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RESUMO

MENDONÇA-NATIVIDADE, Flávia Costa. Interação de proteínas de micronema de
Toxoplasma gondii com glicanas N-ligadas a TLR2 e TLR4: reflexos sobre a ativação
celular. 2018. 221.f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.
A toxoplasmose, cujo agente etiológico é o Toxoplasma gondii, pode causar sérios
problemas na saúde de fetos e de indivíduos imunossuprimidos. T .gondii é eurixeno,
sendo capaz de invadir e desenvolver-se dentro de qualquer célula nucleada de animais
homeotermos. Esse processo de invasão é dependente de organelas especializadas, dentre
elas as micronemas. Nosso grupo tem estudado proteínas de micronemas MIC1, MIC4 e
MIC6, que associam-se entre si na forma de um complexo MIC6/MIC1/MIC4. A
interação com células do hospedeiro ocorre através dos domínios de reconhecimento de
carboidratos (CRD) de MIC1 e MIC4, que estão ancoradas ao parasita por MIC6. MIC1
liga a glicanas contendo resíduos terminais de ácido siálico enquanto MIC4 a resíduos de
β-galactose terminais. Em estudos anteriores, determinou-se através de metodologias
variadas que as formas recombinantes de MIC1 (rMIC1) e MIC4 (rMIC4) interagem
através de seus CDRs com receptores similares a Toll (TLR) 2 e TLR4 e ativam as células
hospedeiras, levando à produção de interleucina (IL-) 12. A importância de IL-12 é
notória, uma vez que é crucial para a diferenciação de linfócitos T CD4 produtores do
interferon-γ, citocina esta que controla a replicação dos parasitos e limita o processo
infeccioso. Neste estudo, caracterizou-se as vias intracelulares desencadeadas por rMIC1
e rMIC4 para produção de citocinas por macrófagos. Por reconhecerem carboidratos dos
ectodomínios de TLR2 e TLR4, rMIC1 e rMIC4 induziram o recrutamento de moléculas
adaptadoras aos domínios intracelulares TIR de TLR2 e TLR4, o que permitiu estabelecer
as vias de sinalização dependentes da fosforilação de TAK1 e p38 MAPK e da
translocação de NF-ĸB para o núcleo, desencadeandoa produção de citocinas próinflamatórias. Ademais, a interação de rMIC1 ou rMIC4 com TLR2 ou TLR4 direcionou
a internalização de ambos receptores e, a partir dos compartimentos endossomômicos, o
que levou a transdução de sinais que culmina na ativação dos fatores de transcrição IRF3
e IRF7 (Interferon regulatory factor) e a produção de IL-10. Apesar de CD14 e CD36
terem importante função de auxiliar a ativação de vias dependentes de TLR, verificamos
que não são essenciais para que ocorra a produção de IL-12 frente aos estímulos de rMIC1

e rMIC4. Além disso, estudos preliminares, revelam que as proteínas de micronema são
capazes de induzir a tolerância de macrófagos à rMICs e à endotoxinas. Nossos resultados
permitem-nos afirmar que rMIC1 e rMIC4 atuam como agonistas de TLR2 e TLR4 e
promovem a ativação de vias de sinalização semelhantes às ativadas por lipopeptídeos ou
lipopolissacarídeos bacterianos. Em conjunto, nossos resultados contribuem para a
compreensão das estratégias de sobrevivência e geração de resposta imunitária contra T.
gondii.
Palavras chave: Proteínas de micronema, Toxoplasma gondii, Receptores do tipo Toll,
Lectinas, Imunidade Inata.

ABSTRACT
MENDONÇA-NATIVIDADE, Flávia Costa. Interaction of TLR2 and TLR4 Nglycans with the Toxoplasma gondii microneme proteins triggers host cells
activation. 2018. 221 f. Thesis (Doctorade Scientiae degree) – School of Medicine of
Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.
Toxoplasmosis is the disease caused by the protozoan Toxoplasma gondii, it may generate
severe disease in fetuses and immunocompromised individuals. T. gondii is eurixene and
can be able to invade and develop within any nucleated cell of warm-blooded animals.
Some organelles from T.gondii release several molecules involved in adhesion and host
cell invasion process. Among these secretory products, are also included those released
by micronemes. The micronemes proteins are found in association on the surface of
tachyzoite, resulting in the formation of complexes, MIC1/MIC4/MIC6. The complex,
anchored to the parasite membrane through MIC6, interacts with cells through the MIC1
and MIC4 carbohydrate recognition domains (CRD), which bind to glycans with terminal
sialic acid and beta-galactose, respectively. We verified that either recombinant
counterparts of MIC1 (rMIC1) and MIC4 (rMIC4), interact with through their CRDs with
Toll-like (TLR) 2 and TLR4 receptors and activate host cells, leading to the production
(IL-) 12. The importance of IL-12 is evident since it is crucial to the differentiation of
CD4 interferon-γ producers, this cytokine that controls the replication of the parasite and
limits the infection. In the present study, the intracellular pathways triggered by rMIC1
and rMIC4 to produce cytokines by macrophages were characterized. The recognition of
N-glycans from ectodomains of TLR2 and TLR4 by rMIC1 and rMIC4, induce the
recruitment of adapter molecules to TIR domains (Toll / interleukin-1 receptor) that allow
the establishment of signaling pathways dependent on TAK1 phosphorylation
(Transforming growth factor-β-activated kinase 1), p38 MAPK (Mitogen-activated
protein kinase p38) and the translocation of NF-ĸB (Nuclear factor ĸB) to the nucleus and
consequent induction of pro-inflammatory cytokines. Also, the interaction of rMIC1 or
rMIC4 with TLR2 or TLR4 directs the internalization of both receptors and, from the
endosomal compartments, initiates signal transduction that culminates in the activation
of the transcription factors IRF3 and IRF7 (Interferon regulatory factor) and the
production of interleukin 10. Despite the function of assisting the activation of TLRdependent pathways, we have found that CD14 and CD36 (cluster of differentiation 14
and 36) is not essential for IL-12 production in response to rMIC1 and rMIC4 stimuli.

Besides, preliminary studies show that rMIC1 and rMIC4 are potential inducers of
macrophages tolerance to rMICs and endotoxins. Our study allows concluding that
rMIC1 and rMIC4 act as agonists of TLR2 and TLR4 and promote the activation of
signaling pathways similar to those activated by lipopeptides or bacterial
lipopolysaccharides. Our results contribute to the understanding of survival strategies and
the generation of the immune response against T.gondii.
Keywords: Microneme proteins, Toxoplasma gondii, Toll-like receptors, Lectins, Innate
Immunity.
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1. INTRODUÇÃO
Toxoplasma gondii, é um protozoário intracelular obrigatório, a princípio
observado em um roedor norte-africano chamado “gundi”, Ctenodactylus gundii, por
Nicolle e Mancaeux (Nicolle e Manceaux, 1908) e em coelhos domésticos, Oryctolagus
cuniculus, por Splendore no Brasil (Splendore, 1908). Coincidentemente, esse parasito
foi reconhecido em animais de laboratório e caracterizado como pertecente ao gênero
Leishmania por ambos pesquisadores. Em 1909, Nicolle e Mancaeux criaram um novo
gênero Toxoplasma que incluía a espécie T.gondii por eles descrita (NICOLE e
Manceaux, 1909). Atualmente perante a classificação científica, Toxoplasma gondii
pertence ao reino Protista, sub-reino Protozoa, filo Apicomplexa, classse Sporozoa,
subclasse Coccidia, ordem Eucoccidia, subordem Eiimeriina e família Toxoplasmatidae.
T. gondii é a única espécie do gênero Toxoplasma (Esch, 2010).

1.1. Ciclo de vida de Toxoplasma gondii
T. gondii apresenta três estágios infecciosos – os taquizoítas (do grego tachys =
rápido) forma que apresenta uma rápida proliferação na célula hospedeira, ocorrendo
principalmente na forma aguda da doença; os bradizoítas (do grego brady = lento), que
encontram-se dentro dos cistos teciduais sob replicação lenta e são responsáveis por
estabelecer a forma crônica da doença; e os esporozoítas (em oocistos liberados nas fezes
de felídeos), que correspondem às formas infectantes oriundas de processo de reprodução
sexuada do parasito que ocorre no intestino de felídeos (Esch, 2010).
A contaminação oral com T. gondii ocorre pela ingestão de tecidos infectados com
cistos contendo bradizoítas ou alimentos contaminados com oocistos contendo
esporocistos de T. gondii (Figura 1). Ao passarem pelo estômago, esses cistos têm suas
paredes dissolvidas por enzimas proteolíticas e no intestino os parasitos tornam-se livres
para penetrar nas células epiteliais intestinais. Eles invadem a célula hospedeira por
penetração ativa da membrana plasmática e ficam limitados pelo vacúolo parasitóforo,
protegido dos mecanismos de defesa do hospedeiro. No vacúolo, multiplica-se
assexuadamente até o rompimento da célula hospedeira, liberando grande número de
taquizoítas para a invasão de novas células. Desse sítio inicial, invadem células vizinhas
e continuam a se espalhar para tecidos parenquimatosos de todo corpo num processo de
disseminação hematogênica e linfática. A partir do momento em que o hospedeiro
desenvolve uma resposta imunitária específica para T. gondii com diferenciação
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preferencial de linfócitos T auxiliares (CD4+) para produção de interferon (IFN) γ, há a
eliminação das formas taquizoítas e manutenção de parasitos bradizoítas intracelulares.
Essa fase marca o fim da fase aguda e o início da fase crônica da infecção. Os bradizoítas
iniciais poderão a dar origem a centenas de outros parasitos envoltos por uma parede fina
e elástica, constituindo assim os cistos teciduais. Os bradizoítas são menos suscetíveis à
destruição por enzimas proteolíticas do que os taquizoítas e podem se desenvolver em
órgãos viscerais, fígado e rins, mas são mais prevalentes nos tecidos musculares e neurais,
incluindo

o

cérebro,

olhos,

músculo

esquelético

e

cardíaco.

