenciados. 

Dez microgramas por amostra foram enviados para serem sequenciados. Brevemente, o 

processo para o RNAseq seguiu os seguintes passos: para a preparação da biblioteca de 

sequenciamento um controle de qualidade inicial foi feito seguido do fracionamento por gel 

de acrilamida das amostras e a faixa de 15 a 50 nt foi utilizada para a construção da 

biblioteca onde adaptadores 5’ e 3’ foram adicionados à fita molde, foi feita a transcrição 

reversa, amplificação por PCR, quantificação da biblioteca, controle de qualidade da 

biblioteca para o posterior sequenciamento utilizando a plataforma Illumina HiSeq (Figura 5). 

 

Figura 5. Fluxograma descrevendo os principais pontos do processo de construção das 

bibliotecas dos pequenos RNAs para seqüenciamento em Plataforma Illumina. Fonte: Fasteris 

com modificações; 
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3.6.2. Análise dos dados pela bioinformática 

As reads brutas obtidas nos servidores da Fasteris, após o sequenciamento, foram 

submetidas para a filtragem de adaptadores e tamanho pela ferramenta cutadapt [84], com o 

seguinte comando: “cutadapt -f fastq -a TGGAATTCTCGGGTGCCAAG -e 0.12 -x TRIM: -m 

15 -M 30 --untrimmed-output reads_nao_filtradas.fastq 

reads_brutas.fastq>reads_filtradas.fastq”. As reads filtradas foram submetidas para a 

ferramenta FastQC para avaliar a qualidade do sequenciamento base a base, com o 

seguinte comando: “fastqc reads_filtradas.fastq”. Para otimizar o mapeamento as reads com 

sequências iguais foram colapsadas, a frequência absoluta salva no identificador da read 

(e.g. >ID=1_freq=15) para obtenção de uma significativa diminuição na quantidade de reads. 

Dessa forma, o resultado do mapeamento não requer muito espaço em disco rígido para 

armazenamento e as análises de mapeamento, anotação e expressão dos miRNAs ficam 

mais rápidas. As reads filtradas e colapsadas foram submetidas ao mapeamento contra o 

genoma de referência do Mus musculus (GRCm38) e Brucella melitensis biovar Abortus 

(versão 2308) utilizando o mapeador Bowtie [85]. O comando e parâmetros foram: “bowtie 

mus_musculus_brucella -q reads_filtradas_colapsadas.fasta -v 0 --all --sam --threads 4 --al 

reads_mapeadas.fasta--un reads_nao_mapeadas.fasta>mapeamento.sam”. O mapeamento 

foi realizado para as bibliotecas infectadas e não infectadas. O arquivo de mapeamento foi 

convertido para o formato BED, com os seguintes comandos: “samtools view -bS 

mapeamento.sam >mapeamento.bam” e “bamToBed -i mapeamento.bam 

>mapeamento.bed”. Com a ferramenta BedTools [86], foi realizada a anotação automática 

das reads mapeadas com a base de dados de miRNAs (miRBase versão 21), base dados 

de genes mRNA, snRNA, snoRNA e rRNA (versão GRCm38.73) e base de dados de 

sequências de tRNAs (http://gtrnadb.ucsc.eduversão mm9). O comando para anotação: 

“intersectedBed –a mapeamento.bed –b microRNAs_database_v21.bed –wao > 

reads_mapeadas_e_anotadas.intb”. As anotações seguiram a seguinte estratégia: Primeiro 

foi anotada as reads mapeadas com a base de dados de miRNAs (miRBase versão 21). 

Com as reads não anotadas com miRNAs, foi realizada a anotação com mRNA, snRNA, 

snoRNA, rRNA e tRNA. As reads anotadas foram contabilizadas para cada miRNA (maduro 

e pre-miRNA) com script miRExpression.pl desenvolvido pelo doutorando André Nicolau da 

equipe de bioinformática do Laboratório de RNA de Interferência. Somente os miRNAs que 

apresentaram reads contabilizadas nas duas bibliotecas foram utilizados para a análise de 

expressão diferencial. Para cada miRNA foi realizada a normalização via RPM (Reads Por 

Milhão) segundo fórmula a seguir onde, i representa um miRNA específico e j representa 

uma das bibliotecas. 
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Além disso, os dados analisados respeitaram os critérios de: soma das reads brutas 

acima de 200, número de reads e foldchange normalizados (RPM infectado/RPM não 

infectado), sendo que para a análise da expressão diferencial dos pré-miRNAs ou dos 

miRNAs foram utilizados os valores de foldchange menores ou igual a 0,67 para diminuição 

da expressão ou maiores ou igual a 1,5 para o aumento da expressão destes pequenos 

RNAs. A figura abaixo resume a análise de bioinformática desenvolvida para a avaliação do 

RNAseq (figura 6). 

 

Figura 6. Fluxograma da estratégia experimental de bioinformática para avaliação do RNAseq 

das amostras de BMDMs infectadas ou não com a bactéria B. abortus. 

3.7. Validação da expressão diferencial de miRNAS selecionados 

Os miRNAs selecionados pelas análises de bioinformática foram validados por PCR 

em tempo real. Brevemente, os miRNAs foram extraídos utilizando o miRNeasy mini kit 
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(QIAGEN), foram transcritos reversamente utilizando o miScript® II RT kit (QIAGEN) 

utilizando o tampão 5x miScript HiSpec que transcreve somente miRNAs maduros em 

cDNA. Na reação de transcrição reversa utilizando o tampão 5x miScript HiSpec, os miRNAs 

maduros são poliadenilados por uma poliA polimerase e a conversão em cDNA é baseada 

na utilização de um oligo-dT como oligonucleotídeo iniciador. O cDNA dos miRNAs maduros 

foram utilizados como moldes para análise da amplificação diferencial por PCR em tempo 

real. Foi utilizado o miScript SYBR® Green PCR kit (QIAGEN) para a para detecção das 

fitas duplas de DNA sintetizadas (Figura 7). Os dados foram analisados conforme o método 

comparativo do ciclo limiar (Ct), de acordo com a equação 2-Ct (Relative Quantification 

getting started guide for the 7300/7500 System e User Bulletin 2: ABI Prism 7700 Sequence 

Detection System, Applied Biosystem). O controle endógeno foi o pequeno RNA nucleolar 

SNORD61. A presença de produto de amplificação não específica foi verificada pela curva 

de dissociação. A validação foi feita utilizando o cDNA de BMDMs de C57BL/6 infectados 

durante 30 minutos ou de BMDMs não infectados. 

                            

Figura 7. Fluxograma da transcrição reversa de miRNAs maduros utilizando o miScript® II RT 

kit (QIAGEN) seguido da PCR em tempo real utilizando o miScript SYBR Green PCR kit com o 

miScript Primer Assay (QIAGEN). Fonte: QIAGEN com modificações. 

3.8. Avaliação in vitro do papel das moléculas MyD88 e STING na expressão 

diferencial de miRNAS selecionados 

BMDMs de animais C57BL/6, MyD88 KO ou STING KO foram infectados com B. 

abortus de acordo com os métodos já descritos, e a expressão diferencial dos miRNAs 

selecionados e validados foi acessada pela comparação com a expressão destes miRNAs 

em BMDMs não infectados. Para a análise dos dados foi utilizado o método comparativo do 
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ciclo limiar (Ct), de acordo com a equação 2-Ct – neste caso para avaliar a expressão 

diferencial nos grupos analisados (Relative Quantification getting started guide for the 

7300/7500 System e User Bulletin 2: ABI Prism 7700 Sequence Detection System, Applied 

Biosystem). O controle endógeno foi o pequeno RNA nucleolar SNORD61. A presença de 

produto de amplificação não específica foi verificada pela curva de dissociação. 

 

3.9. Avaliação in vivo do papel das moléculas MyD88 e STING na expressão 

diferencial de miRNAS selecionados 

Animais C57BL/6 foram infectados pela via intraperitoneal com 1x106 unidades 

formadoras de colônia (UFC) de B. abortus e o baço dos animais foram extraídos um, três 

ou seis dias após a infecção. Os baços extraídos de cada animal foram macerados em 10 

mL de PBS, com o auxílio de uma peneira de aço e diluídos serialmente. As diluições foram 

plaqueadas em duplicata, em meio BB ágar. Após 3 dias de incubação à 37ºC, o número de 

UFC foi determinado. Os resultados foram expressos como a média do log de UFC de cada 

grupo. Ademais, da solução não diluída, foi extraído miRNAs para a análise da expressão 

dos miRNAs selecionados anteriormente e comparados com a expressão destes miRNAs 

em baço de animais não infectados. Esta análise foi feita conforme o método comparativo 

do ciclo limiar (Ct), de acordo com a equação 2-Ct (Relative Quantification getting started 

guide for the 7300/7500 System e User Bulletin 2: ABI Prism 7700 Sequence Detection 

System, Applied Biosystem). O controle endógeno foi o pequeno RNA nucleolar SNORD61. 

A presença de produto de amplificação não específica foi verificada pela curva de 

dissociação. Foi escolhido o tempo de três dias após a infecção para as análises do papel 

das moléculas MyD88 e STING na expressão diferencial dos miRNAs. 

Três animais C57BL/6, MyD88 KO ou STING KO foram infectados pela via 

intraperitoneal com 1x106 unidades formadoras de colônia (UFC) de B. abortus e o baço dos 

animais foram extraídos três dias após a infecção de acordo com os métodos já descritos. 

Os baços extraídos de cada animal foram macerados em 10 mL de PBS, com o auxílio de 

uma peneira de aço e diluídos serialmente. As diluições foram plaqueadas em duplicata, em 

meio BB ágar. Após 3 dias de incubação à 37ºC, o número de UFC foi determinado. Os 

resultados foram expressos como a média do log de UFC de cada grupo. A expressão 

diferencial dos miRNAs selecionados e validados foi acessada pela comparação com a 

expressão destes miRNAs em BMDMs não infectados. Para a análise dos dados foi utilizado 

o método comparativo do ciclo limiar (Ct), de acordo com a equação 2-Ct – neste caso para 

avaliar a expressão diferencial os grupos analisados (Relative Quantification getting started 

guide for the 7300/7500 System e User Bulletin 2: ABI Prism 7700 Sequence Detection 
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System, Applied Biosystem). O controle endógeno foi o pequeno RNA nucleolar SNORD61. 

A presença de produto de amplificação não específica foi verificada pela curva de 

dissociação. 

 

3.10. Predição in silico de putativos alvos dos miRNAs selecionados 

Para a análise in silico dos alvos canditados para os miRNAs selecionados (mmu-

miR-181a-5p e mmu-miR-21a-5p) foram utilizados, a base de dados “StarBase V 2.0” para 

alvos validados. “StarBase V 2.0” foi desenvolvido para análise de vias de interações 

mediados miRNAs, RNAs longos (lncRNAs), RNAs endógenos competidores (ceRNAs), 

proteínas de ligação ao RNA (RBPs) e RNAs mensageiros provenientes de análises em 

larga escala por “CLIP-Seq”. Esta base de dados permite as análises de interações 

proteínas-RNA e/ou miRNAs e seus respectivos alvos. O banco de dados do programa 

StarBase compõe mais de 501.607 interações envolvendo diversos programas de predição 

como: TargetScan, PicTar, RNA22, PITA e miRanda/mirSVR. A primeira escolha dentro do 

programa foi a análise do miRNA-mRNA em miRNA-target intersections. Os parâmetros 

adicionados para cada miRNA foram: análises em mamíferos, no genoma do Mus 

musculus (mm9), com baixa estringência (low stringency >=1). Os dados foram exportados 

para uma planilha no programa “Excel” e analisados individualmente. 

Após análises individuais no programa “StarBase V 2.0” para cada miRNA 

selecionado, foi realizado o enriquecimento dos genes alvos para vias do “Reactome V53” e 

avaliados pelo Teste Fisher Exato (Exact Fisher Test). Esta análise visa facilitar a seleção 

de genes candidatos em uma vasta lista, além de atribuir função biológica. No programa 

“Reactome V53” foi possível analisar diversas vias inclusive as vias imunológicas e suas 

interações na imunidade inata e adquirida. Os dados foram exportados para o programa 

“Excel” contendo as vias biológicas e diversos valores como os valores dos p-valor para 

cada via. Estas vias foram avaliadas individualmente e selecionadas de acordo com os 

valores do p-valor, frequência e importância biológica para possível alvo de estudo. Após 

esta seleção o banco de dados do programa “Reactome V53” foi utilizado para a busca dos 

genes alvos presentes dentro de cada via selecionada. Cada gene alvo foi avaliado 

individualmente seguido de uma busca pelos códigos das proteínas depositadas no 

programa “UNIPROT”. Posteriormente, no programa “UNIPROT” foi avaliada a função para 

cada proteína como putativo alvo dos miRNAs analisados e o seu possível papel na 

resposta imune. Estes dados foram adicionados no programa “Excel”, para análises mais 

criteriosa de seleção dos putativos alvos de maior interesse para posteriores avaliações. 
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3.11. Transfecção de BMDMs com oligonucleotídeos mimics ou anti-miRs 

Para a validação dos putativos alvos dos miRNAs selecionados mmu-miR-181a-5p e 

mmu-miR-21a-5p foram obtidos oligonucleotídeos que mimetizam os miRNAs (mimics) 

caracterizados por serem pequenos RNAs dupla-fita que mimetizam o miRNA endógeno em 

questão e permitem as análises da função do miRNA pelo aumento da sua expressão e 

diminuição da expressão dos alvos relacionados, ou de oligosnucleotídeos que inibem a 

ação dos miRNAs (inhibitors) que consistem de pequenos RNAs fita simples que se ligam 

ao miRNA específico inibindo a sua ação, aumentando a expressão dos seus alvos. Os 

mimics e os inhibitors já validados pelo sistema mirVana™ miRNA mimics or inhibitors 

(Thermo Fischer Scientific – MA - USA), foram utilizados de acordo com as especificações 

do fabricante. Brevemente, BMDMs de animais C57BL/6, Myd88 KO ou STING KO foram 

utilizados para serem transfectados com mimics, inhibitors ou controles negativos utilizando 

Lipofectamine® RNAiMax em Meio Opti-MEM® durante 24 horas. Células não transfectadas 

foram utilizadas como controles. Após 24 horas, as células foram estimuladas com a 

bactéria B. abortus como já descrito anteriormente. Células não infectadas foram utilizadas 

como controles. Após estimulação, RNA total foi extraído e transformado em cDNA 

conforme já descrito. Para avaliar o aumento ou diminuição da quantidade de miRNAs, PCR 

em tempo real foi feito utilizando oligonucleotídeos iniciadores específicos para cada 

miRNA. Para acessar o nível de expressão de putativos alvos por PCR em tempo real, 

oligonucleotídeos iniciadores para tais alvos foram utilizados.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Mais de 97% dos macrófagos derivados da medula óssea de camundongos 

C57BL/6 apresentaram marcadores de superfície compatíveis com este tipo 

celular.  

