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RESUMO  

As proteínas RIPK (Receptor-interacting Protein Kinase) 1 e RIPK3 participam de 

diversas vias celulares incluindo sinais de sobrevivência, apoptose e ativação de 

inflamassomas. Tais proteínas tem ganhado destaque em estudos acerca da via de 

morte celular por necroptose, também conhecida como necrose programada, 

atuando como mediadoras desse processo. Desta forma, a proposta deste projeto 

será fazer o knockdown do gene RIPK1 e RIPK3 através de shRNA (RNA short 

hairpin) em células da linhagem J774 de macrófago murino, para assim, investigar o 

impacto destas proteínas na necroptose induzida por TNF-alpha.   

Palavras chave: RIPK1, RIPK3, Knockdown, necroptose. 

INTRODUÇÃO 

O uso de vetores lentivirais é muito comum na área da biologia molecular 

visto que é um meio eficiente para a transferência de material genético em uma 

célula. Diversos estudos realizados com a utilização de pequenas moléculas de 

RNAs como indutores de silenciamento demonstraram ser uma ferramenta 

importante na compreensão da função de proteínas. 1 2    

 O presente trabalho utilizou a tecnologia de shRNA (RNA short hairpin) para 

silenciar os genes RIPK1 e RIPK3 em células da linhagem J774 de macrófago 

murino. Em nosso sistema, o backbone lentiviral carrega um shRNA para o 

silenciamento (knockdown) do gene alvo nas células. Quando introduzido no 

genoma, o shRNA é transcrito, e depois transportado para fora do núcleo celular. 

Uma vez no citoplasma, a enzima DICER clivará o shRNA  para compor o complexo 

RISC (RNA-induced silencing complex). Assim, quando houver a separação do RNA 

dupla fita, o complexo RISC contendo a fita simples do shRNA se ligará na 

sequência complementar do RNAm alvo,  que após a  clivagem será  degradada, 

silenciando a expressão do gene.3 O silenciamento de RIPK1 e RIPK3 nos permitirá 

investigar o impacto destas proteínas na necroptose induzida por TNF-alpha.  

 A necroptose, também conhecida como “necrose programada”, pode ser 

induzida através da interação de TNF-TNFR, CD95-CD95L, TRAIL-TRAILR, LPS-

TLR4, entre outros, num contexto em que as caspases estão inibidas. Sendo assim, 

pode ser definida como uma morte celular independente de caspases que envolve 



também a participação das proteínas RIPK (Receptor-interacting Protein Kinase) e 

de MLKL (Mixed Lineage Kinase domain-like). A necroptose induzida por TNF foi a 

primeira a ser caracterizada e tem sido a mais estudada até o momento. 4 5 

 As proteínas RIPK (Receptor interacting protein kinase) também chamadas 

RIP, possuem sete membros, em que todos compartilham um domínio quinase 

homólogo, muito embora tenham diferentes domínios funcionais. O dominio RHIM, é 

visto em RIPK1 e RIPK3, e medeia as interações entre essas proteínas na 

necroptose. Sabe-se que as proteínas RIPK1 e RIPK3 também estão envolvidas em 

diversas vias celulares, incluindo sinais de sobrevivência, apoptose e ativação de 

inflamassomas.4 

OBJETIVOS 

Investigar a função das proteínas RIPK1 e RIPK3 em células de linhagem 

J774 de macrófago murino por meio de silenciamento gênico utilizando shRNA (RNA 

short hairpin). 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Neste trabalho utilizamos plasmídeos que foram construídos através da 

inserção de shRNA direcionados contra os RIPKs (RIPK1 ou RIPK3) , em múltiplos 

sítios de clonagem em um vetor pLKO.1, obtidos por meio de uma colaboração com 

o grupo de pesquisa do Dr. Scott Lowe, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 

NY/USA e provenientes de um consórcio internacional para a difusão da técnica de 

RNAi (The RNAi Consortium). 

Foi feita uma extração e amplificação dos plasmídeos através de uma Mini 

preparação Plasmidial e posteriormente realizamos uma digestão dos plasmídeos 

com o uso de enzimas de restrição para confirmação do vetor. Para conferência da 

sequência dos shRNA, fizemos o sequenciamento de todas as amostras. E a seguir, 

realizamos uma Midiprep seguindo as orientações do fabricante (The 

PureLink™HiPure Plasmid DNA Midiprep Kit - Invitrogen), para a produção dos 

lentivírus. Para a transfecção utilizamos a linhagem celular aderente e 

empacotadora HEK 293T e depois fizemos a transdução em nossas células alvo 

J774. Após 48h as células foram selecionadas com puromicina, já que nossos 

plasmídeos possuem gene de resistência a este antibiótico. Para a seleção das 

células transduzidas, submetemos tanto as células J774 selvagens como as 



transduzidas, a diferentes concentrações de puromicina (0,5 µg/ml; 1 µg/ml; 2 µg/ml 

e 4 µg/ml)  para avaliar qual delas estaria eliminando as células que não 

incorporaram nossos plasmídeos. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Figura 1. A. Digestão dos plasmídeos: Poço 1: Ladder 1kb Invitrogen. Poço 2. shRIPK1 (E1) 

e 3. shRIPK3 (D11) mostram bandas da digestão com BamHI e KpnI (679bp + 6347bp). 

Poço 4. shRIPK1 (E1) e 5. shRIPK3 (D11) mostram bandas da digestão com KpnI e Scal 

(1767bp + 5259bp). Poço 6. shRIPK1(E1) e 7. shRIPK3 (D11)  apresenta bandas da 

digestão com BamHI e Scal (2446bp + 4580bp). Poço 8 apresentando pLKO não digerido. 

B. Sequência do shRIPK3 (D11): 5'-CCGG-GCGAGTGATGTCTACAGCTTT-CTCGAG-

AAAGCTGTAGACATCACTCGC-TTTTT-3. C. Sequência do shRIPK1 (E1): 5'-CCGG-

CCTGAATGACATCAATGCAAA-CTCGAG-TTTGCATTGATGTCATTCAGG-TTTTT-3' 

 

 

Figura 2. A.Gráfico representando a viabilidade das células controle  (J774 selvagens) 

durante 5 dias. B. J774 transduzidas com shRIPK1 tratadas durante 5 dias com puromicina. 

C. J774 transduzidas com shRIPK3 tratadas durante 5 dias com puromicina. 

 

Na digestão (figura 1. A) é possível observar bandas de tamanho adequado, 

embora o ladder não tenha apresentado bandas no tamanho condizente, as bandas 

resultantes da digestão com diferentes enzimas quando comparadas uma a outra, 



demonstraram que, de fato, o plasmídeo é o pLKO.1. A partir dos cromatogramas 

(figura 1. B e C) que claramente apresentam a sequência do hairpin, pudemos nos 

certificar de que os shRNA contra RIPK1 e RIPK3 estão inseridos nos vetores.  

 Na curva dose-resposta, para o controle, as células J774 selvagens foram 

cultivadas em diferentes concentrações de puromicina, e tiveram sua viabilidade 

avaliada diariamente por cinco dias através de contagem manual em câmara de 

neubauer . A concentração que demonstrou mais eficiência, foi a de 4 µg/ml (figura 

2. A) pois no 5º dia as células já não apresentavam viabilidade alguma. Em 

contraste, as células transduzidas, tanto com o shRIPK1 quanto shRIPK3, cultivadas 

na concentração de 4 µg/ml ao 5º dia apresentaram células vivas (Figura 2. B e C). 

Nossos próximos passos serão, verificar o knockdown por meio de qPCR e Western 

Blot após indução da necroptose nessas células.   
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