Figura 1: Ciclo de vida do Toxoplasma gondii. (1) Felinos são os hospedeiros definitivos; (2)
Rompimento de cistos e infecção de células intestinais; (3) Formação de merozoítas; (4,5) Início
da fase sexuada com formação de macrogametas e microgametas flagelados de merozoítas; (6)
Fusão de micro e macrogametas; (7) Liberação de oocisto no ambiente pelas fezes; (8) Oocistos
não esporulados tornam-se infectivos e contaminam o ambiente; (9) Oocistos esporulados podem
causar infecção animal via consumo de água e comida contaminada e iniciar a fase assexuada
(10,11) Infecção humana ocorre por ingestão de carne crua ou mal cozida de animais infectados
contendo cistos de T.gondii; (12) Multiplicação de taquizoítas no hospedeiro intermediário; (13)
Diferenciação de taquizoítas em bradizoítas e formação de cistos em tecidos; (14) Trasmissão
transplacentária de taquizoítas. Setas longas indicam a transmissão do parasito entre os
hospedeiros enquanto que as setas curtas indicam o estágio de desenvolvimento de T.gondii
dentro do hospedeiro. Figura adaptada de (Duque et al., 2013).
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Cistos teciduais intactos não causam danos aparentes e podem persistir durante
toda a vida do hospedeiro (revisto por Hill e Dubey, 2018). O homem é um hospedeiros
intermediário acidental. Outros hospedeiros intermediários que fazem parte da dieta de
felídeos são importantes para manutenção do ciclo do parasito. Assim, o ciclo de vida do
parasito se completa, quando o felídeo ingere os tecidos infectados do hospedeiro
intermediário. A parede dos cistos teciduais é dissolvida por enzimas proteolíticas no
estômago e no intestino e, os bradizoítas tornam-se livres para penetrar nas células
epiteliais intestinais e iniciar numerosos ciclos sexuais e assexuais de T. gondii (DUBEY
e FRENKEL, 1972). Conforme o ciclo entero-epitelial progride, T.gondii multiplica-se e
transforma-se em cinco tipos morfológicos distintos que culminam na ruptura de células
epiteliais e liberação de oocistos para o lúmen intestinal e em seguida, para o ambiente
juntamente com as fezes.No ambiente, os oocistos esporulam, tornando-se infectivos,
entre 1 a 5 dias (Figura 1) (revisto por Hill e Dubey, 2018). Os felídeos são hospedeiros
completos, uma vez que comportam tanto a fase sexuada quanto a assexuada de T. gondii.
1.2. Aspectos gerais da toxoplasmose
A transmissão de T.gondii ocorre por via fecal-oral (toxoplasmose adquirida) ou
pela transferência transplacentária da mãe ao feto (toxoplasmose congênita) (Dubey e
Beattie, 1988). A ingestão de oocistos do meio ambiente e o consumo de carne mal cozida
infectada com cistos teciduais são as duas maiores formas de transmissão de T.gondii
(Hill e Dubey, 2018). No entanto, determinar com exatidão a fonte da infecção é
tecnicamente difícil porque o indivíduo nem sempre é diagnosticado como portador de
toxoplasmose devido à ausência de sintomas específicos durante a fase aguda da doença
(Dubey et al., 2012).
A toxoplasmose pode ser assintomática em indivíduos imunocompetentes.
Quando há manifestações clínicas, esssas são apenas sintomas inespecíficos semelhantes
a uma gripe. Em indivíduos suprimidos imunologicamente, como pacientes
transplantados, afetados por neoplasias ou pela síndrome da imunodeficiência adquirida
(AIDS, do inglês - Acquired Immunodeficiency Syndrome), a doença pode ser fatal se não
for diagnosticada e tratada adequada e precocemente. A incidência de mortes por
toxoplasmose em HIV (do inglês – Human Immunodeficiency Virus) soropositivos com
diminuição acentuada de linfócitos T auxiliares é alta e, frequentemente, associada à
encefalite com graus variáveis de hemorragia e desenvolvimento de um quadro de
cegueira (Hunter e Sibley, 2012). Embora a toxoplasmose seja considerada relativamente
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inofensiva em adultos imunocompetentes, a infecção por T. gondii tem sido associada a
vários problemas psiquiátricos (Flegr et al., 2014), incluindo suícidio (Bak et al., 2018;
Hsu, Groer e Beckie, 2014), autoagressão (Cook et al., 2015; Pedersen et al., 2012),
depressão (Fekadu, Shibre e Cleare, 2010) e esquizofrenia (Okusaga et al., 2011).
Da infecção aguda em mulheres grávidas, decorre a transmissão congênita devido
a passagem do protozoário pela barreira placentária. Em casos raros, a transmissão da
toxoplasmose congênita ocorre pela reativação do parasito em mulheres cronicamente
infectadas (Bojar e Szymańska, 2010). A contaminação parasitária no primeiro trimestre
gestacional é a mais grave. A distribuição de T.gondii pelas vísceras e sistema nervoso
central do feto associa-se a abortos espontâneos, alterações neurológicas, cegueira,
retardo mental e psicomotor, calcificações do tecido cerebral, hidrocefalia e convulsões
(McAuley, 2014).
O impacto socioeconômico da toxoplasmose humana e o custo de tratamento de
crianças doentes, especialmente aquelas com retardo mental ou cegueira, são enormes. A
triagem pré-natal para a doença, tipicamente realizada por testes sorológicos, é
compulsória para mulheres grávidas em alguns países da Europa (Martinelli, Agangi e
Maruotti, 2007). Entretanto, no Brasil, a prática é sugerida como política pública mas não
é obrigatória, devido à alta prevalência da toxoplasmose materna (Lopes-Mori et al.,
2011). A especificidade parasitária ampla de T. gondii, a ponto de não se conhecer
nenhuma espécie de animal homeotermo resistente à infecção por esse parasito (Dubey,
1977), contribui para que a toxoplasmose seja uma doença amplamente difundida no
mundo (Hill e Dubey, 2018). Nos Estados Unidos, de 8 a 22% da população está infectada
por T.gondii (Jones et al., 2007). Na América Central, América do Sul e Europa
Continental, estima-se que a infecção varie de 30 a 90% da população (revisto por Hill e
Dubey, 2018). Em 2012, Dubey e colaboradores realizaram um extenso estudo de revisão
de dados epidemiológicos no Brasil que revelaram dados preocupantes. Até 50% dos
estudantes do ensino fundamental e de 50 a 80% das mulheres em idade fértil possuem
anticorpos anti-T.gondii. Os riscos de uma mulher não infectada adquirir a toxoplasmose
durante a gravidez e transmitir ao feto é alta porque o ambiente é intensamente
contaminado por oocistos. No Brasil, estima-se que haja uma taxa de infecção congênita
de 1/1.000 nascimentos, o que permite estimar que 2.649 crianças nasceram com
toxoplasmose em 2015. Dessas crianças, 35% tinham doenças neurológicas incluindo
hidrocefalia, microcefalia e retardo mental, 80% apresentaram lesões oculares (revisto
por Dubey et al., 2012).
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A gravidade clínica da toxoplasmose em brasileiros, pode estar associada às
características genéticas dos isolados de T.gondii em animais e humanos no país (Dubey
et al., 2012; Ferreira et al., 2011). As cepas de T. gondii isoladas no país são mais
virulentas quando comparadas as cepas prevalentes na Europa e América do Norte.
Apesar do aumento dos estudos relacionados à biologia do parasito, ainda não foram
descritos agentes quimioterápicos que eliminam os cistos teciduais do hospedeiro
infectado (Montazeri et al., 2017). No Brasil, as drogas recomendadas para o tratamento
da toxoplasmose congênita são sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Esses
medicamentos devem utilizados de forma continuada durante 12 meses, para casos
confirmados ou que não foi possível a exclusão da infecção, independente da presença de
sinais e/ou sintomas da doença (Cunha et al., 2010).
1.3. Toxoplasma gondii: características morfológicas e o processo de
invasão à célula hospedeira
Nos três estágios infecciosos de T.gondii - taquizoítas, bradizoítas e esporocistos,
o protozoário apresenta morfologia similar, dispondo de uma extremidade anterior afilada
e posterior arredondada, com dimensões que variam de 4 a 8 μm de comprimento por 2 a
4 μm de largura (Hill e Dubey, 2018). O filo Apicomplexa é reconhecido pela presença
do complexo apical, composto de organelas secretórias, como micronemas e roptrias, e
de elementos do citoesqueleto como anéis polares e o conóide, este último apenas nos
coccídeos, subclasse que inclui T.gondii (Figura 2). O núcleo está situado na região
mediana da célula próximo ao complexo de Golgi, apicoplasto e elementos do retículo
endoplasmático. Os grânulos densos, acidocalcissomas e grânulos de amilopectina
apresentam-se em número e localização variáveis. Já a mitocôndria é única e ramificada.
A película envolve todo esse conjunto e, abaixo desta, partindo do anel polar, propagamse os microtúbulos subpeliculares que percorrem o corpo celular (Souza, De et al., 2010).
O processo de invasão tem início quando o taquizoíta entra em contato com a
superfície da célula hospedeira. Aparentemente, o T.gondii não tem preferência para se
ligar a um subdomínio específico presente na membrana da célula hospedeira, mas o
processo de identificação pode ser mediado por glicoproteínas, cujos oligossacarídeos
correspondem a alvos de reconhecimento por proteínas do parasito, facilitando o processo
de invasão (Charron e Sibley, 2004; Denkers et al., 2004). Como o T.gondii é capaz de
infectar diferentes tipos celulares, ele pode utilizar receptores e ligantes comuns a todas
as células para se ligar à membrana plasmática (Souza, De et al., 2010). A invasão ocorre
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em três etapas distintas: (1) reconhecimento e adesão; (2) formação da junção móvel e
gliding; (3) penetração.

Figura 2: Morfologia intracelular do taquizoíta de Toxoplasma gondii. Micrografia eletrônica
de transmissão, corte longitudinal do taquizoíta residindo no interior do vacúolo parasitóforo
(PV), circundado pela membrana do vacúolo parasitóforo (PVM) em azul. A direita algumas
organelas são representadas. As micronemas tem uma estrutura semelhante a hastes e estão
localizadas na região anterior do parasito. As roptrias são organelas em forma de clava, estão
entre a extremidade anterior e o núcleo e apresentam um estreitamento na parte inserida no interior
do conóide. Grânulos densos são estruturas esféricas, dispersas no taquizoíta. Figura adaptada de
(Seeber e Steinfelder, 2016).

O reconhecimento e adesão se inicia pelo contato de T. gondii com a membrana
da célula do hospedeiro. Proteínas denominadas antígenos glicoproteícos de superfície
(SAGs- do inglês, Surface Antigen) e sequências relacionadas à SAG (SRS- do inglês
SAG Related Sequence) são amplamente distribuídas na superfície do parasito e fornecem
interações de baixa afinidade entre o protozoário e a superfície celular, permitindo a
adesão (Carruthers e Boothroyd, 2007).
Em seguida, ocorre a formação da junção móvel, estrutura transitória entre a
extremidade apical do parasito e a célula alvo (Mordue et al., 1999). Essa estrutura, em
forma de anel, se estabelece entre as membranas do parasito e da célula hospedeira no
momento da entrada, sendo formada por um complexo protéico de diferentes organelas,
e requer a liberação de micronemas e roptrias do polo apical do taquizoíta (Alexander et
al., 2005; Frénal et al., 2017). O conteúdo das micronemas é liberado nos momentos
iniciais da interação com a célula hospedeira, em um processo regulado por Ca2+ (Lovett
e Sibley, 2003). Em seguida, ocorre a disposição perpendicular da região do conóide em
relação à membrana celular do hospedeiro e a organização de um motor molecular de
actina-miosina sob a membrana plasmática do parasito. Essa organização de moléculas
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do citoesqueleto fornece força motora para o movimento de invasão denominado gliding
(revisto por Frénal et al., 2017). O glideosomo está firmemente ligado ao citoesqueleto e
interage com receptores extracelulares da célula hospedeira para impulsionar a entrada
do parasito. As adesinas, algumas das quais consistem em lectinas, auxiliam esse processo
por estarem inseridas na membrana plasmática de T.gondii. Após a exocitose apical de
micronemas, as adesinas atuam como ligantes específicos para receptores da célula
hospedeira (Paing e Tolia, 2014). Já foram descritos três complexos de adesinas liberados
pelas micronemas: MIC6/MIC1/MIC4, MIC2/M2AP e MIC8/MIC3 (Carruthers e
Tomley, 2008). Recentemente, foi descrito que a proteína de micronema de apicomplexa
similar à claudina (CLAMP) é essencial para entrada de T. gondii na célula hospedeira.
Possivelmente, CLAMP é responsável pelo mecanismo coordenado de liberação de
roptrias logo após as proteínas de micronemas serem descarregadas na superfície da
célula hospedeira (Sidik, Saima M., Ganesan, Suresh M., Nasamu, Armiyaw S., Huynh,
My-Hang, Huet, Diego, Niles, Jacquin, Carruthers, Vern, Lourido, 2014; Sidik et al.,
2016). A secreção de proteínas de roptrias (RON) permite a formação da junção móvel
entre RON2-RON4-RON5 e AMA1 (do inglês – Apical Membrane Antigen 1), liberada
das micronemas, permitindo a progressão do parasito para a célula alvo (Frénal et al.,
2017).
Enquanto o parasito invade a célula, ocorre a formação do vacúolo parasitóforo.
As roptrias, no momento da adesão e após a invasão, secretam seus conteúdos na célula
hospedeira através de vesículas que irão se fundir com a membrana do vacúolo. Estimase que 20% dos lipídeos que constituem os vacúolos parasitóforos são provenientes do
parasito (Suss-Toby, Zimmerberg e Ward, 1996). Esse vacúolo possui características não
fusogênicas, evitando a fusão com elementos das vias endo e exocíticas da célula
hospedeira e escapando da degradação lisossomal (revisto por Souza, De et al., 2010).
No vacúolo parasitóforo ocorre a secreção dos conteúdos de grânulos densos. Diferente
das roptrias e das micronemas, que secretam seu conteúdo na região apical do parasito, a
secreção dos grânulos densos ocorre nas regiões lateral e posterior do corpo do parasito
(revisto por Souza, De et al., 2010). Os grânulos densos modificam o ambiente do vacúolo
parasitóforo tornando-o resistente a acidificação e fusão lisossômica, que permite a
sobrevivência e a replicação do parasito no interior da célula hospedeira (Ajioka,
Fitzpatrick e Reitter, 2001).
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1.4. As proteínas de micronema e a a tividade lectínica do complexo
MIC6/MIC1/MIC4
Lectinas são proteínas que possuem no mínimo um domínio não catalítico capaz
de se ligar de modo específico e reversível a um mono ou oligossacarídeo (Peumans e
Damme, Van, 1995). Sua capacidade de ligação a carboidratos é atribuída a um segmento
polipeptídico designado domínio de reconhecimento de carboidrato (CRD, do inglês carbohydrate recognition domain) (Drickamer, 1988). As primeiras descrições de
lectinas datam do final do século XIX, no entanto, é recente a investigação dos fenômenos
biológicos a partir do reconhecimento de glicanas, especialmente as expressas em
superfícies celulares. Interações lectina-carboidrato desempenham importante papel em
eventos de adesão celular, que são cruciais na inflamação, nas infecções por vírus,
bactérias, fungos e protozoários, na simbiose de plantas com bactérias, na diferenciação
celular, na migração de linfócitos, na transformação neoplásica e na ocorrência de
metástases (revisto por Sharon e Lis, 2004), dentre outros processos fisiológicos ou
patogenéticos.
Parasitos do filo Apicomplexa podem se utilizar do reconhecimento de
carboidratos durante a invasão à célula hospedeira (revisto por Paing e Tolia, 2014; RicciAzevedo, Roque-Barreira e Gay, 2017). O mecanismo de gliding promovido por
Plasmodium falciparum envolve a atividade das adesinas, liberadas por micronemas
como a TRAP (do inglês - thrombospondin-related anonymous protein) capaz de se ligar
a heparana sulfato, expresso abundantemente na superfície de hepatócitos (Sultan et al.,
1997) e EBA-175 (do inglês - Erythrocyte Binding Antigen 175) que reconhece glicanas
sialiladas da glicoforina A expressa na superfície de eritrócitos (Tolia et al., 2005). A
invasão de eritrócitos por P. vivax, por sua vez, envolve o reconhecimento de glicanas
sialiladas de glicoforina C, da superfície celular, por proteínas de micronemas de
merozoítas DBP (do inglês - Duffy-binding protein) (revisto por Paing e Tolia, 2014).
As glicoproteínas SAG e SRS de T. gondii estabelecem interações laterais, de
baixa afinidade, com glicosaminoglicanas da superfície de células do hospedeiro
(Carruthers et al., 2000; Ortega-Barria e Boothroyd, 1999). Até o momento, pelo menos
20 tipos de proteínas de micronemas foram descritas, incluindo MIC1-MIC12, AMA1,
M2AP (do inglês - MIC2- associated protein), SUB1 (do inglês - Subtilisin-like protein),
ROM1 (do inglês - Microneme rhomboid protease), SPATR (do inglês - Sporozoite
Protein with an altered thrombospondin repeat), PLP1 (do inglês, Perforin-like protein
1) CLAMP e TLN4 (toxolisina 4) dos quais 10 tipos (MIC1-4, MIC6-9, MIC12 e SPATR)