Para determinar o percentual de células da medula óssea de animais C57BL/6 que 

foram derivadas em macrófagos, anticorpos específicos para os marcadores deste tipo 

celular foram utilizados contra estas células e analisadas em citômetro de fluxo. De acordo 

com o a análise por citometria de fluxo, uma grande porcentagem das células derivadas da 

medula óssea de camundongos C57BL/6 apresentou positividade para os marcadores 

celulares indicativos de macrófagos como o CD11b e F4/80, após o décimo dia de cultivo e 

diferenciação destas células (Figura 8A). Este resultado nos possibilitou confirmar o 

processo de diferenciação destas células no décimo dia de cultivo, através da análise 

quantitativa das células duplamente positivas CD11b+F4/80+, marcadores específicos para 

macrófagos (Figura 8). Além disso, pode-se evidenciar o bom funcionamento da 

metodologia, bem como a viabilidade do fator de diferenciação (LCCM). Os marcadores 

CD11b e F4/80 são comumente utilizados como marcadores de superfície para macrófagos. 

Sendo assim, o nível de marcação positiva para os dois marcadores utilizados foi alto 

garantindo assim, a qualidade e a quantidade na diferenciação destas células derivadas da 

medula óssea de camundongos em macrófagos (Figura 8B). 

 

Figura 8. Análise por citometria de fluxo evidenciando a diferenciação dos BMDMs de 

camundongos C57BL/6. As células derivadas da medula óssea de camundongos C57BL/6 foram 

marcadas utilizando anticorpos contra os marcadores de superfície: CD11b e F4/80, após 10 dias de 

diferenciação das células cultivadas com o fator diferenciador para macrófagos (LCCM). (A) Dotplot 

da análise por citometria de fluxo. (B) Quantificação da porcentagem de células duplo positivas para 

CD11b e F4/80. Células não marcadas e os controles de isotipo para cada anticorpo foram utilizados 

como controle. Neste experimento foram utilizados 5 camundongos C57BL/6. As células foram 

avaliadas por citometria de fluxo sendo adquiridos 50.000 eventos dentro do gate. (*) p<0,05 em 

relação às células não marcadas. 

A B 



50 

 

4.2. Confirmação do crescimento intracelular de B. abortus em macrófagos 

derivados da medula óssea de camundongos C57BL/6  

A bactéria intracelular B. abortus utiliza-se de células do sistema imune, como os 

macrófagos para replicar. Os macrófagos são células apresentadoras de antígeno do 

sistema imune com grande habilidade fagocítica. Muitos trabalhos já demonstraram a 

importância desta célula no combate às bactérias intracelulares ativando o sistema 

imunológico e aumentando o seu poder de fagocitose. Sendo assim, BMDMs foram 

utilizados para a análise do crescimento intracelular da bactéria B. abortus. Após a infecção 

destas células, eliminação das bactérias extracelulares e posterior lise como esquematizado 

na figura 9 observou-se a presença de colônias da bactéria B. abortus crescidas em placas 

contendo meio de cultura apropriados. Além disso, não foram encontrados crescimentos da 

bactéria em BMDMs infectadas (controle), ou no meio extracelular após o tratamento com 

gentamicina 100mg/mL, evidenciando-se assim, apenas o crescimento intracelular desta 

bactéria em BMDMs infectados. 

 

Figura 9. Crescimento intracelular da B. abortus em BMDMs. As células derivadas da medula 

óssea de camundongos C57BL/6 foram infectadas com a bactéria intracelular S2308 (MOI 1:100), 

eliminadas as bactérias extracelulares por meio da utilização de gentamicina 100mg/mL e lisadas 

com Triton 0,1% para análise do crescimento intracelular. Somente foi observado o crescimento 

intracelular nos BMDMs infectados com B. abortus, enquanto não ocorreu o crescimento no meio 

extracelular destas células. 
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4.3. BMDMs de camundongos C57BL/6 expressam altos níveis de mRNAs 

codificadores de citocinas pró-inflamatórias nas primeiras horas após a 

infecção pela B. abortus 

O início na expressão das citocinas pró-inflamatórias mediados pelo reconhecimento 

da bactéria nos macrófagos representa o desenrolar da ativação do sistema imune e 

principalmente, o gatilho para desencadear uma série de eventos intracelulares que culmina 

com a produção destas citocinas. A resposta protetora contra a infecção por B. abortus 

requer linfócitos CD4+, CD8+, citocinas do perfil Th1 como o IFN-γ e o TNF-α. [87-89]. Para 

avaliar se os BMDMs eram capazes de responder à infecção pela B. abortus, a expressão 

dos genes IL-12, TNF-α, IL-1β e IL-6 foi acessada por PCR em tempo real. Como pode ser 

observado na figura 9, houve um aumento da expressão de todos os genes analisados em 

BMDMs de camundongos C57BL/6 infectados com a B. abortus quando comparados aos 

BMDMs não infectados (Figura 10). Através desta análise foi observado um pico inicial na 

expressão dos genes codificadores das citocinas 30 minutos após a infecção. Este resultado 

está representado na figura 10 em que os genes codificadores das citocinas IL-12 (A), IL-β 

(B), TNF-α (C) e IL-6 (D) obtiveram aumento da expressão em todos os tempos analisados, 

sendo evidenciado um pico inicial de 30 minutos após a infecção pela B. abortus quando 

comparados com o grupo não infectado (tempo 0). Este tempo inicial de 30 minutos após a 

infecção foi selecionado para as futuras análises. 
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Figura 10. Aumento da expressão dos genes codificadores de citocinas em BMDMs infectados 

pela B. abortus. Os níveis de expressão dos genes codificadores das citocinas IL-12 (A), IL-β (B), 

TNF-α (C), IL-6 (D) e IL-10 (E) foram avaliados em BMDMs depois de infectados pela B. abortus (0,5, 

1, 2, 3, 6, 18 e 24 horas) e comparados com a expressão destes genes em BMDMs não infectados 

(tempo 0) por PCR em tempo real. Controle endógeno: β-actina. (*) p<0,05 em relação ao tempo de 0 

horas, não infectado. 

 

4.4. O RNAseq de BMDMs revelou grande quantidade de pequenos RNAs 

durante a fase inicial da infecção pela B. abortus. 

O processo de sequenciamento de RNA abriu portas para um novo contexto de 

análise onde milhares de dados são gerados a partir de uma única pergunta. A fim de 

analisar o perfil de expressão de pequenos RNAs na fase inicial da resposta dos BMDMs à 

infecção pela B. abortus, o RNA total de BMDMs dos animais C57BL/6 infectados (30’) ou 

não infectados (0), foram enviados para o sequenciamento na empresa Fasteris AS (Suiça), 

para análise por RNAseq de pequenos RNAs compreendidos na faixa de 15-50 nucleotídeos 

(vide material e métodos). As bibliotecas foram preparadas, nomeadas como GUT-6 

(biblioteca de pequenos RNAs provenientes de BMDMs infectados com a B. abortus) ou 

GUT-8 (biblioteca de pequenos RNAs de BMDMs não infectados) e sequenciadas em 

plataforma Illumina como descrito anteriormente. De acordo com o resultado obtido 

demonstrado na tabela 1 foi possível acompanhar a descrição das bibliotecas, bem como o 

tamanho e a porcentagem dos insertos sequenciados. Pode-se observar que mais de 80% 

das reads encontram-se entre 18 a 26 nts (Tabela 1 destacado em vermelho). Este 

A B 

C D 
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resultado evidencia que dos pequenos RNAs sequenciados a grande maioria compreende o 

mesmo tamanho característico dos miRNAs que são o principal alvo deste estudo.  

 

Tabela 1. Insertos obtidos do sequenciamento para ambas as amostras analisadas. 

  

Gut-6: biblioteca de pequenos RNAs provenientes de BMDMs infectados com a B. abortus (30’ 

p.i); Gut-8: biblioteca de pequenos RNAs de BMDMs não infectados 

 

Ademais, pode-se observar um pico de reads com 22 nucleotídeos nas duas 

bibliotecas sequenciadas reforçando ainda mais a presença de pequenos RNAs que 

compreendem a faixa de tamanho onde se encontram os miRNAs (Figura 11). 

 

Figura 11. Um pico de reads contendo 22 nucleotídeos foi encontrado nas duas bibliotecas 

sequenciadas. Análise da abundância relativa dos insertos das bibliotecas Gut 6 (em azul) e Gut 8 

(em rosa) demonstram um pico das reads de 22 nucleotídeos para ambas as bibliotecas. O gráfico 

apresenta no eixo x o tamanho dos insertos para as duas bibliotecas e no eixo y o total do número 

das reads obtidas do sequenciamento. 
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4.5. Os dados gerados pelo RNAseq e analisados por bioinformática 

demonstram um grande número de pequenos RNAs mapeados nos genomas 

de Mus musculus e da B. abortus. 

Muitos dados são gerados a partir de um sequenciamento em larga escala como o 

RNAseq. Torna-se de suma importância a análise dos resultados pela bioinformática para o 

adequado direcionamento das avaliações. As reads brutas obtidas nos servidores da 

Fasteris, após o sequenciamento, foram submetidas ao filtro de adaptadores e tamanho e as 

reads filtradas foram submetidas à ferramenta FastQC (vide material e métodos) para 

avaliar a qualidade do sequenciamento base a base. Sendo assim, conforme demonstrado 

na figura 12 foi obtida a média das reads antes (Figura 12A) e após a filtragem pelo 

tamanho e a retirada dos adaptadores (Figura 12B). Estes resultados apresentaram um alto 

grau de controle de qualidade das amostras e do sequenciamento das bibliotecas (Q30 > 

98%). 

 

A B

 

Figura 12. Boxplot da qualidade de todas as reads antes (A) e após a remoção dos 

adaptadores e filtragem pelo tamanho dos insertos (B). 

 

Adicionalmente às análises de qualidade das reads após a filtragem por tamanho e 

da retirada dos adaptadores, foram realizadas as análises estatísticas gerais do 

sequenciamento como demonstradas na tabela 2 abaixo. As reads com sequências iguais 

foram colapsadas, a frequência absoluta salva no identificador da read (e.g. >ID=1_freq=15) 

e uma diminuição significativa na quantidade de reads foi obtida. Dessa forma, o resultado 

do mapeamento não requer muito espaço em disco rígido para armazenamento e as 

análises de mapeamento, anotação e expressão dos miRNAs ficam mais rápidas. 
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Tabela 2. Estatística geral do sequenciamento e filtragem do tamanho das reads e retirada dos 

adaptadores. 

Bibliotecas Amostra infectada Amostra não infectada 

Número de reads totais 39,023,613 49,334,492 

Número de reads filtradas 35,800,946 (91.74%) 46,518,441 (94.29%) 

Número de reads não filtradas 3,222,667 (8.25%) 2,816,051(5.71%) 

Números de reads colapsadas pela 

sequência 
1,050,098 (2.93%) 661,017 (1.42%) 

 

 

O resultado das reads filtradas e colapsadas submetidas ao mapeamento contra os 

genomas de referência do Mus musculus (GRCm38) e Brucella melitensis biovar Abortus 

(versão 2308) utilizando o mapeador Bowtie demonstraram que mais de 70% das reads 

foram mapeadas nas bibliotecas analisadas (Tabela 3). As reads filtradas e colapsadas das 

bibliotecas infectadas e não infectadas, submetidas ao mapeamento contra o genoma de 

referência do Mus musculus (GRCm38) representaram mais de 90% das reads mapeadas, 

sendo apenas 7% mapeadas com o genoma de referência da Brucella melitensis biovar 

Abortus (versão 2308).  

Além disso, as reads foram utilizadas para mapeamento com o banco de dados de 

miRNAs (miRBase versão 21), para análise de pré-miRNAs e miRNAs. Foi observado que 

mais de 80% das reads foram mapeadas com pré-miRNAs e miRNAs presentes no 

miRBase. As reads que não foram mapeadas com sequências depositadas no miRBase, 

foram utilizadas para análises de mapeamento contra banco de dados para mRNA, snRNA, 

snoRNA, rRNA e tRNA, representando uma pequena porcentagem, menos de 10% das 

reads, em comparação com as anotadas no miRBase. Cerca de 10,5% da biblioteca GUT-6 

(infectado) e 3,7% da biblioteca GUT-8 (não infectado) não mapearam nem no miRBase e 

nem com outros pequenos RNAs, sendo, portanto, candidatos a posteriores analises de 

possíveis novos miRNAs.  

As análises de bioinformática também demonstraram que 745 miRNAs estavam 

presentes em ambas bibliotecas. Por outro lado, um grupo de 55 miRNAs anotados foram 

expressos pelos BMDMs somente durante a infecção pela B. abortus, enquanto 74 estavam 
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presentes somente na biblioteca dos pequenos RNAs da amostra de BMDMs não 

infectados.  

Todos estes resultados se encontram sumarizados na tabela 3 e representados em 

formato de gráfico na figura 13 abaixo e fazem parte de uma enorme via de estudos e 

análises. 
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Tabela 3. Resultado geral das reads mapeadas nos genomas 

  BMDMs NI %   BMDMs 30' S2308 % 

            

Reads processadas 46.518.441     35.800.946   

Reads mapeadas 38.497.994 82,76%   27.974.937 78,14% 

Reads não mapeadas 8.020.447 17,24%   7.826.009 21,86% 

Número de alinhamentos 968.755.131     1.049.859.003   

            

Reads mapeadas somente com a B. abortus (S2308) 13.257 0,03%   2.077.235 7,43% 

Reads mapeadas somente com o Mus musculus (GRCm38) 38.477.277 99,95%   25.741.795 92,02% 

Reads mapeadas em ambos os genomas de referência 7.460 0,02%   155.907 0,56% 

            

Número de reads não mapeadas com os pre e miRNAs  4.208.188 10,93% * 4.939.987 19,08% 

Número de reads mapeadas somente com os pre-miRNAs  34.473.771 89,58%   21.165.237 81,73% 

Número de reads mapeadas somente com os miRNAs  34.410.541 89,41%   21.100.086 81,47% 

Número de pre-miRNAs identificados 591 50,08%   592 50,17% 

Número de miRNAs identificados 819 43,11%   800 42,11% 

Número de miRNAs únicos identificados nas bibliotecas 74 3,89%   55 2,89% 

Número de miRNAs identificados em ambos 745 39,21%   745 39,21% 

            

RNA mensageiro (mRNA) 1.047.898 2,723% ** 1.083.711 4,185% 

RNA transportador (tRNA) 1.021.095 2,653% ** 802.185 3,098% 

RNA nuclear (snRNA) 28.557 0,074% ** 30.217 0,117% 

RNA nucleolar (snoRNA) 365.018 0,948% ** 248.679 0,960% 

RNA ribossômico (rRNA) 814.186 2,116% ** 354.937 1,371% 

Sem anotação 1.408.138 3,659% ** 2.734.268 10,558% 
* Algumas reads possuem mapeamento em diversos cromossomos e somente algumas regiões possuem anotação. Por este motivo que a soma das reads não anotadas com as anotadas não batem com o mapeado. 