INTRODUÇÃO│24

contém domínios adesivos similares às moléculas de adesão encontradas em células
eucarióticas.
Os domínios adesivos encontrados em proteínas de micronema são do tipo
integrina, trombospondina tipo I, EGF (do inglês – epidermal growth factor), CBL ( do
inglês – chitin binding-like) e domínios Apple (revisto por Kessler et al., 2008; Souza, De
et al., 2010). A variedade de dominíos de adesão permitem ao parasito estabelecer
interação com uma ampla variedade de células hospedeiras. Ademais, as proteínas de
micronemas podem associar-se entre si e formar complexos.
Na literatura, encontra-se a descrição de três complexos de adesinas em T.gondii:
MIC2/M2AP, MIC8/MIC3 e MIC6/MIC1/MIC4 (Carruthers e Tomley, 2008; Frénal et
al., 2017). MIC2 é encontrada formando complexos heterohexaméricos com M2AP.
Atribui-se a esse complexo um papel fundamental durante o gliding e adesão à superfície
celular (Jewett e Sibley, 2004). Já o complexo MIC8/MIC3 auxilia no mecanismo de
secreção de roptrias e invasão da célula hospedeira (Kessler et al., 2008). Atualmente, o
complexo MIC6/MIC1/MIC4 é o mais caracterizado estruturalmente.
Os primeiros indícios da propriedade lectínica de componentes do complexo
MIC6/MIC1/MIC4 foram obtidos por nosso grupo, ao estudar a atividade de uma fração
obtida do antígeno solúvel total de T. gondii (STAg) por afinidade à coluna de lactoseagarose, denominada Lac+. Constatou-se que essa fração é constituída do subcomplexo
MIC1/MIC4, dotado de atividade hemaglutinante, seletivamente inibida por lactose, Dgalactose e fetuína. Tal propriedade de reconhecimento de açúcar foi atribuída a MIC1,
constituindo-se na primeira descrição de uma proteína ligante de carboidrato de T. gondii
com especificidade dirigida a β-galactosídeos (Lourenço et al., 2001). O estudo liderado
por Stephen Matthews, com participação do nosso grupo, demonstrou que a proteína
responsável por reconhecer galactose é MIC4 (Marchant et al., 2012). Esses dados são
coerentes com a observação prévia do nosso grupo de que o subcomplexo MIC1/MIC4
liga-se a lactose (Lourenço et al., 2001). Atualmente, o conhecimento acerca das
características estruturais e da especificidade de reconhecimento de carboidratos por
MIC1 e MIC4 está detalhadamente descrita na literatura.
MIC1 possui massa molecular de 49 kDa, é solúvel e multifuncional, capaz de se
ligar a glicoconjugados que apresentam α2-3 sialilactosaminas na região terminal das Nglicanas (Blumenschein et al., 2007; Friedrich et al., 2010; Sardinha-Silva et al., 2017).
Estudos da estrutura atômica revelaram, na porção N-terminal de MIC1, os domínios
MAR (do inglês - Microneme Adhesive Repeat Domain) (Blumenschein et al., 2007).
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Esses domínios apresentam dois sítios - MAR1 e MAR2, ambos com alta afinidade e
especificidade de reconhecimento de ácido siálico de glicanos da superfície das células
de mamíferos (Saouros et al., 2005). Além dos domínios MAR, MIC1 possui um domínio
do tipo galectina, que não interage com a célula hospedeira e não possui atividade
lectínica.
Na superfície do parasito, essa proteína apresenta-se complexada às outras duas
proteínas de micronema, MIC4 e MIC6, constituintes do complexo (Reiss et al., 2001).
A presença de MIC1 é fundamental para o transporte de MIC4 e MIC6 para o retículo
endoplasmático e complexo de Golgi, tornando possível a expressão do complexo na
superfície do parasito (Reiss et al., 2001; Saouros et al., 2005). MIC4, de massa molecular
de 61kDa, também é capaz de interagir com a célula hospedeira; é uma proteína solúvel,
adesiva, que contém 6 domínios Apple (A) conservados, expostos ao meio extracelular
(Brecht et al., 2001) e dispostos aos pares: A1/2, A3/4 e A5/6. Segundo Marchant e
colaboradores, o segundo domínio Apple de MIC4 (A2) é essencial para a interação com
a região β-finger do domínio MAR1 de MIC1; além disso, o grupo demonstrou que o
quinto domínio Apple (A5) é o responsável pela interação com glicanas presentes na
superfície da célula hospedeira. MIC4 tem alta afinidade por resíduos de β1-3
galactosaminas ou β1-4 galactosaminas (Marchant et al., 2012). Sendo assim, o
subcomplexo MIC1/MIC4 corresponde à sua forma secretada que interage com a célula
hospedeira (Figura 3).
O domínio similar a galectina de MIC1 permite a associação dessa proteína com
a MIC6 (Friedrich et al., 2010; Saouros et al., 2005). MIC6, que possui 34 kDa, é a única
proteína integral de membrana do parasito pertencente ao complexo MIC6/MIC1/MIC4
e não interage com a célula do hospedeiro. MIC6 liga-se a MIC1 através do seu domínio
EGF e ancora o complexo à superfície do parasito durante a invasão (Reiss et al., 2001;
Sawmynaden et al., 2008). Estudos anteriores demonstraram que MIC1 proporciona
maior força de adesão à célula hospedeira do que MIC4. Ademais, MIC1 propicia a
adesão do parasito mesmo na ausência de expressão das proteínas MIC4 e MIC6. Atribuise à MIC6 um papel essencialmente estrutural, de suporte e como “escoltadora” das duas
proteínas adesivas, com função de endereçamento intracelular do complexo (Joiner e
Roos, 2002; Marchant et al., 2012; Reiss et al., 2001; Saouros et al., 2005).
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Figura 3: Interação do subcomplexo MIC1/MIC4 com a célula hospedeira. A formação do
subcomplexo MIC1/MIC4 decorre da interação do segundo domínio apple de MIC4 (A2) com o
primeiro domínio de repetição adesiva de MIC1 (MAR1). MIC4 interage com a célula hospedeira
através de seu quinto domínio Apple (A5), reconhecendo β-galactosídeos (I). MIC1 interage com
a célula hospedeira através de seus domínios de repetição adesiva (MAR1 e 2), reconhecendo
gicanas sialiladas (II). Adaptado de (Marchant et al., 2012)

O modelo proposto por Marchant e colaboradores, considera as interações
intermoleculares que ocorrem entre MIC1 e MIC4 para definir a estequiometria das
lectinas na formação do subcomplexo. Sendo este constituído por: trímeros de MIC1 e
heterohexâmeros de MIC1/MIC4 ancorados a superfície do parasita via MIC6 (Marchant
et al., 2012) (Figura 4).

Figura 4: Modelo proposto para organização do subcomplexo MIC1/MIC4. (A) A forma
trimérica de MIC1 (região superior), com a presença da região β-finger que interage com domínio
Apple 2 de MIC4. A associação entre MIC1 e MIC4 resulta na formação do hetero-hexâmero
(região inferior). Regiões de interação com ácido siálico (amarelo) e galactose (azul) estão
representadas. (B) As massas moleculares do subcomplexo nativo é consistente com a existência
de trímeros de MIC1 e heterohexâmeros de MIC4. MIC1 forma trímeros através de pontes
dissulfeto e cada monômero, pertencente ao trímero, de MIC1 liga-se a MIC4 formando um
heterohexâmero. Adaptado de (Marchant et al., 2012).
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Uma representação alternativa da disposição do complexo MIC1/MIC4/MIC6 na
membrana do parasito foi proposta por (Paing e Tolia, 2014)ao revisar a literatura em
termos dos relatos de complexos multiméricos de adesão que estão envolvidos na invasão
de células do hospedeiro por espécies do filo Apicomplexa (Figura 5).

Figura 5: Modelo do complexo formado por MIC6/MIC1/MIC4 na superfície do parasito
Toxoplasma gondii. Trímeros de MIC1 ligam-se a heterohexâmeros de MIC4. MIC6 ancora o
complexo à membrana do parasito via domínio transmembrana Figura adaptada de (Paing e Tolia,
2014).

As diferentes especificidades da ligação de MIC1 e MIC4 a carboidratos permitem
ao parasito explorar mecanismos de invasão independentes. Alternativamente, podem
estar implicadas na preferência de tropismo do parasito para tecidos ou células cerebrais,
abudantes em gangliosídeos com oligossacarídeos expostos para a superfície celular
(Marchant et al., 2012). Embora MIC4 interaja mais fracamente com a superfície da
célula hospedeira, essa interação soma à adesão mais forte proporcionada por MIC1
(Saouros et al., 2005). Estudos anteriores, demonstraram que a remoção de ácido siálico
da superfície de células de mamíferos prejudica dramaticamente a invasão de T.gondii
(Monteiro, Soares e Souza, De, 1998). Ademais, parasitos nocautes para MIC1
apresentam dificuldades de invasão à célula hospedeira e tornam-se menos virulentos. No
entanto, a adesão desse parasito nocaute não é significantemente prejudicada
(Blumenschein et al., 2007; Cérède et al., 2005; Sawmynaden et al., 2008).
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1.5.A imunidade inata contra a infecção por Toxoplasma gondii
Para estabelecer-se como parasita intracelular, T.gondii encontra muitos desafios
ao ultrapassar as barreiras de vigilância imunológica. No intestino, os parasitos invadem
os enterócitos e se multiplicam ou atravessam a barreira epitelial até alcançarem a lâmina
própria, onde se encontram os macrófagos residentes, células dendríticas e linfócitos
intra-epiteliais (Buzoni-Gatel et al., 2006). A infecção espalha-se rapidamente em direção
aos linfonodos drenantes, baço e, eventualmente todos os órgãos (Sibley, 2010). Quando
estabelecido na célula hospedeira, T. gondi reside no vacúlo parasitóforo e a resposta
imunitária adaptativa limita o crescimento do parasito, induzindo a conversão de
taquizoítas para bradizoítas, ou seja, o desenvolvimento da imunidade adaptativa é
necessário para a resistência à infecção (Frénal et al., 2017). No entanto, a resposta
imunitária não é capaz de erradicar os cistos teciduais e a reativação dos cistos pode
causar graves problemas em pacientes imunossuprimidos (Montoya e Liesenfeld, 2004).
O reconhecimento de parasitos protozoários pelo sistema imunológico de
mamíferos envolve mecanismos complexos, uma vez que a maioria dos padrões
moleculares associados a patógenos (PAMPs- do inglês Pathogen-Associated Molecular
Pattern) bacterianos e virais clássicos que é detectada por receptores do sistema
imunológico não é encontrada em patógenos eucariotos. Sendo assim, houve evolução de
receptores para reconhecimento de um conjunto de moléculas distintas presentes
exclusivamente em protozoários (revisto por Yarovinsky, 2014). Esse reconhecimento
desencadeia a produção de interleucina 12 (IL-12) e do fator de necrose tumoral (TNF)
(Denkers et al., 2004). A produção de IL-12 é fundamentalmente dependente de células
dendríticas, que funcionam como células sentinelas. Experimentos in vitro e in vivo
mostraram que antígenos solúveis de T. gondii induzem células dendríticas a produzirem
altas concentrações de IL-12 (Caetano et al., 1997). Curiosamente, as células dendríticas
que apresentam o marcador CD8α são seletivamente ativadas por T. gondii para a
produção de IL-12 (Caetano et al., 1997; Mashayekhi et al., 2011). No entanto, a
produção de IL-12 por células dendríticas CD8α+, é dependente de IFN-γ previamente
produzido por células natural killer (NK) (Goldszmid et al., 2012). IL-12 e TNF, são coestimuladores para a produção de IFN-γ por células NK. A ligação de IL-12 a seu receptor
presente em linfócitos T auxiliares (CD4+) que são ativados por antígenos específicos é
fundamental para diferenciação dessa célula T em linfócitos T auxiliares do tipo 1 (Th1).
IFN-γ, através da ativação de STAT (do inglês, Signal transducer and activator of
transcription) 1 reforça a diferenciação Th1 de linfócitos, pois STAT1 e STAT4 atuam
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conjuntamente para a expressão de T-bet, que regula centenas de genes de linfócitos Th1
(O’shea, 2013). As células Th1 desempenham um papel chave na proteção contra
infecção por T. gondii pela produção de IFN-γ em altas concentrações (Denkers e
Gazzinelli, 1998), embora linfócitos T citotóxicos (CD8+) possam também secretar tal
citocina (Denkers e Gazzinelli, 1998; Khan, Smith e Kasper, 1988, 1990). A grande
quantidade de IFN-γ, liberada no microambiente, desencadeia a produção de óxido nítrico
(NO) e metabólitos reativos de oxigênio e nitrogênio pelos próprios macrófagos,
capacitando-os a promover a morte intracelular do protozoário (Denkers e Yap, 1997).
Portanto, IL-12, TNF-α e IFN-γ são citocinas críticas na resistência a T. gondii (Gazzinelli
et al., 1993; Scharton-Kersten et al., 1996).
Em 2002, Scanga e colaboradores demonstraram que a produção de IL-12 e IFNγ induzida por T. gondii é drasticamente reduzida em camundongos nocautes para a
molécula adaptadora MyD88 (do inglês - Myeloid differentiation primary response 88),
um importante elemento de sinalização usado por membros da família de receptores do
tipo Toll (TLR) (Scanga et al., 2002). Essa observação levou a hipótese de que a ativação
de MyD88 induzida por TLR é essencial para a resistência do hospedeiro a T. gondii
(Scanga et al., 2002). Estudos revelaram que MyD88 é necessário para resposta
imunitária a outros parasitos protozoários, tais como Leishmania spp. (Muraille et al.,
2003) e Trypanosoma cruzi (Bafica et al., 2006). Proteínas ancoradas por GPI
(glicoinositol fosfoslipídeos) são muito abundantes na membrana de taquizoítas, bem
como em outros parasitos dos gêneros Trypanosoma, Leishmania e Plasmodium, e atuam
como ligantes de TLR (Debierre-Grockiego et al., 2003; Ropert e Gazzinelli, 2000). Com
base nessas observações, hipotetizou-se que a produção de IL-12 proveniente da ativação
de MyD88 dirigida por TLR em células dendríticas, promove a diferenciação de linfócitos
T (Th0) para T helper (Th1), necessária para a sobrevivência do hospedeiro durante a
infecção parasitária (Jankovic et al., 2002; Yarovinsky et al., 2006). No entanto, foi
demonstrado que o tratamento com IL-12 não protege camundongos MyD88-/- da
infecção por T. gondii. Em resposta a ativação de MyD88, células dendríticas induzem
células NK a produzirem IFN-γ, mas não induzem células T a secretarem essa citocina
(Hou et al., 2011).
A resposta inflamatória decorrente da infecção por T. gondii deve ser
rigorosamente controlada, a fim de evitar injúria tecidual. O balanceamento da resposta
pode se dar pela produção concomitante de IL-10, citocina fundamental na manutenção
da homeostasia da resposta imunológica durante a infecção por T. gondii. Camundongos
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nocautes para IL-10 sucumbem à infecção, obedecendo a um curso notavelmente similar
ao observado em animais deficientes de IL-12 e IFN-γ (Gazzinelli et al., 1996; Jankovic
et al., 2007). Animais deficientes para IL-10 apresentam intensa inflamação aguda e baixo
número de parasitos (Gazzinelli et al., 1996). Células T reguladoras (Tregs) são capazes
de suprimir a imunidade na infecção aguda por T. gondii em consequência do aumento
da produção de IL-10 (Tenorio et al., 2011). As células Th1 também são importantes
fontes de produção de IL-10 durante a infecção pelo parasito (Jankovic et al., 2007). Essa
resposta ocasiona uma diminuição da proliferação de células T CD4+ ou CD8+, através
de um mecanismo dependente de IL-2 (Tenorio et al., 2011). A ausência de células Tregs
na infecção por T. gondii, em camundongos resistentes, gera aumento na produção de
citocinas pró-inflamatórias e maior carga parasitária (Morampudi et al., 2011). Os
mecanismos de defesa do hospedeiro contra a infecção por T. gondii limitam a expansão
do parasito e induzem a sobrevida do hospedeiro; em contrapartida, eles estimulam a
conversão do parasito em bradizoítas, formando os cistos teciduais (Filisetti e Candolfi,
2009). Essa forma do parasito resiste à resposta imunitária e pode se manter no hospedeiro
por toda a vida (Cong et al., 2005).
1.6. TLRs: história, estrutura e função
Acredita-se que os TLRs estejam entre os sistemas mais antigos de
reconhecimento de patógenos. Charles Janeway, em 1989, escreveu sobre a importância
do reconhecimento de “certas características ou padrões comuns em agentes infecciosos,
mas ausentes no hospedeiro” (Janeway, 1989). Tais características se referiam aos
PAMPs que correspondem a moléculas importantes para a sobrevivência dos patógenos,
conservadas evolutivamente e não expressas em células do hospedeiro. Assim os PRRs
(do inglês- Pattern Recognition Receptors), receptores que reconhecem tais padrões, são
capazes de discriminar o próprio do não próprio (Kumar, Kawai e Akira, 2009). A família
mais conhecida de PRRs são os TLRs. Os PRRs são amplamente expressos por uma
variedade de células do sistema imunológico, como monócitos, macrófagos, células
dendríticas e algumas células epiteliais (Li, Lee e Madrenas, 2013). Exercem influência
sobre a apresentação de antígenos para linfócitos T e sobre a diferenciação de células T
auxiliares naïve (Th0) em Th1 ou Th2, durante infecções microbianas. Assim, o
reconhecimento microbiano por TLR ajuda a direcionar a resposta imunitária adaptativa
(Janeway et al., 2002).
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Os estudos relacionados aos TLRs foram iniciados por Stein e colaboradores que
descobriram uma família de receptores relacionada ao desenvolvimento de Drosophila
melanogaster, nomeada como Toll (Stein et al., 1991). Em seguida, Medzhitov e
colaboradores, descobriram um receptor humano homólogo a Toll capaz de ativar NF-ĸB
(Medzhitov, Preston-Hurlburt e Janeway, 1997). Camundongos deficientes para esse
receptor foram incapazes de secretar citocinas pró-inflamatórias em resposta ao
lipopolissacarídeo (LPS). Esse receptor, mais tarde chamado de Toll-like receptor 4, foi
o primeiro membro da família TLR a ser caracterizado (Poltorak et al., 1998). A
descoberta da família TLR foi um evento tão importante para a pesquisa em imunologia
que, em 2001, Jules Hoffmann e Bruce Beutler foram laureados com o Prêmio Nobel de
Fisiologia ou Medicina (O’Neill, Golenbock e Bowie, 2013).
Atualmente, são conhecidos 13 TLRs em mamíferos que podem ser subdivididos
naqueles que estão localizados na superfície celular e são ativados por ligantes lipídicos
e protéicos e aqueles que respondem à ácidos nucléicos, encontrados nos compartimentos
endossômicos (Figura 6). Nesse sentido, TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6, TLR10 e
TLR11 encontram-se na membrana plasmática e são ativados por moléculas que estão
presentes na superfície de microrganismos ou secretadas por eles durante a invasão. Já
TLR3, TLR7, TLR8, TLR9,TLR12 e TLR13 são expressos no ambiente intracelular, em
membranas endossomais e compartimentos fagolisossômicos reconhecendo ácidos
nucléicos (Gay, Nicholas J et al., 2014; O’Neill, Golenbock e Bowie, 2013).
Surpreendentemente, os TLRs podem reconhecer um repertório de ligantes
estruturalmente não relacionados. Por exemplo, TLR4 reconhece LPS, de bactérias Gram
negativas, e também proteínas de choque térmico (Lee, Jeong e Yoo, 2013), fibronectina
(Lefebvre et al., 2011), uma proteína do vírus sincicial respiratório (Haynes et al., 2001)
ou a droga paclitaxel (Kawasaki et al., 2000). TLR2 liga-se a uma ampla variedade de
moléculas que incluem diacil e triacilgliceróis, proteínas e polissacarídeos especialmente
aqueles de bactérias Gram positivas (Oliveira-Nascimento, Massari e Wetzler, 2012).
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Figura 6: Visão geral das vias de sinalização de TLR. Os TLRs estão presentes na
superfície das células e em endossomos, onde detectam componentes da parede celular
microbiana, ácidos nucléicos não próprios ou padrões moleculares associados a danos.
Quando estimulados, a maioria dos TLRs ativam uma via de sinalização que envolve a
molécula adaptadora MyD88. TLR3 é uma exceção, uma vez que usa exclusivamente
uma via dependente de TRIF (do inglês - TIR domain-containing adaptor protein
inducing IFN-β). TLR4 usa as duas vias – de MyD88 e TRIF. A associação com outras
vias de sinalização garante que o sinal de TLR seja devidamente regulado para levar a
apoptose, sobrevivência celular, a transcrição de citocinas e quimiocinas próinflamatórias e/ou anti-inflamatórias. Figura adaptada de (Gay, N J et al., 2014)
A sinalização via TLR4 é dependente da formação de homodímeros do receptor,
por outro lado, TLR2 forma heterodímeros com TLR1, TLR6 e provavelmente com
TLR10 (Li, Lee e Madrenas, 2013). TLR10 pertence a mesma família evolutiva de TLR1
e TLR6 (Roach et al., 2005) e compartilha características referentes a ligação e
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especificidade com TLR1; entretanto por razões ainda não compreendidas, não induz o
mesmo tipo de sinalização (Guan et al., 2010). TLR11, TLR12 e TLR13 são encontrados
somente em camundongos; no ser humano são representados por pseudogenes (Heine,
2011).
Estruturalmente, todos os TLRs compartilham características em comum. TLRs
são proteínas integrais de membrana do tipo I com regiões C e N-terminal específicas. Na
região C-terminal, voltada para o citoplasma, encontra-se o domínio TIR), necessário para
a interação e o recrutamento de moléculas adaptadoras, envolvidas na ativação da via de
sinalização downstream. O domínio TIR é conservado e modulado pela interação
proteína-proteína, após a dimerização de TLR (O’Neill e Bowie, 2007). Sugere-se que o
domínio TIR representa uma sequência conservada muito antiga, que já exercia função
imunológica antes mesmo da divergência entre plantas e animais. Já foram encontrados
homólogos dos domínios TIR em algumas proteínas vegetais e que surpreendentemente,
conferem resistência a agentes patogênicos (O’Neill, Golenbock e Bowie, 2013). A região
N-terminal tem localização extracelular ou voltada para o interior dos endossomos e ela
é a responsável pelo reconhecimento de moléculas originárias de patógenos (Kawai e
Akira, 2010). Esse ectodomínio é formado por aproximadamente 16 a 28 regiões
repetidas ricas em leucina (LRRs- do inglês, leucine-rich repeat sequences) que se
dobram em uma estrutura solenóide formada por folhas-β paralelas. Cada LRR consiste
de 20 a 30 aminoácidos com um motivo conservado em “LxxLxxLxxN”. O local exato
onde ocorre o reconhecimento do ligante ainda não é conhecido (Gangloff et al., 2013;
Gay, Nicholas J et al., 2014; Gay e Gangloff, 2007). Um estudo liderado pelo Professor
Nicholas Gay, revelou que todos os TLRs possuem sítios de glicosilação em seus
ectodomínios. Esses sítios são altamente conservados dentre as espécies e isso denota a
importância funcional das glicanas de TLR. No ectodomínio de TLR2 encontram-se 4
sítios de N-glicosilação e em TLR4 encontram-se 9 sítios, que auxiliam na secreção do
receptor para a membrana sendo necessária para o desempenho de sua função receptora
(Silva Correia, Da e Ulevitch, 2002; Weber, Morse e Gay, 2004).
A sinalização de TLR2 e TLR4 é iniciada pela dimerização dos receptores
induzida pela interação com PAMPs que aproxima os domínios TIR formando uma
plataforma de recrutamento de moléculas adaptadoras. Já foram descritas cinco moléculas
adaptadoras para o domínio TIR: MyD88, MAL/TRAM (do inglês - MyD88 adapter
like/TRIF-related adaptor molecule), TRIF, TRAM e SARM ( do inglês -Sterile-alpha
and Armadillo motif containing protein) (revisto por O’Neill e Bowie, 2007). MyD88
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está envolvido na sinalização de todos os TLRs, exceto TLR3. A heterodimerização de
TLR2 determina o perfil de resposta desencadeado.
No geral, TLR2/1 está mais associado com geração de resposta pró-inflamatória
que TLR2/6 que está mais implicado com a produção de citocinas anti-inflamatórias
(Chau et al., 2009; DePaolo et al., 2008). A disponibilidade de adaptadores intracelulares
é um fator que pode direcionar padrões de sinalização diferentes a partir de TLR2. Para
respostas anti-inflamatórias, por exemplo, os heterodímeros de TLR2/6 podem recrutar o
adaptador Mal levando a ativação de PI3K-Akt (do inglês - Phosphoinositide 3-kinaseprotein kinase B), que produz IL-10 (Santos-Sierra et al., 2009). A sinalização de TLR2
é majoritariamente dependente de MyD88/Mal e culmina na translocação de NF-ĸB para
o núcleo para modular a transcrição e consequentemente a produção de citocinas próinflamatórias. Essa cascata também ativa MAPK (do inglês – Mitogen-activated protein
kinase) que podem influenciar a transcrição de genes inflamatórios e a establidade do
mRNA desses transcritos pela indução do fator de transcrição AP-1(do inglês – activation
protein-1). (Oliveira-Nascimento, Massari e Wetzler, 2012). Em contrapartida, se Mal
transferir MyD88 para TRAM, o complexo é endocitado e subsequentemente a ativação
de TLR2 ocorre via compartimentos endossômicos que leva a fosforilação de IRF7 e
produção de citocinas anti-inflamatórias (Stack et al., 2014).
Já a sinalização de TLR4 requer a formação de homodímeros. A localização
subcelular desse receptor determina o tipo de resposta inflamatória. TLR4 é conhecido
por utilizar duas distintas vias de sinalização: (1) proveniente da superfície celular, é
dependente de MyD88 e culmina na ativação de NF- κB e produção de citocinas próinflamatórias como IL-12, IL-1β, IL-6 e TNF-α; (2) advinda dos compartimentos
endossômicos, é dependente de TRIF que leva a produção de IFN-I e IL-10