** Algumas reads possuem anotação dupla em duas ou mais features. Isso pode ser explicado pelo tamanho pequeno das reads e a maior possibilidade de anotação em regiões repetitivas ou conservadas entre os genes
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Figura 13. Representação gráfica das reads mapeadas nos genomas de referência e mapeadas 

em pequenos RNAs (sRNAS) no genoma de Mus musculus. (A) Representação gráfica das reads 

provenientes da biblioteca de BMDMs não infectadas mapeadas nos genomas de referência e 

avaliação da porcentagem das reads mapeadas em sRNAs no genoma de Mus musculus. (B) 

Representação gráfica das reads provenientes da biblioteca de BMDMs infectadas com B. abortus 

(30 minutos após a infecção) mapeadas nos genomas de referência e avaliação da porcentagem das 

reads mapeadas em sRNAs no genoma de Mus musculus. 

 

Concordante com os resultados anteriores, com o pico por tamanho das reads em 22 

nucleotídeos e o mapeamento com os miRNAs expressos nas duas bibliotecas, foi possível 

identificar a distribuição das reads por tamanho, mapeadas para miRNAs (Figura 14). Em 

ambas as análises, as distribuições de tamanho das reads concentraram a grande maioria 

destas entre 20 e 24 nucleotídeos, sendo evidenciado um pico com 22 nucleotídeos (Figura 

14). 
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Figura 14. Distribuição das reads dos miRNAS por tamanho anotadas com miRNAs. A avaliação 

da distribuição das reads mapeadas com miRNAs evidenciam a concentração destas em 22 

nucleotídeos. 

 

4.6. Avaliação da expressão de miRNAs durante o estágio inicial da infecção 

pela B. abortus em BMDMs. 

O resultado apresentado na tabela 3 indica que mais de 80% das reads foram 

mapeadas somente nos genes codificadores de miRNAs sendo 800 identificados na 

amostra de RNAseq contendo os pequenos RNAs de BMDMs infectados com a B. abortus e 

819 na biblioteca da amostra de BMDMs não infectados. Destes, 745 miRNAs foram 

identificados serem comuns nas duas amostras, enquanto que 55 miRNAs foram 

identificados somente na biblioteca de BMDMs infectados e 74 na biblioteca de BMDMs não 

infetcados, denotando não só um grande número de miRNAs identificados, como também a 

presença de alguns especificamente identificados durante a infecção pela B. abortus. A 

figura 15 permite visualizar de forma geral os 745 miRNAs detectados em ambas bibliotecas 

durante a fase inicial da infecção.  
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Figura 15. Setecentos e quarenta e cinco miRNAs foram detectados em ambas bibliotecas na 

fase inicial da infecção pela B. abortus em BMDMs. Visão geral dos 745 miRNAs detectados em 

ambas bibliotecas no início da infecção pela B. abortus em BMDMs. Na abscissa y está o valor do 

log10 do foldchange normalizado. 

 

Além disso, para análises de expressão diferencial dos miRNAs na amostra 

contendo os pequenos RNAs de BMDMs infectados com a B. abortus, quando comparados 

à amostra não infectada, foi considerado aumento de expressão (up-regulated) aqueles que 

possuíam valor de foldchange maior que 1,5 e diminuição de expressão (down-regulated) 

aqueles que possuíam valor de foldchange menor que 0,67 (vide material e métodos). Além 

disso, o valor da quantidade de reads também foi crucial para as seleções posteriores. 

Diante desta seleção, 18 miRNAs apresentaram diferencialmente expressos no estágio 

inicial da infecção pela B. abortus em BMDMs (Tabela 4). 
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Tabela 4. Seleção de 18 microRNAs diferencialmente expressos em BMDMs após a 
infecção pela B. abortus  

Aumento de expressão RPM/INF RPM/NI Foldchange 

mmu-miR-181a-5p 122,7093 66,9859 1,8319 

 mmu-miR-191-5p 44,7625 29,0782 1,5394 

 mmu-let-7c-5p 20,6952 13,4705 1,5363 

 mmu-miR-151-3p 4,8570 2,8733 1,6904 

 mmu-let-7d-3p 1,8494 1,1802 1,5670 

 mmu-miR-99a-5p 1,5010 0,9795 1,5324 

 mmu-miR-92a-1-5p 0,3603 0,1159 3,1077 

 mmu-miR-1940 0,0364 0,0020 18,4701 

 mmu-miR-155-5p 0,0650 0,0156 4,1530 

 mmu-miR-328-3p 0,4794 0,2367 2,0256 

 mmu-miR-125a-3p 0,0575 0,0379 1,5170 

 mmu-miR-203-3p 0,0705 0,0301 2,3461 

 Diminuição de expressão  RPM/INF RPM/NI Foldchange 

mmu-miR-21a-5p 46,7507 74,2720 0,6295 

mmu-miR-98-5p 1,2329 1,8133 0,6799 

mmu-miR-145a-3p 0,0326 0,0668 0,4874 

mmu-miR-451a 0,0005 0,0644 0,0077 

mmu-miR-374b-5p 0,0133 0,0306 0,4362 

mmu-miR-146b-5p 0,0631 0,1052 0,6000 

 

Dentre os 18 miRNAs diferencialmente expressos durante o processo infeccioso pela 

B. abortus, 14 foram selecionados para as próximas análises baseados nos valores dos 

foldchanges, das RPM e em dados prévios da literatura quanto à participação dos miRNAs 

em questão em respostas imunológicas. 

 

4.7. Validação da expressão diferencial dos miRNAs selecionados durante o 

estágio inicial da infecção pela B. abortus em BMDMs 

Para validar os dados provenientes do RNAseq e das análises de bioinformática, dos 

14 miRNAs diferencialmente expressos 9 miRNAs foram selecionados com aumento de 

expressão e 5 miRNAs selecionados com diminuição de expressão, para serem validados 

por PCR em tempo real. Para tanto, miRNAs foram extraídos de BMDMs de animais 

C57BL/6 infectados durante 30 minutos com a bactéria B.abortus e avalidados quanto a 

expressão diferencial de BMDMs não infectados por PCR em tempo real. Dos 9 miRNAs 

selecionados com aumento de expressão, 7 miRNAs foram validados (Figura 16). Os 

miRNAs que tiveram sua expressão aumentada durante o processo infeccioso em questão e 

que foram validados por PCR em tempo real foram: mmu-miR-99a-5p (Figura 16 A), mmu-

miR-151-3p (Figura 16 B), mmu-miR-155-5p (Figura 16 C), mmu-miR-181a-5p (Figura 16 D), 

mmu-miR-191-5p (Figura 16 E), mmu-miR-328-3p (Figura 16 F) e mmu-miR-let7c-5p (Figura 



62 

 

16 G). A expressão destes miRNAs em BMDMS infectados pela B. abortus apresentaram 

diferenças estatísticas quando comparados com a expressão em BMDMs não infectados 

(*p<0,05). 

 

Figura 16. Sete miRNAs que apresentaram aumento de expressão em BMDMs infectados pela 

B. abortus foram validados por PCR em tempo real. Os miRNAs mmu-miR99a-5p (A), mmu-

miR151-3p (B), mmu-miR155-5p (C), mmu-miR181a-5p (D), mmu-miR191-5p (E), mmu-miR328-3p 

(F), mmu-miRlet7c-5p (G), previamente selecionados, apresentaram aumento de expressão em 

BMDMs de C57BL/6 quando infectados pela bactéria B. abortus. A avaliação foi feita por PCR em 

tempo real utilizando cDNA de miRNAs. Resultado representativo de 2 experimentos independentes.  

 

Da mesma forma, 5 miRNAs que tiveram sua expressão diminuída foram validados 

por PCR em tempo real (Figura 17). Os miRNAs que tiveram sua expressão diminuída 

durante o processo infeccioso em questão e que foram validados por PCR em tempo real 

foram: mmu-miR-21a-5p (Figura 17 A), mmu-miR-98-5p (Figura 17 B), mmu-miR-145a-5p 

(Figura 17 C), mmu-miR-146b-5p (Figura 17 D) e mmu-miR-374b-5p (Figura 17 E). A 

expressão destes miRNAs em BMDMS infectados pela B. abortus apresentaram diferenças 

estatísticas quando comparados com a expressão em BMDMs não infectados (*p<0,05). 
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Figura 17. Cinco miRNAs que apresentaram diminuição de expressão em BMDMs infectados 

pela B. abortus foram validados por PCR em tempo real. Os miRNAs mmu-miR21a-5p (A), mmu-

miR98-5p (B), mmu-miR145a-3p (C), mmu-miR146b-5p (D), mmu-miR374b-5p (E), previamente 

selecionados, apresentaram diminuição de expressão em BMDMs de C57BL/6 quando infectados 

pela bactéria B. abortus. A avaliação foi feita por PCR em tempo real utilizando cDNA de miRNAs. 

Resultado representativo de 2 experimentos independentes. 

Como controle da experimentação e para confirmar os resultados do RNAseq, das 

análises de bioinformática e do PCR em tempo real, o miRNA mmu-miR-26a-5p que não 

apresentou diferença de expressão nas análises do RNAseq (foldchange 0,94), foi 

selecionado como controle da validação. De acordo com a figura 18 abaixo, o miRNA mmu-

miR-26a-5p também não mostrou alteração de expressão nas análises de PCR em tempo 

real (Figura 18). 

 

Figura 18. O miRNA mmu-miR-26a-5p que não apresentou diferença de expressão foi 

selecionado como controle da validação dos miRNAs diferencialmente expressos em BMDMs 

infectados pela B. abortus. O miRNA mmu-miR26a-5p foi selecionado como controle da validação 

por não apresentar diferença na expressão em BMDMs de C57BL/6 quando infectados pela bactéria 

B. abortus. Além de não apresentar diferença nas análises do RNAseq (foldchange). A avaliação foi 

feita por PCR em tempo real utilizando cDNA de miRNAs. Resultado representativo de 2 

experimentos independentes. 
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4.8. Avaliação in vivo da expressão diferencial dos miRNAs validados durante 

a infecção pela B. abortus  

Animais C57BL/6 foram infectados pela via intraperitoneal com a bactéria e foi 

avaliado o curso do processo infeccioso pela avaliação da quantidade de bactérias viáveis 

no baço destes animais 1, 3 ou 6 dias após a infecção e os valores foram expressos em log 

de unidades formadoras de colônia por baço (log UFC/baço) (Figura 19). É possível 

observar que há uma queda no número de bactérias viáveis no baço dos animais 3 dias 

após a infecção quando se compara ao tempo de um dia após a infecção. Contudo, com 6 

dias após a infecção há um aumento expressivo na quantidade de bactérias recuperadas no 

baço dos animais que é estatisticamente diferente dos demais tempos analisados (p<0,05).  

 

Figura 19. Curso de infecção pela B. abortus. Animais C57BL/6 (n=5) foram infectados 

intraperitonealmente com 106 bactérias. Um, 3 ou 6 dias após a infecção o título de B. abortus foi 

analisado no baço desses animais e apresentados em log de UFC/ por baço. *p<0,05 em relação ao 

tempo 1 dia após a infecção; #p<0,05 em relação ao tempo 3 dias após a infecção. Resultado 

representativo de 2 experimentos independentes. 

 

Para avaliar se os miRNAs que tiveram suas expressões alteradas em BMDMs 

durante a infecção pela B. abortus também estariam diferencialmente expressos in vivo, 

miRNAs totais foram extraídos dos baços dos animais infectados com a bactéria e suas 

expressões foram analisadas comparando a expressão destes miRNAs em baços de 

animais não infectados (Figuras 20 e 21). Na figura 20 pode-se observar que a os miRNA 

validados e que se apresentaram aumentados em BMDMs infectados também estão 

aumentados nos baços dos animais infectados com a B. abortus durante o curso da 

infecção quando comparados com a expressão em baços de animais não infectados. É 
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possível observar que todos os miRNAs analisados apresentaram pelo menos um dos 

tempos analisados um aumento de expressão quando comparados com a expressão dos 

miRNAs no baço de animais não infectados (tempo 0 dias após a infecção). Os miRNAs 

mmu-miR-155-5p (Figura 20 C), mmu-miR-181a-5p (Figura 20 D), mmu-miR-191-5p (Figura 

20 E) e mmu-miR-let7c-5p (Figura 20 G) apresentaram um aumento de expressão contínuo 

nos tempos analisados. Já os mmu-miR-99a-5p (Figura 20 A) e mmu-miR-151-3p (Figura 20 

B) apresentaram um pico de aumento de expressão no tempo de 3 dias após a infecção 

pela B. abortus. O mmu-miR-328-3p (Figura 20 F) apresentou aumento de expressão 

somente 6 dias após a infecção com a bactéria quando comparada sua expressão no baço 

de animais não infectados. 

 

Figura 20. Todos os miRNAs que tiveram a expressão aumentada quando infectados pela 

bactéria B. abortus apresentaram o mesmo padrão de aumento de expressão in vivo. miRNAs 

dos baços de animais C57BL/6 (n=5) infectados intraperitonealmente com 106 bactérias (1, 3 ou 6 

dias após a infecção), e de animais não infectados (0 dias após a infecção), foram extraídos e a 

expressão dos miRNAs mmu-miR-99a-5p (A), mmu-miR-151a-3p (B), mmu-miR-155-5p (C), mmu-

miR-181a-5p (D), mmu-miR-191a-5p (E), mmu-miR-328-3p (F) ou mmu-miR-let7c-5p (G) foram 

avaliados por PCR em tempo real. A expressão diferencial entre os tempos foi avaliada utilizando 

teste t. *p<0,05 em relação a 0 dias após a infecção; #p<0,05 em relação a 1 dias após a infecção; 

&p<0,05 em relação a 3 dias após a infecção. Resultado representativo de 2 experimentos 

independentes. 