em

decorrência da ativação do fator de transcrição IRF3 (do inglês – Interferon Regulatory
Factor 3) (Aksoy et al., 2012; Barbalat et al., 2009; Li, Lee e Madrenas, 2013) (Figura
7).
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Figura 7: Modelo simplificado da via de ativação de TLR2 e TLR4. A sinalização de TLR4 e
dos heterodímeros de TLR2 expressos na superfície celular é dependente das moléculas
adaptadoras Mal e MyD88 e culminam na ativação de NF- κB e produção de citocinas próinflamatórias (TNF-α). A endocitose de TLR4 induzida pelo ligante necessita do recrutamento de
TRAM e TRIF e ativação de IRF3. Já os heterodímeros de TLR2 quando endocitado necessitam
de TRAM e MyD88 e ativação de IRF-7 que levam a produção de citocinas anti-inflamatórias,
como IFN-α/β. Figura adaptada de (Stack et al., 2014).

Os correceptores CD14 e CD36 também influenciam na sinalização celular,
dependente de TLR, por desempenharem um papel na discriminação de ligantes. CD14 é
uma proteína encontrada na forma solúvel ou ancorada a membrana por GPI (Zanoni et
al., 2011). O reconhecimento de LPS por TLR4 é facilitado pela transferência do
lipopolissacarídeo ligado a LBP (do inglês – LPS-binding protein) para CD14, que então,
disponibiliza o LPS para o complexo TLR4/MD-2 (Silva Correia, Da et al., 2001). Após
a ligação do LPS ao complexo, ocorre a dimerização de TLR4 e subsequente ativação da
cascata de sinalização. Além de LPS, CD14 liga-se a peptidioglicana (Dziarski, Tapping
e Tobias, 1998), Pam3CSK4 (palmitoil-3-Cys-Ser-(Lys)4) (Nakata et al., 2006), poli I:C
(Lee et al., 2006) e porções CpG de DNA (Baumann et al., 2010). Já CD36 é uma proteína
integral de membrana responsável por reconhecer diacilglicerídeos. Os ligantes de
diacilglicerídeos interagem com CD36 e são transferidos para CD14, que por sua vez os
transfere para os heterodímeros TLR2 (Jimenez-Dalmaroni et al., 2009). No entanto, se
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o ligante é um triacilglicerídeo, CD36 não é necessário para a transferência dessa
molécula para CD14 (Gerold et al., 2008). A disponibilidade de CD14 e CD36 é
importante para construção de respostas pró-inflamatórias dependentes de TLR2, mas não
para a produção de IL-10 (Frodermann et al., 2011).
1.7.TLRs envolvidos no reconhecimento de T. gondii
A primeira descrição de uma proteína de T. gondii ligante específica de TLR foi
realizada por Yarovinsky e colaboradores (2005). Essa proteína, conhecida como
profilina (PRF), é um ligante específico de TLR5, TLR11 e TLR12, auxilia na
polimerização dos filamentos de actina durante o gliding de T.gondii e desencadeia
produção de IL-12 por macrófagos peritoneais murinos (Andrade et al., 2013; Koblansky
et al., 2013; Kucera et al., 2010; Yarovinsky et al., 2005). TLR7 e TLR9 podem
reconhecer RNA e DNA genômico de T.gondii, respectivamente (Andrade et al., 2013).
Ademais, TLR2 e TLR4 estão envolvidos na detecção de âncoras GPI do parasito
(Debierre-Grockiego et al., 2007). Estudos prévios do nosso grupo demonstraram que
MIC1 e MIC4 induzem a secreção de IL-8 por células HEK293T expressando TLR4 ou
os heterodímeros TLR2/1 e TLR2/6 (Mendonça, 2014; Sardinha-Silva et al., 2017;
Mendonça-Natividade, em revisão). Além disso, comprovamos que essas proteínas de
micronema estabelecem interações com as N-glicanas de TLR2 e TLR4 e promovem a
ativação de células dendríticas e macrófagos que resulta na produção de citocinas próinflamatórias (Sardinha-Silva et al., 2017). No presente trabalho, buscamos caracterizar
as vias de sinalização intracelulares originárias da interação de MIC1 e MIC4 com as Nglicanas de TLR2 e TLR4 em macrófagos, para melhor compreender os mecanismos que
caracterizam a regulação da resposta imunológica do hospedeiro por T.gondii.
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2. OBJETIVOS
Como o direcionamento da imunidade inata é determinante para a resolução da
toxoplasmose e os TLRs são as moléculas chaves na interface entre a imunidade inata e
adaptativa, nossos objetivos foram:

Objetivo geral
Caracterizar as vias de sinalização promovidas pela reconhecimento de N-glicanas
presentes nos ectodomínios de TLR2 e TLR4 por MIC1 e MIC4.
Objetivos específicos
1. Determinar as moléculas responsáveis pela promoção de IL-12 por macrófagos
após o estímulo por rMIC1 e rMIC4;
2. Verificar se rMIC1 e rMIC4 são capazes de direcionar a endocitose de TLR2 e
TLR4 e promover ativação celular via compartimentos endossômicos;
3. Determinar o papel dos correceptores CD14 e CD36 para a produção de citocinas
pró-inflamatórias por rMIC1 e rMIC4;
4. Averiguar a distribuição subcelular de rMIC1 e rMIC4 endocitadas por
macrófagos;
5. Verificar a ocorrência de ativação de vias dependentes de TRIF e TRAM por
rMIC1 e rMIC4 e suas possíveis consequências para a ativação de macrófagos.
6. Gerar mutantes de formas sistematicamente mutadas para os sítios de Nglicosilação de TLR4.

MATERIAL E MÉTODOS
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1.

Declaração de ética e experimentação animal
Todos os experimentos foram desenvolvidos de acordo com os princípios éticos na

pesquisa com animais, adotados pela Sociedade Brasileira de Ciências em Animais de
Laboratório aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação e Pesquisa Animal da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (protocolo
número 191/2017). Foram feitos todos os esforços para minimizar o sofrimento dos
animais e o número de animais em cada experimento. Camundongas C57BL/6, com
tempo de vida de 8 a 12 semanas, pesando 20 a 25 g foram obtidas do Biotério Central
do Campus da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto e alojadas no Biotério do
Departamento de Biologia Celular e Molecular, FMRP, USP, sob condições livres de
patógenos (SPF). Na semana anterior ao experimento, as camundongas foram aclimatadas
à instalação, alojadas em microisoladores ventilados individualmente (Alesco, Capivari,
Brasil), (5 animais por caixa) mantidas a 20-22 ºC com um ciclo claro/escuro de 12 horas
e acesso à comida e água ad libitum. Todos os microisoladores foram limpos duas vezes
por semana e acamados com maravalha autoclavada.
3.2.

Linhagem celular
As células humanas embrionárias de rim HEK293T (do inglês - Human Embryonic

Kidney Cells), foram adquiridas do Banco de Células do Rio de Janeiro, foram cultivadas
em meio essencial de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) suplementado com 10%
de soro fetal bovino, 1% de antibiótico/antimicótico e mantidas em atmosfera úmida
contendo 5% de CO2 a 37 °C. Todos os reagentes foram adquiridos Thermo Fisher
Scientific (Whalthan, EUA).
3.3.

Obtenção e cultura de macrófagos derivados da medula óssea
Células totais da medula óssea foram retiradas dos fêmures de camundongas

C57/BL6 selvagens (WT, do inglês – wild type), ou geneticamente destituído do gene de
CD14 (CD14-/-), TLR2 (TLR2-/-), TLR4 (TLR4-/-) ou TLR2 e TLR4 (TLR2-/-/TLR4-/-), e
cultivadas em placas de Petri, do tipo Optilux (Costar, Cornign Inc., Corning, EUA). As
células foram cultivadas em meio RPMI-1640, suplementado com 20% de soro fetal
bovino, 1% de penicilina e estreptomicina (1000 U/ml), 2 mM de glutamina, 25 mM de
HEPES, pH 7,2, e 30% do sobrenadante de cultura de células L929 (LCCM do inglês -
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L-Cell Conditioned Media). Esse sobrenadante foi usado como uma fonte de M-CSF (do
inglês- Macrophage Colony-Stimulating Factor), chamado meio RPMI 20/30 para a
diferenciação em macrófagos conforme detalhado por (Marim et al., 2010). Após a
diferenciação, os macrófagos derivados da medula óssea (BMDMs- do inglês Bone
marrow-derived macrophages) foram coletados pela lavagem das monocamadas com
solução salina tamponada com fosfato, pH 7,2, (PBS, do inglês – Phosphate-buffered
solution), gelado. Os macrófagos foram distribuídos em placas de poços de 96 poços e
cultivados com meio RPMI 1640 suplementado com HEPES, 10 % de soro fetal bovino,
2 mM de L-glutamina e 1% de penicilina e estreptomicina (1000 U/ml).
3.4.

Anticorpos e marcadores

Foram utilizados os seguintes anticorpos primários contra:
a. p38 MAPK (cod. 9212, Cell Signaling Technology);
b. phospho p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (28B10) (cod. 9216, Cell Signaling
Technology);
c. NF- κB p50 (E-10) (cod. sc-8414, Santa Cruz Biotechnology);
d. phospho NF- κB p65 (Ser536) (93H1) (cod. 3033, Cell Signaling
Techonology);
e. IRF3 (D83B9) (cod.4302, Cell Singnaling);
f. phospho IRF3 (Ser396) (4D4G) (cod. 4947, Cell Signaling);
g. IRF7 (cod. 51-330, Invitrogen);
h. phospho IRF7 (cod. bs-3196R, Bioss);
i. CD14 (cod sc-73794, Santa Cruz Biotechnology);
j. CD36 (cod. PA5-27236, Thermo Fisher Scientific);
k. GAPDH (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase) (cod. 2275, Trevigen);
l. β-actina (cod. 4778, Santa Cruz Biotechnology)
m. EEA-1 (do inglês, Early endosome antigen 1) (cod. 2900, Abcam);
n. TLR4 (cod. 13556, Abcam);
o. F4/80 (564227, BD Pharmigen);
Anticorpos contra MIC1 e MIC4 foram produzidos por nosso próprio grupo a partir da
purificação de gemas de ovos de galinhas imunizadas com rMIC1 e rMIC4, ou seja,
isotipo IgY.
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Os anticorpos secundários utilizados foram: Fragmentos F(ab)’2 de IgG de
jumento, anti-IgG de camundongo e de coelho, conjugados com peroxidase (HRP, do
inglês – Horseradish peroxidase), e IgY de galinha conjugado com HRP, Alexa 488,
Alexa 594 e Alexa 647 (Thermo Fisher Scientific)
3.5.

Transformação bacteriana
O preparo de células Escherichia coli competentes para a transformação pelo

método de choque térmico foi realizado como descrito por (Green, R e Sambrook, 2012),
com modificações. Uma colônia de E.coli foi inoculada em 25 mL de meio SOB (do
inglês- Super Optimal Broth) (10 g de peptona, 2,5 g extrato de levedura, 1 mL de NaCl
a 5M, 5 mL de MgCl2 a 1M, 5 mL de MgSO4 a 1M em 500 mL água, pH 7,2) e incubadas
a 37 °C, por 16 horas, sob agitação constante a 200 rpm. Decorrido esse tempo 25 mL do
pré-inóculo foi adicionado a 225 mL de meio SOB aquecido a 37 °C, sob agitação
constante a 200 rpm, até atingir a densidade ótica entre 0,4 a 0,6. Em seguida, a cultura
foi coletada e centrifugada a 3.000  g durante 10 minutos, a 4 °C. Descartou-se o
sobrenadante e as células foram ressuspendidas em 50 mL de RF1 (0,1M de RbCl2, 50mM
de MgCl2, 30mM de KAc, 10mM de CaCl2, 15% glicerol pH 5,8). Em seguida, incubouse no gelo por 15 minutos e subsequentemente, centrifugou-se por duas vezes a 3000  g
por 5 minutos cada. Depois disso, ressuspendeu-se a fração insolúvel em 10 mL de RF2
(10mM de MOPS, 10mM de RbCl2, 75mM de CaCl2, glicerol a 15% pH 5,8). Alíquotas
de 100 µL foram armazendas a -80 °C. Para transformação, o DNA plasmidial, com
massa variando de 2 a 10 ng, foi adicionado a uma alíquota de células competentes e
incubados em gelo por 15 minutos. Em seguida, foi submetido ao choque térmico: 42 °C
por 1 minuto, gelo por 5 minutos e imediamente, adicionou-se 1 mL de meio LB (Luria
Bertani) (1% de peptona caseína (m/v); 0,5% de extrato de levedura (m/v); 1% de NaCl
(m/v); pH 7,2) e seguiu-se para incubação por 1 hora a 37 °C. Um volume de 100 µL foi
semeado em placas de Petri com meio LB-ágar acrescido de ampicilina (100 µg/mL).
3.6.

Expressão, purificação e análise de atividade de rMIC1 e rMIC4
recombinantes
Para a produção das lectinas recombinantes, células BL21(DE3) Rosetta

eletrocompetentes foram transformadas com os vetores de expressão pEXP17-MIC1 e
pEXP17-MIC4 e cultivadas em meio LB (Luria-Bertani) acrescido de ampicilina a 100
µg/mL e cloranfenicol a 0,017 µg/mL (Sigma-Aldrich Co, St.Louis, EUA), a 200 rpm, a
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37°C, por uma noite, conforme descrito por (Pinzan et al., 2015). No dia seguinte essa
cultura foi inoculada em meio LB acrescido de ampicilina a 100 µg/mL, a 200 rpm, a
37°C e subcultivada até atingir a densidade óptica entre 0,6 e 0,8 a 600nm. Alíquotas de
1mL foram coletadas (para análise da expressão protéica), e, então, foi adicionado a
cultura 0,5 mM de IPTG (isopropil-tio-β-galactosídeo) para indução da produção de
rMIC1 ou rMIC4 sendo essa mantida por mais 4 horas, a 37 oC, a 200 rpm. Em seguida,
foram coletados, novamente, 1 mL da cultura (para análise da expressão protéica). A
cultura foi submetida a centrifugação em 3.000  g por 20 minutos, a 4 oC e a fração
insolúvel armazenada a - 80 oC. As alíquotas retiradas da cultura antes e depois da indução
por IPTG foram centrifugadas a 3.000  g por 10 minutos, a 4°C. A fração insolúvel foi
ressuspendida em tampão de amostra (0,25 M de Tris- HCl, pH 6,8, 12,5% de SDS, 50%
de glicerol e 0,05% de azul bromofenol) e aquecidas por 10 minutos a 100oC para
favorecer a desnaturação. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 10.000  g por
10 minutos, e estocadas a - 20 °C até o momento da análise. Posteriormente foram
submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida a 12% em condições dissociantes
(SDS-PAGE). Após a eletroforese, o gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue G-250
(Sigma-Aldrich Co.) a 0,1% (m/v) em solução aquosa contendo 45% de metanol e 10%
de ácido acético, durante 1 hora, a temperatura ambiente, e, em seguida, descorado com
solução descorante (50% de metanol, 12% de ácido acético e água [qsp]).
As proteínas rMIC1 e rMIC4 encontradas na fração insolúvel foram purificadas e
submetidas ao renovelamento pelo método de diálise. Para isso, as frações insolúveis
previamente armazenadas a – 80 oC, foram solubilizadas em tampão de ressuspensão
contendo 20 mM deTris-HCl, pH 8,0; submetidas a sonicação (3 pulsos de 40 segundos
cada, 75% de amplitude) e centrifugadas a 18000  g por 10 minutos, a 4°C. Em seguida,
as frações insolúveis foram solubilizadas em tampão de ressuspensão suplementado com
0,2 µg/mL de lisozima, 20 µg/mL de DNAse, 1mM de MgCl2 e 1mM de PMSF ( do
inglês – Phenylmethilsulfonyl fluoride). A solução foi incubada em agitador rotativo, por
30 minutos, a 4ºC. Posteriormente, a solução foi centrifugada 18000  g por 10 minutos,
a 4°C, e a fração insolúvel foi ressuspendida em tampão de isolamento contendo 2 M de
uréia, 20 mM de Tris-HCl, 0,5 M de NaCl, 50 mM de β-mercaptoetanol, 2% de Triton X100. Repetiu-se essa passo mais uma vez. Por fim a fração insolúvel foi solubilizada em
tampão de ligação contendo 6 M de guanidina, 20 mM de Tris-HCl, 0,5 M de NaCl, 30
mM de Imidazol, 10 mM de β-mercaptoetanol em pH 8,0, mantendo-se em agitador
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rotativo, por 60 minutos a temperatura ambiente. Após completa solubilização, a amostra
foi novamente centrifugada (18000  g , 10 minutos, 4°C) para a remoção de qualquer
material insolúvel, e submetidas a cromatografia de afinidade em coluna de níquel Ni
Sepharose™ High Performance (GE Healthcare). A coluna de cromatografia foi
previamente equilibrada com tampão de ligação seguida da adição das proteínas proteínas
recombinantes solubilizadas, que assim permaneceram incubadas em temperatura
ambiente por 60 minutos para ligação das proteínas recombinantes MIC1 e MIC4 à
coluna. Decorrido esse tempo, a coluna foi lavada com tampão de solubilização (8 M de
uréia, 20 mM de Tris-HCl, 0,5 M de Imidazol, 10mM de β-mercaptoetanol em pH 8,0).
As proteínas recombinantes foram eluídas após a adição de 5 mL de tampão de eluição
(8 M de uréia, 0,5 M NaCl, 20 mM Tris, 0,5 M Imidazol, 10mM de B-mercaptoetanol em
pH 8,0), com o descarte do primeiro volume de 1mL de eluato. Posteriormente as
proteínas recombinantes solubilizadas foram dialisadas contra o tampão de
renovelamento (8 M de uréia, 0,5 M de NaCl, 20 mM de Tris,pH 8,0) contendo
concentrações decrescentes de uréia (6; 5; 4; 2; 1; 0,5 M). Por fim, foi usado o tampão de
renovelamento, sem uréia. A troca de tampão foi feita utilizando-se membrana de celulose
para diálise (Sigma-Aldrich Co.). Após a remoção de toda a uréia, as amostras foram
submetidas a cromatografia de afinidade em coluna com polimixina B imobilizada (BioRad Laboratories, Hercules, EUA), segundo instruções do fabricante, para eliminar
possível contaminação com LPS. A concentração das proteínas, rMIC1 e rMIC4, foi
determinada via reação por BCA (ácido bicinconínico – Sigma-Aldrich) e as amostras
armazenadas a – 20 oC até o momento do uso. As preparações foram submetidas à
quantificação de LPS residual pelo método colorimétrico Limulus Ambocyte Lysate
(LAL). Somente preparações com concentrações de LPS inferiores a 3 UE/ug (unidade
de endotoxina por micrograma de proteína) foram utilizadas. Ademais, antes de cada
experimento, as proteínas recombinantes foram incubadas com sulfato de polimixina por
30 minutos.
3.7.