 

Na figura 21 pode-se observar que a os miRNA validados e que apresentaram 

diminuição de expressão em BMDMs infectados também mostraram suas expressões 

diminuídas nos baços dos animais infectados com a B. abortus durante o curso da infecção 

quando comparados com a expressão em baços de animais não infectados. O mmu-miR-

21a-5p (Figura 21 A) apresentou uma diminuição de expressão contínua durante o processo 
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infeccioso analisado. Já a expressão do mmu-miR-146b-5p (Figura 21 D) se mostrou 

diminuída em todos os tempos analisados. Os mmu-miR-98-5p (Figura 21 B) e mmu-miR-

374b-5p (Figura 21 E) se mostraram diminuídos nos primeiros dias após a infecção com a B. 

abortus, mas é possível observar que há uma tendência, com o passar do tempo de 

aumentar a expressão destes. E a expressão do mmu-miR-145a-5p (Figura 21 C) se 

mostrou diminuída nos tempos de 1 e 6 dias após a infecção e não alterada no terceiro dia 

após a infecção quando se comparam com a expressão deste miRNA no baço de animais 

não infectados. 

 

Figura 21. Todos os miRNAs que tiveram a expressão diminuída quando infectados pela 

bactéria B. abortus apresentaram o mesmo padrão de diminuição de expressão in vivo. 

miRNAs dos baços de animais C57BL/6 (n=5) infectados intraperitonealmente com 106 bactérias (1, 3 

ou 6 dias após a infecção), e de animais não infectados (0 dias após a infecção), foram extraídos e a 

expressão dos miRNAs mmu-miR-21a-5p (A), mmu-miR-99-5p (B), mmu-miR-145a-3p (C), mmu-miR-

146b-5p (D) ou mmu-miR-374b-5p (E) foram avaliados por PCR em tempo real. A expressão 

diferencial entre os tempos foi avaliada utilizando teste t. *p<0,05 em relação a 0 dias após a 

infecção; #p<0,05 em relação a 1 dias após a infecção; &p<0,05 em relação a 3 dias após a infecção. 

Resultado representativo de 2 experimentos independentes. 

 

De acordo com os resultados obtidos, três miRNAs que apresentaram aumento de 

expressão (mmu-miR-99a-5p, mmu-miR-181a-5p e mmu-miR-328-3p), e três miRNAs que 

apresentaram diminuição de expressão (mmu-miR-21a-5p, mmu-miR-98-5p e mmu-miR-

146b-5p) durante o processo de infecção pela B. abortus foram selecionados para as futuras 

análises. 
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4.9. Avaliação in vitro do papel das moléculas MyD88 e STING na expressão 

diferencial dos miRNAs validados e selecionados durante a infecção pela B. 

abortus  

MyD88 e STING são importantes moléculas da imunidade inata para o 

desenvolvimento efetivo da resposta imunológica contra uma série de microrganismos. 

Sendo assim, e sabendo da importância da imunidade inata para o controle da B. abortus, 

foram utilizados BMDMs derivados de animais nocautes para os genes codificadores de 

MyD88 e STING com o objetivo de avaliar o perfil de expressão dos genes codificadores dos 

miRNAs mmu-miR99a-5p, mmu-miR181a-5p e mmu-miR328-3p, que apresentaram 

aumento de expressão, e dos miRNAs mmu-miR21a-5p, mmu-miR98-5p e mmu-miR146b-

5p, que apresentaram diminuição de expressão a partir dos resultados obtidos com os 

animais C57BL/6. miRNAs foram extraídos de BMDMs de animais MyD88 KO ou STING KO 

infectados com a B. abortus durante trinta minutos e a expressão dos miRNAs selecionados 

foi analisada e comparada ao nível de expressão dos genes codificadores dos miRNAs 

entre os grupos. Para tanto, foi utilizada a expressão dos resultados em 2-ΔCt para que não 

fosse feita a utilização de um calibrador único e as comparações ficassem restritas dentro 

de cada grupo. Assim, foi possível avaliar as diferenças estatísticas entre todos os grupos 

em análise. 

Ao avaliar a expressão dos genes codificadores dos miRNAs que se apresentaram 

aumentados nos BMDMs de C57BL/6, foi possível observar que em BMDMs de MyD88 KO 

ou de STING KO outros padrões de expressão foram observados (Figura 22). A expressão 

de mmu-miR99a-5p em BMDMs de animais C57BL/6 se mostrou novamente aumentada 

quando foram infectados pela B. abortus. Nos BMDMs de MyD88 KO foi possível observar o 

mesmo padrão de expressão deste miRNA em BMDMs dos animais C57BL/6. Estes 

resultados sugerem que a deficiência da molécula MyD88 não influencia no aumento da 

expressão do gene codificar de mmu-miR99a-5p. Por outro lado, quando é comparada a 

expressão deste miRNA em BMDMs de STING KO, observou-se que os níveis basais de 

expressão de mmu-miR99a-5p são maiores quando comparados aos grupos C57BL/6 e 

MyD88 KO. E quando os BMDMs de STING KO são infectados com a B. abortus, há uma 

intensa diminuição de expressão deste miRNA diferindo estatisticamente dos demais grupos 

em análise (Figura 22 A). Já a expressão dos genes codificadores dos miRNAs mmu-miR-

181a-5p e mmu-miR328-3p se mostraram estatisticamente iguais entre os grupos no 

tratamento 0 minutos após a infecção (Figura 22 B e C). Contudo, ao analisar a expressão 

diferencial de mmu-miR-181a-5p, é possível observar que na ausência de MyD88 (BMDMs 

de MyD88 KO), não há aumento da expressão deste miRNA quando os BMDMs são 

infectados pela B. abortus. Este resultado sugere uma dependência de MyD88 para o 
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aumento da expressão de mmu-miR-181a-5p em BMDMs infectados pela B. abortus. Por 

outro lado, quando se observa a expressão do gene codificados do miRNA em questão nos 

BMDMs dos animais STING KO, não há diferenças com o grupo C57BL/6, sugerindo, assim, 

a não dependência desta molécula no aumento de expressão de mmu-miR-181a-5p em 

BMDMs infectados pela B. abortus (Figura 22 B). Ao analisar a expressão diferencial do 

gene codificador do mmu-miR-328-3p é possível observar que não há diferenças estatísticas 

entre os grupos C57BL/6 e MyD88 KO nos tratamentos feitos. Contudo, ao observar o grupo 

STING KO é possível observar um aumento robusto da expressão de mmu-miR-328-3p nos 

BMDMs deste grupo quando infectados pela B. abortus. Além disso, este aumento de 

expressão é estatisticamente diferente quando comparados com os grupos C57BL/6 e 

MyD88 KO sugerindo que a deficiência de STING acarreta no aumento da expressão do 

mmu-miR-328-3p quando BMDMs são infectados pela B. abortus (Figura 22 C) 

 

 

Figura 22. Avaliação da expressão diferencial in vitro dos miRNAs mmu-miR-99a-5p, mmu-miR-

181a-5p ou mmu-miR-328-3p. miRNAs de BMDMs de animais C57BL/6 (n=3), MyD88 KO (n=3) ou 

STING KO (n=3) infectados (30 minutos após a infecção) ou não infectados (0 minutos após a 

infecção), foram extraídos e a expressão dos miRNAs mmu-miR-99a-5p (A), mmu-miR-181a-5p (B) 

ou mmu-miR-328-3p (C) foram avaliados por PCR em tempo real. A expressão diferencial entre os 

grupos de camundongos foi avaliada utilizando análise de ANOVA com teste de Turkey. *p<0,05 em 

relação ao C57BL/6 0 dias após a infecção; #p<0,05 em relação ao C57BL/6 3 dias após a infecção; 

&p<0,05 em relação ao MyD88 KO 0 dias após a infecção; $p<0,05 em relação ao MyD88 KO - 3 dias 

após a infecção; %p<0,05 em relação ao STING KO 0 dias após a infecção. 

 

Quando analisadas as expressões relativas dos genes codificadores dos miRNAs 

que haviam apresentado diminuição de expressão em BMDMs de C57BL/6 quando 

infectados pela B. abortus, foi possível observar que novamente, houve uma diminuição de 

expressão dos mmu-miR-21a-5p, mmu-miR-98-5p e mmu-miR-146b-5p em BMDMs de 

C57BL/6 infectados pela bactéria. Quando analisados separadamente, pode-se notar em 

BMDMs dos animais nocautes padrões de expressão diferentes daqueles apresentados nos 
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animais selvagens (Figura 23). A expressão do gene codificador do mmu-miR-21a-5p em 

BMDMs não infectados (0 minutos após a infecção) não apresentou diferenças estatísticas 

entre os animais C57BL/6 e MyD88 KO. Contudo quando é avaliada a expressão do gene 

codificador do mmu-miR-21a-5p em BMDMs infectados com a bactéria (30 minutos após a 

infecção), é possível notar que em BMDMs de animais MyD88 KO ocorre uma inversão do 

que se observa em BMDMs de animais C57BL/6. Enquanto em C57BL/6 é observada a 

diminuição da expressão deste miRNA, em BMDMs de MyD88 KO há um aumento relativo 

neste tratamento quando comparado ao tratamento MyD88 KO não infectado. Já nos 

BMDMs de STING KO foi observado que o tratamento não infectado (0 minutos após 

infecção) havia um nível de expressão relativamente maior do que dos outros dois tipos de 

animais em análise e que na ausência de STING, não há diferença de expressão quando 

comparado ao tratamento não infectado. Este resultado sugere que a expressão de mmu-

miR-21a-5p em BMDMs de STING KO não apresenta diferença quando estas células são 

infectadas pela B. abortus (Figura 23A). 

As análises de expressão relativa do gene codificador do mmu-miR-98-5p 

apresentaram padrões de expressão muito similares com os obtidos com mmu-miR-21a-5p 

(Figura 23B). Por outro lado, quando analisados os padrões de expressão do gene 

codificador de mmu-miR-146b-5p em BMDMs dos animais em estudo, é possível observar 

que não há diferenças na expressão basal deste miRNA (0 minutos após a infecção), mas 

que ao serem infectadas, estas células apresentam padrões distintos de expressão 

diferencial. Confirmando com os dados anteriores, há uma diminuição de expressão de 

mmu-miR-146b-5p nas células de C57BL/6 infectadas pela B. abortus. Seguindo esta 

mesma tendência de diminuição de expressão, os BMDMs de STING KO apresentaram 

diminuição de expressão deste miRNA. Contudo, esta diminuição se apresentou muito mais 

evidente nos BMDMs de STING KO infectados pela B. abortus. Estes resultados sugerem 

que a ausência da molécula STING acarreta em uma maior diminuição da expressão de 

mmu-miR-146b-5p quando os macrófagos são infectados pela B. abortus. Por outro lado, ao 

analisar a expressão relativa do gene codificar do mmu-miR-146b-5p em BMDMs de MyD88 

KO infectados (30 minutos após a infecção), é possível perceber o aumento da expressão 

deste miRNA. Este resultado sugere que a ausência de MyD88 acarreta no aumento da 

expressão de mmu-miR146b-5p (Figira 23C). 
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Figura 23. Avaliação da expressão diferencial in vivo dos miRNAs mmu-miR-21a-5p, mmu-miR-

98-5p ou mmu-miR-146b-5p. miRNAs dos baços de animais C57BL/6 (n=3), MyD88 KO (n=3) ou 

STING KO (n=3) infectados (30 minutos após a infecção) ou não infectados (0 minutos após a 

infecção), foram extraídos e a expressão dos miRNAs mmu-miR-21a-5p (A), mmu-miR-98-5p (B) ou 

mmu-miR-146b-5p (C) foram avaliados por PCR em tempo real. A expressão diferencial entre os 

grupos de camundongos foi avaliada utilizando análise de ANOVA com teste de Turkey. *p<0,05 em 

relação ao C57BL/6 0 dias após a infecção; #p<0,05 em relação ao C57BL/6 3 dias após a infecção; 

&p<0,05 em relação ao MyD88 KO 0 dias após a infecção; $p<0,05 em relação ao MyD88 KO - 3 dias 

após a infecção; %p<0,05 em relação ao STING KO 0 dias após a infecção. 

 

4.10. Avaliação in vivo do papel das moléculas MyD88 e STING na expressão 

diferencial dos miRNAs validados e selecionados durante a infecção pela B. 

abortus  

Para avaliar se os miRNAs que tiveram suas expressões alteradas em BMDMs dos 

animais C57BL/6, MyD88 KO ou STING KO durante a infecção pela B. abortus também 

estariam diferencialmente expressos in vivo, miRNAs totais foram extraídos dos baços dos 

animais infectados com a bactéria e suas expressões foram analisadas comparando a 

expressão destes miRNAs em baços de animais não infectados (Figuras 24 e 25). Na figura 

24 pode-se observar os miRNA validados e selecionados e que se apresentaram 

aumentados no baço de C57BL/6 infectados com a B. abortus quando comparados com a 

expressão em baços de animais não infectados. E, na figura 25 pode-se observar os miRNA 

validados e selecionados e que se apresentaram diminuídos no baço de C57BL/6 infectados 

com a B. abortus quando comparados com a expressão em baços de animais não 

infectados. 

Ao analisar a expressão diferencial do gene codificador do mmu-miR-99a-5p é 

possível observar uma concordância com as análises da expressão deste miRNA in vitro. 

De forma concordante com as análises anteriores é possível observar um aumento da 

expressão do mmu-miR-99a-5p no baço de animais C57BL/6. O mesmo ocorre no baço dos 

animais STING KO mas em menor proporção quando comparado ao animal C57BL/6. E da 

mesma forma que observado in vitro, MyD88 parece ser crucial para aumentar a expressão 

de mmu-miR-99a-5p durante a infecção pela B. abortus uma vez que não é observado 
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aumento da expressão deste miRNA no baço de animais MyD88 KO (Figura 24 A). O 

mesmo pode ser observado em relação a expressão do gene codificador do mmu-miR-

181a-5p (Figura 24 B). Já nas análises da expressão do mmu-miR-328-3p, observa-se que 

há diferenças na expressão basal deste miRNA no baço dos animais em análise (0 dias 

após a infecção), mas que há diminuição da expressão do mmu-miR-328-3p no baço dos 

animais C57BL/6 e STING KO e aumento da expressão em animais MyD88 KO, sugerindo 

mais uma vez a importância de MyD88 na expressão dos miRNAs em análise (Figura 24 C).  