Expressão, purificação e análise da atividade das proteínas
recombinantes ΔrMIC1 e ΔrMIC4 nas formas mutadas
As sequências codificadoras das proteínas MIC1 e MIC4 foram obtidas do

genoma da linhagem de T.gondii ME49, as formas mutadas MIC1 (T126A/T220A) e
MIC4 (K469M) foram sintetizadas pela empresa GenScript e clonadas no vetor de
expressão em bactéria pET28a. Essas construções foram transformadas em bactérias
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BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL e a expressão heteróloga foi obtida pela indução com
IPTG, conforme descrito por (Pinzan et al., 2015). Para produção das proteínas
recombinantes, os corpos de inclusão foram submetidos a lavagem em processo
sequencial utilizando tampão contendo hidrocloreto de guanidina, as proteínas
desnaturadas foram purificadas em sistema ÄKTA Purifier e submetidas a processo de
renovelamento. As proteínas purificadas foram diluídas rapidamente sob agitação curta e
vigorosa, e então incubadas por 18 horas para permitir a formação das pontes dissulfeto.
3.8.

Biotinilação de rMIC1 e rMIC4
Dois mg de rMIC1 e 2 mg de rMIC4 foram biotiniladas pela incubação com 20 μL

da solução de sulfo-NHS-LC a 1% em água destilada, por 2 h, a 4°C, ao abrigo da luz.
As proteínas recombinantes biotiniladas foram dialisadas em sistema centricon YM-30
(Merck Millipore, Burlington EUA) contra PBS, para eliminação da biotina livre, não
conjugada à proteína. Ao final da diálise, o material foi ressuspenso no volume de 300
μL de PBS e estocado a -20°C até o momento do uso.
3.9.

Ensaio de ligação das proteínas recombinantes à glicoproteínas
Para avaliar a capacidade de ligação de rMIC1 e rMIC4 ao açúcar específico,

microplacas de poliestireno do tipo RIA/EIA (Costar, Corning Co.) foram sensibilizadas
com 50 µL de solução de fetuína ou asialofetuína a 20 µg/mL em tampão carbonato de
sódio a 0,2 M (pH 9,6), por 18 horas, a 4 ºC. Em seguida, os poços foram lavados com
PBS-T (PBS contendo 0,05% de Tween-20) e bloqueada com 100 µL da solução de 3%
albumina de soro bovino em PBS-T (tampão de bloqueio) por 1 hora a temperatura
ambiente. Decorrido esse tempo, foram adicionados 2 µg de rMIC1 ou rMIC4 diluídas
em 50 µL de de tampão de bloqueio foram adicionados à placa e incubados por 4 horas a
37 °C. Em seguida, as proteínas não ligantes foram descartadas e partiu-se para a
incubação com os anticorpos primários IgY contra rMIC1 ou rMIC4 diluídos em tampão
de bloqueio na concentração de 1:500, determinada previamente através de curva de
titulação. Após a incubação por 2 horas, a 37 °C, procedeu-se lavagens para retirada dos
anticorpos não ligantes e foram adicionados os anticorpos secundários coelho contra IgY
(1:5000) conjugado à peroxidase (Sigma-Aldrich) diluído em tampão de bloqueio, por 1
hora, a temperatura ambiente. A ligação foi detectada utilizando solução substrato
3,3′,5,5′- tetrametilbenzidina (TMB), bloqueada após 20 minutos com ácido sulfúrico 1
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M. A quantificação foi realizada pela absorbância a 450 nm em leitor de microplacas
(Power Wavex – Bio-Tek Instruments, inc).
3.10. Avaliação da produção de IL -12 por BMDMs após o estímulo de
rMIC, rMIC4, ΔMIC1 e ΔMIC4.
BMDMs foram plaqueados na concentração de 1  105 por poço em placa de 96 poços
utilizando meio RPMI-1640, com 10% de soro fetal bovino

e 1% de

antibiótico/antimicótico. As células foram estimuladas com rMIC1 (5 µg/mL) ou rMIC4
(5 µg/mL). Para o controle positivo, as células utilizou-se LPS ultrapuro (500 ng/mL)
(Sigma-Aldrich) e para o controle negativo, meio de cultura. As células foram incubadas
por 48 horas, em ambiente úmido, a 37 °C, com 5% de CO2. O sobrenandante foi coletado
para a quantificação de IL-12p40 por ELISA (do inglês – Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay).
3.11. Avaliação da produção de IL -8 frente ao estímulo de rMICs ou
ΔMICs por células HEK293T expressando TLR2
Os plasmídeos foram construídos e gentilmente cedidos pelo Professor Dr. Nicholas
J. Gay da Universidade de Cambridge, Cambridge, Reino Unido e descritos por (Weber,
Morse e Gay, 2004). Células HEK293T foram cultivadas em placas de 96 poços (3,5 
104 células/poço) em meio DMEM contendo 10% soro fetal bovino e transfectadas com
60 ng de TLR2 wild-type, acrescidas de 70 ng de vetor vazio pcDNA3.1, 60 ng de NFκB e 5 ng de Renilla utilizando Lipofectamina 2000 (Invitrogen, Carlsbad, CA) conforme
instruções do fabricante. As células foram estimuladas com rMIC1 (5 µg/mL), rMIC4 (5
µg/mL) ΔMIC1 (5 µg/mL) ou ΔMIC4 (5 µg/mL). Para o controle positivo foi utilizado
FSL-1 (do inglês- fibroblast stimulating ligand-1) (EMC- Microcollections, Tübingen,
Alemanha) e para o controle negativo,apenas o meio de cultura, por 48 horas, em
ambiente úmido, a 37 °C, com 5% de CO2. Após 24 horas o sobrenadante foi removido e
analisado quanto a produção de IL-8 por ELISA.
3.12. Desenho e construção do sistema de t ransfecção do complexo de
TLR4
As sequências gênicas de MD2 e de CD14 em humanos, foram obtidas do banco
de dados do NCBI sob os códigos de acesso: AB446498.1 e M86511.1, respectivamente.
Para obtenção dos glicomutantes utilizou-se o vetor de expressão em células de mamífero
pCMV8, contendo o transcrito gênico de TLR4 humano. Essa construção foi gentilmente

MATERIAL E MÉTODOS│47

cedida pelo laboratório do professor Nicholas J. Gay da Universidade de Cambridge. O
inserto de TLR4 está clonado no sítio de múltipla clonagem do vetor, entre os sítios de
restrição de SacI e BamHI e o sítio de HindIII que separa o peptídeo sinal e o FLAG-tag
na região N-terminal da sequência de TLR4. Nesse contexto, foram desenhados
iniciadores de DNA com sequências que abrangem os sítios de N-glicosilação do
ectodomínio de TLR4. No entanto, o códon de asparagina foi substituído pelo códon de
alanina. Os iniciadores de DNA senso e antissenso para MD2, CD14 e os respectivos
mutantes de TLR4 encontram-se abaixo. Os sítos de restrição encontram-se em negrito e
os sítios de mutação encontram-se em negrito e sublinhado. Para amplificação de MD2 e
CD14, leucócitos humanos foram purificados a partir de sangue periférico de doador
voluntário, por Mono-poly (MP Biomedicals, Santa Ana, EUA), conforme instruções do
fabricante. O RNA (do inglês – Ribonucleic acid) total foi previamente extraído de
leucócitos humanos por Trizol (Invitrogen), conforme indicações do fabricante. Em
seguida foi realizado tratamento com DNaseI (Thermo Fisher Scientific) e a reação de
síntese de DNA (do inglês – Deoxyribonucleic acid) complementar com a enzima
SuperScriptII (Thermo Fisher Scientific).
A reação em cadeia da polimerase (PCR) para amplificação dos genes foram
desenvolvidas em microtubo de polipropileno contendo 10 mM de iniciador senso, 10
mM de iniciador antissenso, 1 mM de desoxinucleotideos (dNTP), 1 U da enzima Phusion
High-Fidelity DNA polimerase (Thermo Fisher Scientific), tampão de reação na
concentração final de 1x, cDNA de leucócitos humano como molde. e água ultrapura o
suficiente. Após a preparação as amostras foram gentilmente homogeneizadas e
submetidas a um ciclo inicial de desnaturação da dupla fita de DNA a 95 ºC, por 10
minutos, com subsequentes 35 ciclos de desnaturação a 95 ºC, por 45 segundos,
anelamentos dos iniciadores à sequência complementar de cDNA a 59 ºC, por 1 minuto,
e extensão da dupla fita a 72 ºC, por 2 minutos. Procedeu-se 1 ciclo final de extensão a
72 ºC, por 10 minutos. Após a PCR, as amostras foram mantidas por tempo
indeterminado, a 4 ºC, para interrupção da reação. Em seguida, os produtos de PCR foram
analisados por eletroforese em gel de agarose a 1% em tampão TAE (Tris-acetato a 40
mM, EDTA a 1 mM, pH 8,0), corado por SYBR Safe (Thermo Fisher Scientific). Os
amplicons foram extraídos do gel com kit GeneJET Gel Extration kit (Thermo Fisher
Scientific), conforme instruções do fabricante. Posteriormente, os amplicons purificados
foram ligados ao vetor de clonagem pJET1.2/blunt (Thermo Fisher Scientific), conforme
as recomendações do fabricante. Os produtos de ligação foram armazenados a -20 ºC.
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Para a transformação foi utilizado 1 μL do plasmídeo de interesse em 50 μL de E. coli
DH5α quimiocompetentes. As células foram recuperadas por 1 hora, a 37 ºC, sob
agitação. Logo após, diferentes volumes foram plaqueados em meio LB-ágar contendo
100 μg/mL de ampicilina e mantidas por toda a noite, a 37ºC, para seleção por pressão
seletiva. Para confirmar a presença do inserto, foram escolhidas aleatoriamente colônias
para o procedimento de PCR de colônia. As colônias foram circuladas e numeradas na
placa de Petri. Preparou-se um mistura de reagente de PCR, conforme descrito
anteriormente. As colônias selecionadas foram inoculadas na preparação de PCR e em
seguida novamente estriadas na placa réplica. Prosseguiu-se a PCR e verificação dos
clones positivos por eletroforese em gel de agarose a 1%. As colônias que apresentaram
resultados positivos foram submetidas à extração plasmidial e o material obtido foi levado
ao sequenciamento de DNA. Concomitantemente, para liberar o inserto do vetor de
propagação, realizamos a digestão das construções pJET-MD2 e pJET-CD14 com as
enzimas de restrição, EcoRI e SalI, que continham seus sítios de clivagem na região 5’ e
3’ do amplicon. Após esse tratamento houve a liberação do fragmento de CD14 e MD2.
Tais fragmentos foram clonados em vetor de expressão em células de mamíferos, pcDNA,
para posterior transfecção em células HEK293T. Ambas construções tiveram sequência
confirmada via sequenciamento de DNA.
Para inserção das mutações sítio-dirigidas em TLR4, o plasmídeo pCMV8 foi
utilizado como DNA molde para cada um dos pares de iniciadores de DNA descritos na
Tabela 1. A PCR foi desenvolvida em microtubo de polipropileno contendo 10 mM de
iniciador senso, 10 mM de iniciador antissenso, 1 mM de desoxinucleotideos (dNTP), 1
U da enzima PfuUltra II Fusion HS DNA polimerase (Agilent Inc, Santa Clara, EUA.),
tampão de reação na concentração final de 1x, água ultrapura o suficiente e 10 ng de
pCMV8-TLR4. Após a homogeneização as amostras foram levados ao termociclador
(SimpliAmp Thermal Cycler, Thermo Fisher Scientific), com um ciclo inicial de
desnaturação da dupla fita de DNA a 95 ºC por 2 minutos; 25 ciclos de desnaturação a 95
ºC, por 30 segundos, anelamentos dos iniciadores a 64 ºC, por 30 segundos, e extensão
da dupla fita a 72 ºC, por 3 minutos); 1 ciclo final de extensão a 72 ºC, por 30 minutos,
seguido por resfriamento a 4 ºC para interrupção da reação, por tempo indeterminado.
Após a amplificação, estes vetores foram submetidos à reação de restrição com a enzima
DpnI (Thermo Fisher Scientific) e utilizados para transformação de E. coli DH5α. Foram
obtidos vários clones para cada vetor mutado. Estes vetores foram purificados e
sequenciados para verificar a alteração.
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Tabela 1: Primers utilizados para construção do sistema de transfecção de TLR4