 

 

Figura 24. Avaliação da expressão diferencial in vivo dos miRNAs mmu-miR-99a-5p, mmu-miR-

181a-5p ou mmu-miR-328-3p. miRNAs dos baços de animais C57BL/6 (n=3), MyD88 KO (n=3) ou 

STING KO (n=3) previamente infectados intraperitonealmente com 106 bactérias (3 dias após a 

infecção), e de animais não infectados (0 dias após a infecção), foram extraídos e a expressão dos 

miRNAs mmu-miR-99a-5p (A), mmu-miR-181a-5p (B) ou mmu-miR-328-3p (C) foram avaliados por 

PCR em tempo real. A expressão diferencial entre os grupos de camundongos foi avaliada utilizando 

análise de ANOVA com teste de Turkey. *p<0,05 em relação ao C57BL/6 0 dias após a infecção; 

#p<0,05 em relação ao C57BL/6 3 dias após a infecção; &p<0,05 em relação ao MyD88 KO 0 dias 

após a infecção; $p<0,05 em relação ao MyD88 KO - 3 dias após a infecção; %p<0,05 em relação ao 

STING KO 0 dias após a infecção. 

 

Quando analisadas as expressões relativas dos genes codificadores dos miRNAs 

que haviam apresentado diminuição de expressão no baço de C57BL/6 quando infectados 

pela B. abortus, foi possível observar que novamente, houve uma diminuição de expressão 

dos mmu-miR-21a-5p, mmu-miR-98-5p e mmu-miR-146b-5p. Comparativamente, é possível 

perceber que o mmu-miR-21a-5p não apresenta diferença de expressão no baço dos 

animais em análise quando não infectados pela B. abortus. Contudo, quando estes animais 

são infectados e o nível de expressão deste miRNA é avaliado, é possível observar que 

somente há diferença no grupo C57BL/6 em relação ao grupo não infectado. Nos grupos de 

animais MyD88 KO e STING KO não foi possível observar diferença de expressão do mmu-

miR-21a-5p no baço destes animais quando infectados pela B. abortus (Figura 25 A). Este 
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resultado sugere a importância das moléculas MyD88 e STING para a diminuição da 

expressão de mmu-miR-21a-5p no baço dos animais quando infectados pela B. abortus. 

Quando é analisada a expressão diferencial do gene codificador do mmu-miR-98-5p, 

é possível observar que o nível de expressão basal deste miRNA difere entre os grupos de 

animais em estudo. MyD88 KO e STING KO apresentam em seus baços um nível de 

expressão maior quando comparado com o nível de expressão de mmu-miR-98-5p no baço 

de animais C57BL/6. Contudo, assim como em C57BL/6, o nível de expressão no baço de 

mmu-miR-98-5p de STING KO é diminuída quando estes animais são infectados pela B. 

abortus. Por outro lado, não há diferença da expressão deste miRNA no baço de animais 

MyD88 KO quando estes são infectados pela bactéria (Figura 25 B), sugerindo a 

importância desta molécula adaptadora na diminuição da expressão de mmu-miR-98-5p no 

baço quando infectados pela B. abortus.  

Já o padrão de expressão basal de mmu-miR-146b-5p no baço dos animais C57BL/6 

se mostrou relativamente maior do que dos animais nocaute, mas, concordante com os 

resultados obtidos para o mmu-miR-98-5p, é possível observar que o nível de expressão no 

baço de mmu-miR-146b-5p no baço de STING KO também é diminuído quando estes 

animais são infectados pela B. abortus. Por outro lado, não há diferença da expressão deste 

miRNA no baço de animais MyD88 KO quando estes são infectados pela bactéria (Figura 25 

C), sugerindo a importância desta molécula adaptadora na diminuição da expressão de 

mmu-miR-146b-5p no baço quando infectados pela B. abortus.  

 

 

Figura 25. Avaliação da expressão diferencial in vivo dos miRNAs mmu-miR-21a-5p, mmu-miR-

98-5p ou mmu-miR-146b-5p. miRNAs dos baços de animais C57BL/6 (n=3), MyD88 KO (n=3) ou 

STING KO (n=3) previamente infectados intraperitonealmente com 106 bactérias (3 dias após a 

infecção), e de animais não infectados (0 dias após a infecção), foram extraídos e a expressão dos 

miRNAs mmu-miR-21a-5p (A), mmu-miR-98-5p (B) ou mmu-miR-146b-5p (C) foram avaliados por 

PCR em tempo real. A expressão diferencial entre os grupos de camundongos foi avaliada utilizando 

análise de ANOVA com teste de Turkey. *p<0,05 em relação ao C57BL/6 0 dias após a infecção; 

#p<0,05 em relação ao C57BL/6 3 dias após a infecção; &p<0,05 em relação ao MyD88 KO 0 dias 

após a infecção; $p<0,05 em relação ao MyD88 KO - 3 dias após a infecção; %p<0,05 em relação ao 

STING KO 0 dias após a infecção. 
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4.11. Avaliação in silico dos putativos alvos dos miRNAs validados e 

selecionados diferencialmente expressos durante a infecção pela B. abortus  

Dentre os miRNAs diferencialmente expressos durante a infecção pela B. abortus, 

foram selecionados dois miRNAs para as análises seguintes. O miRNA mmu-miR-181a-5p 

foi selecionado por ter sua expressão aumentada em todos os ensaios analisados até o 

momento e, também, de acordo com os valores de RPM e foldchange (Tabela 4). Da 

mesma forma o mmu-miR-21a-5p foi selecionado de acordo com os critérios de RPM e 

foldchange (Tabela 4), além de ter sua expressão diminuída durante o processo de infeção 

pela B. abortus. Ademais, estes miRNAs foram selecionados uma vez que não 

apresentaram diferença na expressão basal quando comparados aos demais grupos de 

camundongos utilizados neste trabalho. 

Para avaliar o possível papel destes miRNAs durante o processo de infecção pela B. 

abortus, foi feita a análise dos alvos putativos dos miRNAs selecionados utilizando o 

programa “StarBase V 2.0” que permite as análises de interações proteínas-RNA e/ou 

miRNAs e seus respectivos alvos. As análises no programa foram baseadas em interseções 

entre diferentes programas de análises de interações miRNAs-mRNAs utilizando o genoma 

de Mus musculus e com baixa estringência de experimentos cujos alvos já foram 

observados e validados (>=1). Ao analisar o mmu-miR-181a-5p foi possível determinar 

cerca de 730 putativos alvos para este miRNA, enquanto que para o mmu-miR-21a-5p foi 

possível determinar 328. Uma vez que há uma grande quantidade de alvos putativos para 

ambos miRNAs, os dados foram utilizados para avaliar as vias biológicas em que estes 

alvos se encontravam e quais vias estavam enriquecidas nestas análises utilizando o 

programa “Reactome V53”.  

Os resultados provenientes do “Reactome V53” demonstraram uma grande 

variedade de vias biológicas em que os miRNAs selecionados estão associados. As 

análises de enriquecimento de vias em que eles estão envolvidos estão sumarizados nas 

figuras 26 e 27 abaixo e as vias biológicas selecionadas foram aquelas que apresentaram 

menor valor p (p value) e com alta frequência de alvos dentro de uma mesma via. 

Para o mmu-miR-181a-5p, 19 vias biológicas foram selecionadas (Figura 26). As vias 

biológicas com menor valor p (p value) são aquelas representadas com as cores mais 

avermelhadas e dentre elas é possível destacar a via de ativação de RAC (frequência 4/13). 

A via de ativação de RAC já foi descrita estar associada à transativação da subunidade p65 

de NF-κB mediada pela proteína G de baixo peso molecular Rac1(Ras-related C3 botulinum 

toxin substrate 1) independente de MyD88 além de estar diretamente relacionada ao 

remodelamento celular mediado pela actina e associada ao processo de fagocitose [90]. 

Outras vias biológicas que apresentaram baixo valor p foram: transporte celular para o 
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complexo de Golgi com modificações subsequentes (frequência 6/32), vias de ativação de 

processos apoptóticos, sinalização de interferon (frequência 10/127), e sinalização de 

citocinas no contexto de resposta imune (frequência 15/230). Como os resultados 

apresentados até o momento sugerem que o mmu-miR-181a-5p está aumentado no 

processo de infecção pela B. abortus, é necessário identificar se alguma destas vias estão 

sendo reguladas no contexto do processo infeccioso. 

 

Figura 26. Vias biológicas selecionadas em que há interferência do mmu-miR-181a-5p. 

Dezenove vias biológicas em que há interferência do mmu-miR-181a-5p foram selecionadas de 

acordo com as análises de enriquecimento de vias utilizando o programa “Reactome V53”. A seleção 

foi baseada no valor p (p value) e na frequência de putativos alvos do mmu-miR-181a-5p nestas vias. 

Os valores de p value estão indicados por cores em que quanto menor este valor maior a 

probabilidade de ser verdadeira a interação miRNA-mRNA (mais avermelhado). A frequência 

caracterizada pelo diâmetro dos círculos determina a relação entre a quantidade de putativos alvos 

dentro de uma via (pathway) e o valor total de genes classificados dentro desta mesma via. Logo, 

quanto maior o diâmetro do círculo, maior a frequência de putativos alvos dentro daquela via. 

 

Já para o mmu-miR-21a-5p, 13 vias biológicas foram selecionadas de acordo com os 

critérios já descritos. Dentre as vias selecionadas, é possível observar na figura 27 que duas 

vias apresentam um baixo valor p (p value) e uma alta frequência de alvos putativos quando 

comparadas às demais vias selecionadas: a via de sinalização de IL-6 (frequência 2/9), e a 

via de ativação intrínseca de apoptose celular (frequência 4/28). Dentro da via de 



75 

 

sinalização de IL-6 é possível observar dois putativos alvos que estão a jusante da 

sinalização mediada pelo receptor de IL-6 (IL-6R) sendo eles IL-6ST, uma proteína que se 

liga no complexo IL-6/IL6R resultando na formação de sítio de ligação de IL-6 de alta 

afinidade, e STAT3, um ativador transcricional que medeia a expressão de uma variedade 

de genes em resposta a estímulos celulares culminando em crescimento e diferenciação 

celular, e apoptose. 

De acordo com os dados obtidos, é possível sugerir que, ao diminuir a expressão do 

mmu-miR-21a-5p durante o processo infeccioso pela B. abortus, estas vias estão 

aumentadas, sendo necessária a avaliação dos componentes destas vias que são putativos 

alvos deste miRNA. 

 

Figura 27. Vias biológicas selecionadas em que há interferência do mmu-miR-21a-5p. Treze 

vias biológicas em que há interferência do mmu-miR-21a-5p foram selecionadas de acordo com as 

análises de enriquecimento de vias utilizando o programa “Reactome V53”. A seleção foi baseada no 

valor p (p value) e na frequência de putativos alvos do mmu-miR-21a-5p nestas vias. Os valores de p 

value estão indicados por cores em que quanto menor este valor maior a probabilidade de ser 

verdadeira a interação miRNA-mRNA (mais avermelhado). A frequência caracterizada pelo diâmetro 

dos círculos determina a relação entre a quantidade de putativos alvos dentro de uma via (pathway) e 

o valor total de genes classificados dentro desta mesma via. Logo, quanto maior o diâmetro do 

círculo, maior a frequência de putativos alvos dentro daquela via. 
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4.12. A transfecção de macrófagos com oligonucleotídeos que mimetizam ou 

inibem os miRNas selecionados foi capaz de aumentar ou diminuir, 

respectivamente, a quantidade dos miRNAs em BMDMs.  

Para as análises do papel biológico dos miRNAs selecionados que foram 

diferencialmente expressos durante a infecção pela B. abortus em BMDMs, 

oligonucleotídeos sintéticos que mimetizam (mimics), ou inibem (inhibitors), de forma 

específica os miRNAs em estudo foram utilizados. Para confirmar que os mimics foram 

capazes de aumentar a disponibilidade destes miRNAs e que os inhibitors diminuíram a 

disponibilidade dos mesmos nas células transfectadas, miRNAs destas células foram 

extraídos, transformados em cDNA e submetidos à PCR em tempo real utilizando oligos 

iniciadores específicos para o mmu-miR-181a-5p ou para o mmu-miR-21a-5p. cDNA 

proveniente de BMDMs trasfectados com os controles negativos dos mimics ou dos anti-

miRs foram utilizados como calibradores das reações. De acordo com a figura 28A, é 

possível observar que BMDMs trasnfectados com o mimic-181 apresentou uma grande 

disponibilidade do mmu-miR-181a-5p nestas células quando comparado ao controle 

negativo do mimic. E que ao utilizar o anti-miR-181 há uma diminuição da quantidade deste 

miRNA nas células quando comparado ao controle negativo do inibidor de mmu-miR-181a-

5p. Da mesma forma foi possível determinar o aumento da disponibilidade de mmu-miR-

21a-5p em BMDMs transfectados com o mimic-21 e a diminuição da quantidade deste 

miRNA nas células transfectadas com o anti-miR-21 (Figura 28B). Os resultados indicam 

uma alta eficiência da ação dos oligonucleotídeos capazes de mimetizar ou inibir os miRNas 

em análise. 
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Figura 28. A transfecção de oligonucleotídeos que mimetizam ou inibem os miRNas 

selecionados foi capaz de aumentar ou diminuir, respectivamente, a quantidade dos miRNAs 

em BMDMs. miRNAs extraídos de BMDMs, de animais C57BL/6, transfectados com mimics ou anti-

miRs de mmu-miR-181a-5p (A) ou mmu-miR-21a-5p (B) foram submetidos à PCR em tempo real 

utilizando oligonucleotídeos iniciadores específicos para cada miRNA. A quantidade dos miRNAs foi 

avaliada e comparada com os seus respectivos controles negativos (calibradores). *p<0,05 em 

relação ao Controle negativo do mimic; #p<0,05 em relação ao Controle negativo do inibidor. 

 

4.13. Inibição ou aumento da disponibilidade dos miRNAs selecionados 

acarretam na influência da quantidade dos transcritos codificadores de IL-10 e 

TNF-α em macrófagos murinos 

Para avaliar o efeito da utilização de mimics e inhibitors em BMDMs de animais 

C57BL/6 infectados pela B. abortus, foram analisadas as quantidades de transcritos 

codificadores das citocinas IL-10 ou TNF-α nestas células. Como o transcrito codificador da 

citocina TNF-α é sugerida como putativo alvo do mmu-miR-181a-5p nas análises anteriores 

in silico e, a do transcrito codificador da IL-10 é descrito como alvo indireto do mmu-miR-

21a-5p, estes alvos foram acessados por PCR em tempo real em BMDMs previamente 

transfectados com os oligonucleotídeos sintéticos e infectados ou não com a B. abortus. De 

acordo com o resultado apresentado na figura 29, o mmu-miR-21a-5p quando inibido (INH 

21-S2308) em BMDMs de animais C57BL/6 infectados pela B. abortus apresentou 

diminuição da quantidade do transcrito da IL-10. Denotando o controle da disponibilidade da 

IL-10 influenciado pela inibição do mmu-miR-21a-5p. Contudo, quando foi utilizado o mimic 

para o mmu-miR-21a-5p foi possível observar aumento da quantidade deste transcrito 

(Figura 29A). Já para o transcrito de TNF-α observou-se aumento da quantidade quando 

utilizado o inibidor para o mmu-miR-181a-5p (INH 181-S2308) em BMDMs infectados pela 
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B. abortus e diminuição da quantidade do mesmo transcrito em células previamente 

transfectados com o mimic para o mmu-miR-181a-5p (figura 29B). 

 

 

 

Figura 29 A transfecção de macrófagos com oligonucleotídeos que mimetizam ou inibem os 

miRNas mmu-miR-21a-5p ou mmu-miR-181a-5p foi capaz de aumentar ou diminuir, 

respectivamente, a quantidade dos transcritos das citocinas IL-10 e TNF-α. RNAs totais foram 

extraídos de BMDMs, de animais C57BL/6, transfectados com mimics ou inhibitors de mmu-miR-21a-

5p ou mmu-miR-181a-5p para avaliação dos transcritos codificadores das citocinas IL-10 (A) e TNF-α 

(B). cDNAs foram submetidos à PCR em tempo real utilizando oligonucleotídeos iniciadores 

específicos para cada gene alvo. A quantidade dos genes alvos foi avaliada e comparada com os 

seus respectivos controles negativos. O tratamento não transfectado e não infectado (NT-NI) foi 

utilizado como calibrador do experimento. *p<0,05 em relação ao Controle negativo do mimic; 

#p<0,05 em relação ao Controle negativo do inhibitor. 
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5. DISCUSSÃO 

Dentre os componentes do sistema imunológico, os macrófagos representam o tipo 

celular que inicia a defesa contra bactérias patogênicas, desencadeando uma série de 

cascatas de sinalização que culminam com a expressão de genes codificadores das 

citocinas pró-inflamatórias. A produção das citocinas pró-inflamatórias é extremamente 

importante na ativação dos componentes do sistema imune para a eliminação do patógeno. 

Entretanto, deve haver um fino balanço entre a ativação e o controle da resposta imune para 

que uma resposta exarcebada não seja letal ou patológico ao hospedeiro. Muitos 

mecanismos são descritos na regulação da resposta imune durante os processos 

infecciosos envolvendo fatores como a IL-10 e a regulação mediada pelos pequenos RNAs 

não codificadores de proteínas (ncRNAs), em especial miRNAs. Os miRNAs são o grande 

alvo deste estudo, atuando na regulação da expressão de vários genes codificadores dos 

componentes das respostas inflamatórias, em nível pós-transcricional.  

Os miRNAs estão envolvidos em muitos tipos de respostas inflamatórias e possuem 

grande impacto na magnitude desta resposta. Até o momento foram revelados estudos com 

o perfil da expressão de mRNAs dos macrófagos infectados por Brucella, baseados em 

técnicas de microarranjos [8, 9]. Contudo, não haviam estudos descrevendo os ncRNAs que 

atuam na regulação da resposta imune quando os macrófagos estão infectados pela B. 

abortus. Neste trabalho foi possível observar que ao diferenciar células da medula óssea em 

macrófagos (Figura 8) de camundongos C57BL/6, quando essas células foram infectadas 

pela B. abortus expressaram genes codificadores de importantes citocinas pró-inflamatórias 

logo após a infecção (Figura 9). Este resultado corrobora os dados da literatura onde foi 

demonstrado a grande importância de IL-12 [91], IL-1β [92], IL-10 [12] e TNF-α produzido 

por macrófagos durante a infecção pela B. abortus. Como foi observado um aumento 

significativo da expressão destes genes 30 minutos após infecção, este tempo foi escolhido 

para as análises seguintes de expressão de genes codificadores de miRNAs utilizando 

tecnologia de larga escala, neste caso o RNAseq, para se obter uma visão geral destes 

importantes reguladores da expressão gênica. 

Trabalhos anteriores relacionando a expressão de miRNAs e suas funções biológicas 

na resposta imune inata já foram descritas nas interaçãos com importante bactérias 

patogênicas como L. monocytogenes, F. novicida, H. pylory, e bactérias do gênero 

Mycobacterium [93-95]. Nestes trabalhos, foram demonstrados os papeis de vários miRNAs 

associados ao controle da reposta imune do hospedeiro. Muitos destes trabalhos focam na 

análise individual dos miRNAs a partir de análises de expressão diferencial em 

microarranjos de cDNA e as suas ações sobre a resposta imune do hospedeiro. Contudo, 

mais recentemente o foco das análises dos miRNAs tem revelado um aumento do uso de 
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sequenciamento em larga escala ou até mesmo de análises funcionais em larga escala [97-

99]. 

No presente trabalho foi evidenciado, utilizando sequenciamento em larga escala, um 

grande número de sequências proveninetes do RNAseq que foram mapeadas no genoma 

de Mus musculus em genes codificadores de miRNAs após a infecção bacteriana (Tabela 3 

e Figura 13). Zheng e colaboradores (2012) reportaram um perfil de expressão de miRNAs 

em células RAW264.7 em resposta a infecção pela B. melitensis [100]. No estudo, os 

pesquisadores utilizaram sequenciamento em larga escala evidenciando que 344 miRNAs 

que estavam representados na biblioteca de pequenos RNAs das células infectadas pela B. 

melitensis. Em contrapartida, foi possível observar no presente estudo uma maior 

quantidade de miRNAs identificados, totalizando 745 miRNAs, durante a fase inicial da 

infecção pela B. abortus em BMDMs (Figura 15). Ademais, a quantidade e a qualidade das 

reads deste trabalho se mostraram superiores quando comaprados ao trabalho de Zheng et 

al. (2012) [100]. 

Concordante com o trabalho de Zheng e colaboradores (2012), alguns miRNAs 

apresentaram o mesmo perfil de aumento de expressão como let-7-b, miR151-3p e miR99a. 

Enquanto neste trabalho foi observado um aumento de expressão de miR155-5p, um 

importante regulador de SHIP1 (regulador negativo da via de sinalização mediada pelos 

TLRs), Zheng e colaboradores (2012) não observaram esta diferença. Provavelmente a 

diferença nos tipos celulares analisados, nas espécies bacterianas utilizadas, nos tempos de 

infecção e na utilização de diferentes plataformas de sequenciamento podem influenciar em 

diferenças entre este trabalho e o trabalho do grupo chinês.  

Além das análises de mapeamento das sequências provenientes do sequenciamento 

no genoma de Mus musculus, também foi avaliado o mapeamento destas sequências no 

genoma de B. abortus (Tabela 3 e Figura 13). Foi possível identificar que cerca de 7% do 

total das reads analisadas foram mapeadas somente no genoma de B. abortus. A avaliação 

destas sequências, dos locais onde foram mapeadas e se há diferença de expressão destes 

pequenos RNAs são alvos de um novo estudo em andamento pelo nosso grupo. 

Recentemente, Roop II e colaboradores (2012) reportaram a presença de pequenos RNAs 

reguladores (sRNAs) expressos pela B. melitensis regulando genes envolvidos com o 

transporte de aminoácidos e com o metabolismo desta bactéria sugerindo uma possível 

rede de regulação mediada por pequenos RNAs não codificadores também na bactéria 

[101]. Wang e colaboradores (2015) utilizando uma combinação de estudos de 

bioinformática associados a ensaios funcionais e conseguiram identificar e caracterizar um 

sRNA de B. melitensis capaz de favorecer a sobrevivência intracelular desta bactéria ao 
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modular a expressão de genes responsáveis pela sua adaptação em condições de estresse 

encontradas dentro de endossomos de macrófagos [102]. 

Dos 800 miRNAs identificados na biblioteca de BMDMs infectados pela B. abortus, 

55 miRNAs foram exclusivos desta biblioteca. Já, dos 819 miRNAs identificados na 

biblioteca dos BMDMs não infectados, 74 miRNAs somente foram expressos somente nesta 

condição (Tabela 3). Apesar dos dados serem altamente valiosos devido a exclusividade de 

expressão destes miRNAs nas bibliotecas em estudo, estes miRNAs não foram avaliados 

devido ao baixo número de RPM destas sequências. Análises futuras na identificação 

destes miRNAs podem indicar marcadores moleculares específicos da infecção pela B. 

abortus em BMDMs e, talvez, até extrapolar estes resultados para o sistema biológico do 

hospedeiro. Muitos trabalhos indicam padrões de expressão diferencial de miRNAs durante 

processos infecciosos e/ou inflamatórios, mas não conseguem identificar marcadores únicos 

para determinados processos infecciosos [103, 104]. 

Dos 745 miRNAs presentes em ambas bibliotecas, 18 miRNAs foram selecionados 

como diferencialmente expressos durante o processo de infecção de BMDMs pela B. 

abortus de acordo com os critérios estabalecidos (Tabela 4). Os critérios de seleção foram 

baseados em pontos de corte na relação da quantidade de reads referentes a um 

determinado miRNA presentes na biblioteca de BMDMs infectados e da biblioteca de 

BMDMs não infectados. Os pontos de corte definidos foram de 1.5 para aqueles miRNAs 

que se apresentaram com aumento de expressão e 0.67 para aqueles que se apresentaram 

com diminuição de expressão. Dos 18 miRNAs selecionados por este critério, 14 foram 

analisados para validação desta diferença de expressão por PCR em tempo real. Esta 

segunda seleção foi baseada na quantidade de RPM destes miRNAs.  

Apesar de Griffith e colaboradores (2015) [105], indicarem que o RNAseq tem se 

tornado o método padrão de análises de expressão diferencial de genes, os dados 

provenientes das análises por bioinformática do RNAseq deste trabalho foram validados por 

PCR em tempo real considerada a técnica padrão para tal análise (Figuras 16 e 17). Dos 14 

miRNAs diferencialmente expressos, 9 miRNAs foram avaliados quanto aumento de 

expressão e 5 miRNAs selecionados com diminuição de expressão. Sete dos nove miRNAs 

que tiveram sua expressão aumentada durante o processo infeccioso em questão foram 

validados por PCR em tempo real enquanto todos os 5 miRNAs selecionados com 

diminuição de expressão foram validados. Estes resultados indicam uma boa correlação 

entre as técnicas utilizadas reforçando mais uma vez que o RNAseq se apresentou 

adequado às análises de expressão diferencial de miRNAs durante o processo de infecção 

de BMDMs pela B. abortus. A PCR em tempo real é comumente utilizada na validação de 
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dados provenientes de RNAseq durante processos infecciosos mediados por bactérias 

[106]. 

Em concordância com as análises in vitro, foi possível observar que durante uma 

cinética de infeção pela B. abortus em animais C57BL/6 que os miRNAs selecionados 

apresentavam o mesmo perfil de aumento ou diminuição de expressão no baço destes 

animais durante 1, 3 ou 6 dias após a infecção. A quantidade de bactérias viáveis presente 

no baço destes animais foi monitorada conforme pode ser visto na figura 19 e os miRNAs 

extraídos foram quantificados por PCR em tempo real (Figuras 20 e 21). É possível 

determinar que 3 dias após a infecção há uma concordância maior entre os dados in vitro e 

in vivo sendo este tempo selecionado para as demais análises in vivo. Estes resultados 

demonstram que in vivo há alteração da expressão dos miRNAs selecionados em 

conformidade com as análises in vitro.  

A resposta imune inata contra a bactéria B. abortus vem sendo caracterizada pelo 

nosso grupo e várias moléculas tem sido associada ao controle desta bactéria pelo sistema 

imune do hospedeiro [108]. B. abortus é reconhecida por vários receptores semelhantes a 

Toll (TLR – Toll like receptor) como os TLR2, TLR4, TLR6 e mais proeminetemente pelo 

TLR9 que, ao interagir com seus respectivos agonistas, desencadeiam uma cascata de 

sinalização intracelular culminando com a ativação de genes pró-inflamatórios necessários 

para a estimulação da resposta imune adaptativa com o intuito de eliminar a bactéria [108-

112]. A interação dos padrões moleculares associados à B. abortus aos TLRs, desencadeia 

uma cascata de sinalização intracelular que compartilha a proteína adapatadora MyD88. 

Esta molécula adaptadora recruta proteínas (IRAKs, TRAF6, TAKs) que formam um 

complexo capaz de fosforilar proteínas da família das MAP cinases (p38, JNK e ERK) e 

induzir a translocação nuclear de NF-Κb [113]. Essa via de sinalização culmina com a 

expressiva produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-12 e TNF-α, e ativação de MAP 

cinases que possuem diversas outras atividades biológicas. Macedo e colaboradores (2008) 

demonstraram o papel central da molécula MyD88 para um efetivo controle in vivo devido a 

exarcebação da brucelose murina em camundongos deficientes para tal molécula 

adaptadora [114]. Outra via de ativação da resposta imune inata independente dos TLRs já 

foi caracterizada pelo nosso grupo capaz de induzir interferon do tipo I mediado pela 

molécula estimuladora de interferon (STING) durante o reconhecimento de DNA da B. 

abortus [115]. STING é uma molécula essencial no combate a diversos tipos de infecção 

desencada pelo reconhecimento de DNA citosólico e indução da expressão de interferon do 

tipo I [116]. Sendo assim, sabendo da importância destas moléculas na indução da resposta 

imune inata, três miRNAs que tiveram sua expressão aumentada e três que tiveram sua 

expressão diminuída foram avaliados em BMDMs de animais deficientes para MyD88 ou 
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STING após estas células serem infectadas pela B. abortus. Os miRNAs também podem ser 

induzidos via TLRs e um grupo de miRNAs já foi classificado como miRNAs de resposta 

rápida e outros de resposta mais tardia, de acordo com a velocidade da resposta induzida 

pela estimulação do ligante ao TLR [117]. Especificamente, miR-146 e miR-155 são 

prontamente induzidos 2 horas após estimulação de TLRs enquanto miR-21 está associado 

a respostas mais tardias [118]. Ainda há diferenças de expressões súbitas nos perfis de 

expressão dos miRNAs dependendo do agonista utilizado, do tempo de estimulação e do 

tipo celular estimulado [118]. De acordo com as figuras 22 e 23 é possível observar que para 

o aumento ou a expressão de certos miRNAs selecionados durante a infecção pela B. 

abortus, as moléculas MyD88 ou STING apresentam papéis cruciais nesta alteração de 

expressão.  

Enquanto MyD88 não influencia no aumento da expressão do mmu-miR-99a-5p, a 

expressão deste miRNA em BMDMs de STING KO infectados pela B. abortus acarreta em 

uma intensa diminuição de sua expressão (Figura 22 A). Já o aumento da expressão do 

gene codificador do miRNAs mmu-miR-181a-5p sugere uma dependência de MyD88 em 

BMDMs infectados pela B. abortus já que em BMDMs de animais MyD88 KO não é 

observado aumento de expressão deste miRNA em relação à expressão em BMDMs não 

infectados (Figura 22 B). Ao analisar a expressão diferencial do gene codificador do mmu-

miR-328-3p é possível observar que não há diferenças estatísticas entre os grupos C57BL/6 

e MyD88 KO nos tratamentos feitos. Contudo, ao observar o grupo STING KO é possível 

observar um aumento robusto da expressão de mmu-miR-328-3p nos BMDMs deste grupo 

quando infectados pela B. abortus (Figura 22 C). Vários miRNAs possuem suas expressões 

alteradas mediadas pelas sinalizações desencadeadas pela resposta imune inata. O miR-

155, por exemplo, possui sua expressão aumentada em macrófagos durante várias 

respostas inflamatórias dependente da ativação da sinalização de TLRs mediada por MyD88 

[119]. Os miR-181a/b já foram relacionados a serem ativados em uma via dependente de 

ativação de NF-κB, uma vez que são ativados pelo ativador transcricional STAT3. Este 

ativador transcricional somente é expresso caso IL-6 seja produzido via ativação da 

imunidade inata culminando com a ativação de NF-κB (NF-κB -> IL-6 -> STAT3 ->miR181) 

[120, 121]. Já as ativações de miRNAs dependentes das vias de ativação de interferon tipo I 

não são bem conhecidas, sugerindo aqui neste trabalho um novo conceito de avaliação da 

expressão de miRNAs mediado por moléculas associadas a estas vias da resposta imune 

inata de sinalização intracelular. 

Diferente dos resultados obtidos in vitro para o miRNA miR-328 em que ele aparece 

com aumento de expressão, muitos trabalhos correlacionam a sua diminuição de expressão 

com vários processos infecciosos bacterianos como no caso da infecção por Helicobacter 
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pylori [122], Haemophilus influenza [123] e Mycobacterium bovis [124]. Contudo, quando 

comparado aos dados in vivo neste trabalho, mmu-miR-328-3p se apresentou diminuído nos 

primeiros dias após a infecção pela B. abortus (Figura 20F), e quando comparado com os 

animais nocautes in vivo (Figura 25C). Nos dados apresentados nos trabalhos citados é 

observada a diminuição da expressão deste miRNA em modelos in vivo, corroborando 

nossos dados de que in vivo há diminuição da expressão de mmu-miR-328-3p. Tay e 

colaboradores (2015) sugerem que a diminuição da expressão de miR-328 acarreta a 

atividade microbicida de macrófagos alveolares humanos e murinos pela amplificação do 

poder fagocítico e da produção de espécies reativas de oxigênio o que culmina com a maior 

eliminação de Haemophilus influenza [123]. É possível que in vivo, esta mesma ativação 

possa ocorrer durante a infecção pela B. abortus, já que o perfil Th1 é fundamental para que 

a bactéria seja eliminada pela estimulação da atividade microbicida de macrófagos por IFN-γ 

[125]. Ademais, a diminuição da expressão de miR-328 em fagócitos humanos e murinos 

durante a infecção pela Haemophilus influenza foi relacionada à ativação das vias de 

sinalização de p38 e JNK [123]. Esta relação é concordante com os dados apresentados 

nesta tese, onde a expressão de mmu-miR-328-3p se mostrou aumentada em animais 

MyD88 KO quando infectados pela B. abortus (Figura 25C).  

A avaliação da expressão do gene codificador do mmu-miR-21a-5p em BMDMs 

apresentou uma inversão de tendência entre os BMDMs infectados de animais C57BL/6 e 

MyD88 KO. Enquanto em C57BL/6 é observada a diminuição da expressão deste miRNA, 

em BMDMs de MyD88 KO há um aumento relativo neste tratamento quando comparado ao 

tratamento MyD88 KO não infectado (Figura 23A). Já quando analisado nos BMDMs de 

STING KO, não há diferença de expressão deste miRNA quando se compara BMDMs 

infectados de não infectados. Shin e colaboradores (2011) [126], Fujita e colaboradores 

(2008) [127] e Misawa e colaboradores (2010) [128], demonstraram os papéis das 

moléculas NF-κB e AP1 na indução de miR-21 em uma série de tipos celulares. Os dados 

dos grupos de Fujita [127] e Misawa [128] corroboram os resultados obtidos neste trabalho 

já que a expressão de miR-21 foi relacionada à necessidade de estimulação do TLR4 em 

uma via dependente de MyD88 [129]. 

As análises de expressão relativa do gene codificador do mmu-miR-98-5p 

apresentaram padrões de expressão muito similares com os obtidos com mmu-miR-21a-5p 

(Figura 23B). Contudo, diferente de miR-21, miR-98 foi associado à uma expressão 

diminuída em células do ducto biliar mediada pela sinalização dependente de TLR4 ao ser 

estimulado com LPS [130]. 

Por outro lado, quando analisados os padrões de expressão do gene codificador de 

mmu-miR-146b-5p em BMDMs dos animais em estudo, é possível observar padrões 
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distintos de expressão diferencial deste miRNA. Confirmando os dados anteriores, há uma 

diminuição de expressão de mmu-miR-146b-5p nas células de C57BL/6 infectadas pela B. 

abortus. Seguindo esta mesma tendência de diminuição de expressão, os BMDMs de 

STING KO apresentaram diminuição de expressão deste miRNA. Estes resultados sugerem 

que a ausência da molécula STING acarreta em uma maior diminuição da expressão de 

mmu-miR-146b-5p quando os macrófagos são infectados pela B. abortus. Por outro lado, ao 

analisar a expressão relativa do gene codificar do mmu-miR-146b-5p em BMDMs de MyD88 

KO infectados (30 minutos após a infecção), é possível perceber o aumento da expressão 

deste miRNA. Este resultado sugere que a ausência de MyD88 acarreta no aumento da 

expressão de mmu-miR146b-5p (Figira 23C). O primeiro relato da expressão de miRNAs 

dependente de TLRs foi reportado por Taganov e colaboradores (2006) onde foi observado 

o aumento de expressão do miRNA miR-146a em monócitos humanos estimulados com 

LPS de maneira dependente da ativação de NF-κB [131]. O resultado obtido em BMDMs de 

MyD88 KO observados na figura 23C corroboram a associação da diminuição da expressão 

de mmu-miR-146b-5p após infecção destas células pela B. abortus.  

Assim como foi observada a expressão diferencial dos miRNAs em baço dos animais 

C57BL/6 (item 4.8), também foi avaliada a expressão diferencial destes miRNAs no baço de 

animais nocautes para MyD88 ou STING (item 4.10). O tempo de 3 dias após a infecção foi 

selecionado a partir dos dados obtidos no baço de animais C57BL/6 (Figuras 20 e 21). 

Ao analisar a expressão diferencial de miRNAs selecionados que se apresentaram 

aumentados durante a infecção pela B. abortus em animais C57BL/6, foi possível constatar 

que o aumento da expressão de mmu-miR-99a-5p foi dependente de MyD88, enquanto o 

aumento da expressão de mmu-miR-99a-5p se apresentou parcialmente dependente de 

STING (Figura 24A). Estes resultados diferem das análises observadas em BMDMs (Figura 

22A), onde MyD88 não apresentou ser crucial neste aumento de expressão de mmu-miR-

99a-5p, enquanto STING se mostrou totalmente dependente deste aumento, inclusive 

diminuindo drasticamente a expressão deste miRNA quando BMDMs de STING KO foram 

infetados pela B. abortus. Os dados controversos podem ser associados aos tipos de 

células analisados e em tempos distintos de análise. Enquanto em BMDMs temos 

praticamente 97% de células positivas para os marcadores específicos de macrófagos, no 

macerado de baço dos animais em análise há uma grande variedade de células (linfócitos, 

monócitos, células dendríticas, etc) como já observados por diversos grupos e revisados por 

[118]. 

Já ao analisar a expressão diferencial de mmu-miR-181a-5p (Figura 24B), foi 

possível fazer uma correlação direta com os dados obtidos in vitro (Figura 22B). Este miRNA 

apresentou seu aumento de expressão após a infecção pela B. abortus dependente de 
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MyD88 e independente de STING. Por outro lado, os dados obtidos para o mmu-miR-328-3p 

não foram consistentes com os obtidos in vitro (Figura24C e Figura 22C). Enquanto este 

miRNA se apresentava aumentado em BMDMs de animais C57BL/6, nesta análise se 

apresentou diminuído, assim como no baço de animais STING KO, e se mostrou aumentado 

em MyD88 KO. Devido a estas diferenças observadas entre os resultados in vitro e in vivo, 

somente o miRNA mmu-miR-181a-5p, que apresentou consistência no aumento de 

expressão em todos os ensaios feitos até o momento, foi selecionado para as futuras 

análises. Quando analisados os miRNAs que se apresentaram diminuídos nos ensaios in 

vitro (Figura 23), foi possível observar um perfil semelhante da expressão destes miRNAs no 

baços dos grupos de animais analisados (Figura 25). Dentre os miRNAs que apresentaram 

diminuição de expressão quando os animais foram infectados pela B. abortus, o mmu-miR-

21a-5p foi selecionado para as análises futuras. Este miRNA foi também associado a ter sua 

diminuição de expressão dependente de MyD88 e independente de STING no baço de 

animais deficientes para tais moléculas da imunidade inata (Figura 25A).  

Duas principais formas de atuação são descritas para os miRNAs durante um 

processo infeccioso: primeiro pelo impacto no desenvolvimento de subtipos celulares 

inflamatórios como por exemplo as células dos perfis Th1, Th2 ou Th17 mediados pela 

imunidade inata. E segundo, pelo estabelecimento do nível da função celular frente ao 

desencadeamento de uma resposta inflamatória [13]. Neste estudo, foi possível identificar 

745 miRNAs expressos em BMDMs infectados e não infectados pela B. abortus, e destes 

dois miRNAs foram selecionados, mmu-miR-181a-5p e mmu-miR-21a-5p, como 

promissores nas análises do papel biológico de miRNAs no controle do processo de 

infecção pela B. abortus, impactando tanto a resposta imunológica quanto outras vias 

biológicas que podem estar associadas a um maior controle da brucelose murina. Para 

tanto, foi feita uma análise in silico dos putativos alvos dos miRNAs ao analisar em banco de 

dados que avaliam tanto a relação das sequências nucleotídicas das regiões 3’UTR de 

mRNAs quanto dados já validados associando a relação de controle da expressão gênica 

pós-transcricional destes mRNAs pelos miRNAs selecionados. Os resultados destas 

análises identificaram um grande número de alvos putativos. Para o mmu-miR-181a-5p, 730 

alvos putativos foram observados, enquanto para o mmu-miR-21a-5p foram identificados 

328 alvos. A grande quantidade de alvos de um mesmo miRNA está diretamente 

relacionado à característica da interação entre os miRNAs e seus mRNAs alvos. A interação 

é baseada na regra de interações Watson-Crick entre as bases nitrogenadas dos RNAs. 

Contudo, o mais importante determinante na interação entre miRNA-mRNA é a sequência 

semente (seed) do miRNA que é de aproximadamente 6 nucleotídeos de tamanho e que 

não há necessariamente que ter uma complementariedade total entre as moléculas. Assim, 
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os algorítimos de determinação dos alvos putativos dos programas de bioinformática 

incluem fatores adicionais para aumentar a acurácia das análises como a conservação das 

sequências semente, energia livre de interação, estabilidade da interação, abundância do 

sítio alvo, acessibilidade do sítio alvo e compensação do pareamento de sequências fora da 

sequência semente [132]. Vários algorítimos são amplamente utilizados e estão em 

constatante desenvolvimento como os programas TargetScan, miRanda e PicTar [132-135]. 

Neste trabalho foi utilizado o programa “StarBase V 2.0” que foi desenvolvido para análise 

de vias de interações mediados miRNAs, RNAs longos (lncRNAs), RNAs endógenos 

competidores (ceRNAs), proteínas de ligação ao RNA (RBPs) e RNAs mensageiros 

provenientes de análises em larga escala por “CLIP-Seq”. Este programa permite as 

análises de interações proteínas-RNA e/ou miRNAs e seus respectivos alvos. O banco de 

dados do programa StarBase compõe mais de 501.607 interações envolvendo diversos 

programas como: TargetScan, PicTar, RNA22, PITA e miRanda/mirSVR. No programa é 

possível selecionar os parâmetros necessários para as análises de um miRNA específico. A 

partir dos dados obtidos no “StarBase V 2.0”, foi possível afunilar as análises enriquecendo 

as vias metabólicas mais representativas dentro dos alvos putativos selecionados utilizando 

o programa “Reactome V53”. Apesar dos dados provenientes deste programa enriquecer as 

vias biológicas associadas à interferência pelos miRNAs em análise, foi possível determinar 

126 vias biológicas onde o mmu-miR-181a-5p pode interferir e 94 vias biológicas que mmu-

miR-21a-5p pode atuar. O programa determina, entre outros parâmetros a frequência de 

alvos putativos para os miRNAs em cada uma das vias e ainda a probabilidade de que o 

miRNA realmente esteja interferindo em uma determinada via (valor p – quanto menor o 

valor p maior a probabilidade de ser verdadeira aquela interação em análise). Baseado nos 

dados obtidos, e associando as análises de maior frequência e de menor valor p, foram 

selecionadas 19 e 13 vias metabólicas onde o mmu-miR-181a-5p e o mmu-miR-21a-5p 

podem interferir respetivamente (Figuras 26 e 27). Esta seleção permitiu direcionar as 

futuras análises para a validação dos alvos com maior probabilidade de serem verdadeiros e 

de impacto na resposta do hospedeiro frente à infecção pela B. abortus.  

O mmu-miR-181a-5p apresentou sua expressão elevada durante as análises in vitro 

e in vivo no processo de infecção pela B. abortus e foi possível correlacionar tal diferença de 

expressão com algumas das vias biológicas selecionadas. A via de ativação de RAC, já foi 

descrita que está associada à transativação da subunidade p65 de NF-κB mediada pela 

proteína G de baixo peso molecular Rac1(Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1) 

independente de MyD88 [90], foi a que mais se destacou dentre as vias biológicas em que 

mmu-miR-181a-5p atua devido ao baixo valor p obtido e uma alta frequência de transcritos 

alvo (frequência 4/13) para este miRNA. O papel de mmu-miR-181a-5p pode estar 
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relacionado a ação sobre o transcrito codificar de RAC1. Esta proteína está diretamente 

relacionada a trasativação de p65 dependente de IRAK-1 e TRAF6 e independente de 

MyD88 [90]. Logo, se há aumento da expressão de mmu-miR-181a-5p, deverá ocorrer uma 

diminuição da expressão de RAC1 para que a ativação de NF-κB seja mediada pela via 

canônica de MyD88. Ao observar em BMDMs e no baço de MyD88 KO é possível observar 

a dependência desta molécula adaptadora no aumento da expressão de mmu-miR-181a-5p 

durante o processo de infecção pela B. abortus. Esta dependência pode indicar o 

direcionamento da ativação de NF-κB é dado exclusivamente pela via canônica dependente 

de MyD88 na infecção pela B. abortus. Análises futuras da ação do mmu-miR-181a-5p em 

animais MyD88 KO serão feitas inibindo a expressão de tal miRNA e será avaliada se 

ocorrerá a transativação de p65. Ademais, esta via está diretamente relacionada ao 

remodelamento celular mediado pela actina e associada ao processo de fagocitose. Outras 

vias biológicas que apresentaram baixo valor p foram: transporte celular para o complexo de 

Golgi com modificações subsequentes (frequência 6/32), vias de ativação de processos 

apoptóticos, sinalização de interferon (frequência 10/127), e sinalização de citocinas no 

contexto de resposta imune (frequência 15/230). Como os resultados apresentados até o 

momento sugerem que o mmu-miR-181a-5p está aumentado no processo de infecção pela 

B. abortus, é necessário identificar se alguma destas vias estão diminuídas no contexto do 

processo infeccioso. 

Algumas vias biológicas da atuação do mmu-miR-21a-5p, que apresentou sua 

expressão diminuída durante as análises in vitro e in vivo durante a infecção pela B. abortus, 

foram selecionadas e os alvos foram analisados. De acordo com a figura 27 é possível 

observar as 13 vias biológicas em que duas vias se destacam por apresentarem um baixo 

valor p (p value) e uma alta frequência de alvos putativo quando comparadas às demais vias 

selecionadas: a via de sinalização de IL-6 (frequência 2/9), e a via de ativação intrínseca de 

apoptose celular (frequência 4/28). Os dois alvos de mmu-miR-21a-5p na via biológica de 

sinalização de IL-6 são IL-6ST e STAT3. IL-6ST é uma proteína que se liga no complexo IL-

6/IL6R resultando na formação de sítio de ligação de IL-6 de alta afinidade para transduzir 

os sinais necessários desta interação. Já STAT3, um ativador transcricional que medeia a 

expressão de uma variedade de genes em resposta a estímulos celulares culminando em 

crescimento e diferenciação celular, e apoptose [136]. STAT3 induz uma série de atividades 

e quando em situações aberrantes pode contribuir para a patogênese de doenças 

autoimunes, inflamação e câncer [137]. Ao ter a expressão de mmu-miR-21a-5p diminuída, 

espera-se que a via de ativação de IL-6 esteja livre a as respostas inflamatórias mediada 

pela sinalização dependente de IL-6ST e STAT3 esteja aumentada. 
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A identificação de alvos de um miRNA dependem de análises do transcrito alvo ou 

da proteína codificada pelo mRNA alvo na ausência ou na presença do miRNA [138]. Um 

exemplo da utilização de duas estratégias na identificação de alvos de um miRNA foi feito 

em neutrófilos isolados de animais selvagens ou nocautes para o miR-223 onde 

espectrometria de massa e ensaios de microarranjos permitiram avaliar de forma geral a 

diferença da quantidade de mRNA e de proteínas nestes neutrófilos sugerindo a ação 

biológica deste miRNA [139]. Apesar de ser uma forma de avaliar em larga escala a ação de 

um miRNA, é necessário avaliar individualmente os putativos alvos na determinação da 

interação mRNA-miRNA. 

Para identificar o papel de um miRNA em uma via metabólica de interesse, há a 

possibilidade de se utilizar os denominados mimics ou os inhibitors deste miRNA. Os mimics 

são tipicamente dsRNA que são direcionados ao complexo RISC e irão mimetizar a ação de 

um miRNA aumentando a ação deste na célula. Por outro lado, os inhibitors são pequenos 

RNAs de fita simples que tem como alvo um miRNA específico prevenindo com que este 

miRNA interaja com o seu mRNA alvo. Neste trabalho, foram utilizados mimcs e inhibitors 

dos miRNAs transfectados em BMDMs de C57BL/6. Após 24 horas, estas células contendo 

as moléculas sintéticas, foram desafiadas com a B. abortus. O RNA total destas células foi 

obtido, assim como proteínas totais e o sobrenadante destas células. Primeiramente, foi 

avaliado se haveria alteração na quantidade de miRNAs 24 horas após a transfecção 

celular. A quantidade dos miRNAs foi acessada por PCR em tempo real utilizando 

oligonucleotídeos iniciadores específicos para cada miRNA. Como observado na figura 28, é 

possível perceber uma grande quantidade do miRNA ao transfectar as células com os 

mimics e a diminuição da quantidade destes mesmos miRNA quando as células foram 

transfectadas com os inhibitors. Este resultado é coerente com as perspectivas 

determinadas pelo sistema mirVana™ miRNA mimics or inhibitors (Thermo Fischer Scientific 

– MA - USA). Este resultado demonstra que as transfecções feitas nos BMDMs de C57BL/6 

foram eficientes na disponibilização dos miRNAs selecionados para futuras análises do 

papel destas moléculas durante o processo de infecção pela bactéria B. abortus. Além das 

análises de ação dos miRNAs via utilização de mimics ou inhibitors, estas moléculas são 

comumente associadas a estudos de ações terapêuticas dos mesmos. Algumas terapias 

utilizando mimics estão em desenvolvimento para o combate ao câncer, já em fase I de 

ensaios utilizando o miR-34 e em fase pré-clínica para o let-7 e para o combate da fibrose 

pulmonar utilizando o miR-29 [140, 141]. 

Apesar de ser uma perspectiva deste trabalho fazer avaliações das vias biológicas 

selecionadas utilizando os mimic e os inhibitors foi feita uma análise preliminar de dois 

putativos alvos associados aos miRNAs selecionados. TNF-α é uma importante citocina 
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produzida rapidamente durante uma infecção bacteriana e está diretamente relacionada ao 

controle da infecção pela B. abortus [142]. Além disso, TNF-α é um dos putativos alvos de 

mmu-miR-181a-5p indicados nas análises in silico e em estudos prévios [118, 143]. Sendo 

assim, foi avaliada a quantidade do mRNA codificador desta importante citocina em BMDMs 

de C57BL/6 transfectados com mimic ou inhibitor de mmu-miR-181a-5p. Como pode ser 

observado na figura 29 B, ao transfectar BMDMs com mimics do mmu-miR-181a-5p e em 

seguida infectados com B. abortus, observa-se uma diminuição da quantidade do mRNA de 

TNF-α em relação aos BMDMs transfectados com o controle negativo do mimic (scramble), 

e um aumento do mRNA codificador de TNF-α quando os BMDMs foram transfectados com 

os inhibitors. Este resultado é concordante com os dados obtidos nas análises in silico e em 

com outros trabalhos envolvendo processos inflamatórios mediados por TNF-α controlado 

por miR-181a como em adipócitos porcinos utilizando mimics ou inhibitors para este miRNA 

[118]. Apesar de ser uma citocina que está relacionada com o controle da infecção por B. 

abortus, e ser expressa em altos níveis no início da infecção pela bactéria, este nível de 

expressão é rapidamente diminuído em tempos posteriores da infecção (Figura 10). Sendo 

assim, se mmu-miR-181a-5p se encontra aumentado 30 minutos após a infecção pela B. 

abortus, este miRNA pode rapidamente atuar sobre o mRNA codificador de TNF-α 

diminuindo a sua disponibilidade em tempos posteriores.  

Vários mecanismos de controle negativo existem para limitar os efeitos patológicos 

de um processo inflamatório. Muitos controles são direcionados às vias de ativação da 

resposta imune inata com aquelas que ativadas por lipopolissacarídeo de bactérias Gram-

negativas. Outros controles da resposta imune podem ser mais amplos como a indução de 

citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 [144]. Nosso grupo e outros demonstraram que 

este balanço entre a resposta imune inflamatória e anti-inflamatória mediada pela IL-10 é 

bem controlada durante a infecção pela B. abortus [12, 145]. Além do controle pela IL-10, é 

possível relacionar outras vias de regulação que podem inclusive se sobrepor durante um 

processo infeccioso pela B. abortus. Neste trabalho foi percebida a diminuição de expressão 

de uma série de miRNAs o que poderia desencadear uma resposta inflamatória clara contra 

a infecção pela B. abortus. Sheedy e colaboradores (2010) demonstraram um importante 

papel do miR-21 em suprimir a ação de um dos seus alvos: PDCD4, uma proteína, que 

entre outras atividades, controla a expressão de IL-10 [146]. Assim, miR-21 pode interferir 

na expressão de IL-10 indiretamente. Para avaliar o papel do mmu-miR-21a-5p no controle 

da quantidade de IL-10, BMDMs de animais C57BL/6 foram transfectados com os mimics e 

os inhibitors específicos deste miRNA, infectados com a B. abortus e o nível de mRNA 

codificar de IL-10 foi avaliado. Como pode ser observado na figura 29A, ao infectar as 

células contendo os mimics de mmu-miR-21a-5p é observado um aumento da quantidade 
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de mRNA codificador de IL-10 nestas células quando comparada à quantidade observada 

nas células não transfectadas mas infectadas com a B. abortus. Em contrapartida, se o 

miRNA em questão é inibido, há uma diminuição da quantidade do mRNA codificador de IL-

10. Estes resultados podem sugerir a participação de mmu-miR-21a-5p no controle indireto 

da expressão da IL-10 em BMDMs infectados pela B. abortus, onde o alvo direto deste 

miRNA pode ser o mRNA codificador da proteína PDCD4. Vários trabalhos associam a ação 

de PDCD4 e em doenças inflamatórias crônicas como a encefalomielite experimental 

autoimune e na diabetes tipo II onde animais deficientes para esta molécula são mais 

resistentes aos efeitos inflamatórios destas doenças [147]. Ao perceber o importante papel 

do miR-21 no controle de PDCD4, muitos trabalhos vêm evidenciando tal relação como nos 

casos de cânceres [148], condições cardiovasculares [149], e lúpus [150]. Liu e 

colaboradores (2012) demonstraram um importante papel do miR-21 no desenvolvimento da 

hanseníase lepromatosa [151]. Na lesão de pacientes com hanseníase lepromatosa 

progressiva, um grande aumento da expressão do hsa-mir-21 foi observado em comparação 

aos indivíduos acometidos pela hanseníase não progressiva. Os dados deste grupo 

indicaram uma diminuição da expressão de genes pró-inflamatórios como o codificador da 

IL-1β e aumento da expressão da IL-10. Além dessas ações, a indução de hsa-mir-21 

durante a infecção pela Mycobacterium leprae pode ser considerada com uma estratégia de 

evasão do sistema imune do hospedeiro devido a inibição da expressão de dois genes que 

codificam peptídeos antimicrobianos dependentes de vitamina D, CAMP e DEFB4A [151]. É 

importante salientar que a expressão do miR-21 é dependente da ativação de NF-κB, e que 

quando expresso bloqueia a ação de PDCD4 aumentando a expressão de IL-10. Logo, para 

miR-21 ser expresso é necessário um estímulo inflamatório para que, de forma tempo-

dependente, ele atue como indutor de uma resposta anti-inflamatória. No caso da infecção 

pela B. abortus, como visto em trabalhos anteriores do nosso grupo [12], para que ocorra 

uma resposta mediada por IL-10, é necessário o desencadeamento de uma resposta 

inflamatória prévia, pela estimulação da resposta imune inata frente à infecção pela bactéria. 

Assim, mmu-miR-21a-5p pode estar diminuído nas fases inicias do processo infeccioso, mas 

como passar do tempo e da necessidade de resolver a inflamação gerada, pode ter sua 

expressão aumentada para atuar sobre PDCD4 liberando assim a transcrição do mRNA 

codificador da IL-10. 
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6. CONCLUSÃO (PARTE 2) 

Neste estudo, foi possível identificar 745 miRNAs expressos em BMDMs infectados e 

não infectados pela B. abortus, sendo 18 miRNAs diferencialmente expressos em céulas 

infectadas. Destes, dois miRNAs foram selecionados, mmu-miR-181a-5p e mmu-miR-21a-

5p, como promissores nas análises do papel biológico de miRNAs no controle do processo 

de infecção em estudo. Estes miRNAs podem impactar tanto na magnitude da resposta 

imunológica quanto em outras vias biológicas que podem estar associadas a um maior 

controle da brucelose murina. Ademais, foi possível perceber a estreita relação de 

moléculas da imunidade inata, como MyD88 e STING, na expressão diferencial dos miRNAs 

selecionados.  

O mmu-miR-181a-5p apresentou sua expressão elevada durante as análises in vitro 

e in vivo no processo de infecção pela B. abortus e foi possível correlacionar tal diferença de 

expressão com algumas das vias biológicas selecionadas como a via de ativação de RAC. 

Em contrapartida o mmu-miR-21a-5p apresentou sua expressão diminuída durante as 

análises in vitro e in vivo durante a infecção pela B. abortus e algumas vias biológicas foram 

importantes como a via de sinalização de IL-6. 

Os dados obtidos neste trabalho indicam que há uma grande quantidade de miRNAs 

expressos durante a fase inicial da infecção pela bactéria B. abortus em modelo murinho, e 

que a diferença de expressão destes miRNAs podem acarretar na modulação das vias 

biológicas associadas ao processo de infecção. Futuras análises de validação dos alvos 

destes miRNAs poderão auxiliar no entendimento da modulação de uma efetiva resposta 

imunológica durante o processo de infecção pela B. abortus. 
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