MD2

F5’–
GAATTCATGTTACCATTTCTGTTTTTTTCCACCCTGTTTTC
(EcoRI)
R5’-GTCGACCTAATTTGAATTAGGTTGGTGTAGGATGACAAAC – 3
(SalI)

CD14

CD14F 5´-GAATTCATGGAGCGCGCGTCCT-3´
(EcoRI)
CD14R 5´-GTCGACTTAGGCAAAGCCCCGGGC-3´
(SalI)

TLR4
Asn35Ala

F 5’- CGTGGAGGTGGTTCCTGCTATTACTTATCAATGCATG – 3’
R 5’- CATGCATTGATAAGTAATAGCAGGAACCACCTCCACG – 3’

TLR4
Asn173Ala

F 5’- CCTGAGTATTTTTCTGCTCTGACCAATCTAGAGCACTTGG-3’
R 5’- CCAAGTGCTCTAGATTGGTCAGAGCAGAAAAATACTCAGG-3’

TLR4
Asn205Ala

F 5’- CAAATGCCCCTACTCGCTCTCTCTTTAGAC – 3’
R 5’ GTCTAAAGAGAGAGCGAGTAGGGGCATTTG- 3’

TLR4
Asn282Ala

F 5’- GAGGGCCTGTGCGCTTTGACCATTG – 3’
R 5’- CAATGGTCAAAGCGCACAGGCCCTC -3’

TLR4
Asn309Ala

F – 5’-GACTTATTTAATTGTTTGACAGCTGTTTCTTCATTTTCCCTGG – 3’
R- 5’- CCAGGGAAAATGAAGAAACAGCTGTCAAACAATTAAATAAGTC – 3’

TLR4
Asn497Ala

F – 5’- GAGCTGAGAGCCTTGACCTTCCTGG -3’
R – 5’- CCAGGAAGGTCAAGGCTCTCAGCTC – 3’

TLR4
Asn624Ala

F 5’- CTGAGTTTGGCTATCACCTGTCAGATG-3’
R 5’- CATCTGACAGGTGATAGCCAAACTCAG-3’

-3’

3.13. Ensaio de inibição da sinalização celular
BMDMs cultivados em placas de 24 poços, na concentração 5 × 105 células por
poço, foram incubados por 3 horas com os inibidores farmacológicos para MAP-quinases
TAK1 (5Z-7-oxozeaenol) (100 nM) ou ERK (PD98059) (20 μM) ou JNK (SP600125)
(20 μM) ou p38 (SB202190) (20 μM), ou AKT (Wortmannin) (100 nM), ou NF- κB
(Caffeic acid) (15 µg/ml) (Sigma-Aldrich). Em seguida, os macrófagos foram
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estimulados com rMIC1 e rMIC4 por 24 horas. LPS (500 ng/ml) e meio de cultura foram
utilizados como controle positivo e negativo, respectivamente.
A quantificação de IL-12p40 do sobrenadante foi indicativa da ativação celular
induzida por rMICs. A viabilidade celular após tratamento com cada um dos inibidores
farmacológicos por 18, 24 e 48 horas de tratamento foi determinada utilizando o
indicador de oxi-redução Alamar Blue (Thermo Fischer Scientific), conforme instruções
do fabricante. Como controle negativo utilizou-se meio de cultura mais 0,01% de
dimetilsulfóxido (DMSO). Estaurosporina (2 µM) e 1% de Triton X-100 (SigmaAldrich) foram utilizadas como controle positivo de apoptose. A absorbância foi
monitorada a 570 e 600 nm.
3.14. Eletroforese em gel
As amostras de proteínas, previamente diluídas em tampão de amostra (Tris –
HCl a 240 mM, SDS a 0,8%, glicerol a 40%, azul debromofenol a 0,02% e βmercaptoetanol a 200 mM) foram aquecidas a 95 °C, por 5 minutos. Posteriormente, cada
uma das amostras de proteínas (30 µL por poço) foram separadas por eletroforese
utilizando sistema MiniProtean 3 Electrophoresis Cell (Bio – Rad Laboratories). A
corrida eletroforética foi realizada em gel bifásico, de empilhamento (Tris – HCl a 240
mM pH 6,7, poliacrilamida a 40%, perssulfato de amônio e Temed) e de resolução (Tris
- HCl a 240 mM pH 8,8, poliacrilamida a 40%, glicerol, perssulfato de amônio e Temed).
A concentração do gel de empilhamento utilizada foi de 5% e a concentração do gel de
resolução foi de 10%. A corrida eletroforética foi efetuada por 30 min, a 80 V e 2 horas
a 120 V (Power Pac HC High-Current, Bio-Rad) com tampão de corrida (Tris a 0,25M,
glicina a 192 mM e SDS1%).
3.15. Western blotting
BMDMs, cultivados em placas de 12 poços (Costar, Corning Co.) na concentração
de 1 × 107 por poço, foram estimulados com rMIC1 (5 µg/mL), rMIC4 (5 µg/mL) ou LPS
(500 ng/mL) e imediatamente lisados, ou mantidos por 30 minutos. As células foram
lisadas com tampão contendo 100 mM de NaCl, 20 mM de Tris (pH 7,6), 10 mM de
EDTA (pH 8,0), 0,5% de SDS, 1% de Triton X-100 acrescido de coquetel inibidor de
protease (Sigma-Aldrich Co.). As placas foram levadas ao nitrogênio líquido por 10
minutos e armazenadas a – 80 ºC até o momento do uso. Em seguida, aplicou-se sobre
as amostras congeladas tampão de amostra. As amostras foram incubadas por 30
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minutos, a temperatura ambiente, em agitador horizontal. O lisado foi coletado dos
poços, transferido para microtubos e incubados por 20 minutos, a 95 °C. Então, as
proteínas totais foram submetidas a SDS-PAGE e transferidas para a membrana de
nitrocelulose, em sistema de Mini TransBlot (Bio-Rad Laboratories), realizada a 300 V
e 60 mA, em tampão de transferência (Tris a 25 mM, glicina a 192 mM, metanol a 20%
e SDS 0,1%), por 45 minutos. A membrana de transferência foi corada com Ponceau S
(0,5 g de Ponceau, 2,5 mL de ácido acético para 250 mL de água), para visualização das
bandas transferidas e avaliação da eficiência da transferência. Após a lavagem da
membrana com PBS-T, os sítios inespecíficos de ligação foram bloqueados mediante
incubação da membrana com a solução de bloqueio contendo 1% de leite desnatado e
3% de albumina de soro bovino dissolvidos em PBS-T. Posteriormente, a membrana foi
incubada com anticorpo primário em solução de boqueio, por 2 horas, a temperatura
ambiente, ou 18 horas, a 4 ºC. A membrana foi lavada com PBS-T, por cinco vezes no
tempo total de 20 minutos e, a seguir, incubada, por mais uma hora, a temperatura
ambiente, com anticorpo secundário conjugado à peroxidase em solução de bloqueio. Por
fim, a membrana foi lavada 10 vezes com PBS-T, no tempo total de 30 minutos. A
revelação foi feita pelo uso da solução para revelação de quimioluminescência (0,1M de
Tris-HCl, pH 8,5, 2,5mM de luminol, 0,9 mM de ácido p-cumário e 1% de peróxido de
hidrogênio) e a leitura realizada em foto documentador ChemiDoc (Bio-Rad
Laboratories).
3.16. Ensaio de inibição da endocitose
BMDMs foram plaqueados em placa de 96 poços na concentração de 1 × 105
células/poço células/poço, e utilizando meio RPMI-1640, com 10% de soro fetal bovino
e 1% de antibiótico/antimicótico. Em seguida, as células foram lavadas com meio RPMI1640 sem soro e incubadas por 1 hora. Decorrido esse tempo a placa foi resfriada a
aproximadamente 17 °C, sendo adicionado, 80 µM de Dynasore (Sigma-Aldrich Co.)
diluído em meio sem soro e incubado por mais 30 minutos. Em seguida, as células foram
estimuladas com 5 µg/mL de rMIC1, 5 µg/mL de rMIC4 e 500 ng/mL de LPS ultrapuro
e incubadas por 24 horas, a 37 °C, em ambiente úmido, com 5% CO2. A cada 9 horas de
incubação foi adicionado 40 µM de Dynasore.
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3.17. Microscopia de Fluorescência Confocal
Para analisar a distribuição de rMIC1 e rMIC4 biotiniladas após a incubação com
macrófagos, 2 × 104 BMDMs foram cultivados sobre lamínulas de vidro com 13 mm de
diâmetro colocadas em placas de 24 poços, por 18 horas, em ambiente úmido a 37 °C e
5% de CO2. As células foram estimuladas com rMIC1 ou rMIC4 biotiniladas por 5, 10
ou 15 minutos. O estimulo de meio de cultura e LPS (500 ng/mL) foram utilizados como
controle negativo e positivo, respectivamente. Após o estímulo, as células foram fixadas
em paraformaldeído a 2% em PBS, por 20 minutos, e posteriormente lavadas, duas vezes
com PBS, e incubadas com 0,1 M de glicina (em PBS), por 10 minutos. Em seguida, as
células foram permeabilizadas com 0,01% saponina por 20 minutos, e bloqueadas com
1% BSA (em PBS) contendo 5 μg/mL IgG de jumento, por 45 minutos. Após o bloqueio,
as células foram lavadas com PBS e, então, incubadas com anticorpo conjugado a
estreptavidina e com outros anticorpos marcadores de TLR4 e endossomo precoce, EEA1, diluídos em PBS contendo BSA a 1%, por 1 hora. Em seguida as células foram lavadas
5 vezes com PBS e incubadas com o anticorpo secundário, por 30 minutos. Finalmente,
as células foram lavadas 10 vezes em PBS, por 5 minutos, passadas rapidamente em água
Milli-Q e montadas com Fluoromount G (Electron Microscopy Sciences, Hatfield, EUA).
Células incubadas sem o anticorpo primário foram usadas como controle negativo. Todos
os controles foram negativos. O material foi analisado em microscópio de fluorescência
convencional Olympus BX50 e confocal Leica TCS SP5 (Leica Microsystems, Wetzlar,
Alemanha). Os estudos de colocalização foram realizados em cortes seriados (Z axis) de
0,17 µm cada, seguidos pelo cálculo dos coeficientes de Manders. Os coeficientes de
colocalização tM1/tM2 foram calculados usando o software FIJI (Schindelin et al.,
2012) e o Plug-in Colocalization Threshold desenvolvido por Tony Collins (Wright Cell
Imaging Facility, Toronto, Canadá). tM1 é a quantidade de pixels (acima do background)
no canal verde que se sobrepõe aos pixels (acima do background) no canal vermelho. Para
a imunomarcação de rMIC1 e rMIC4 foi considerado o canal vermelho e para os
marcadores de TLR4 e EEA-1 foi considerado o canal verde.
3.18. Depleção da expressão gênica de CD14 e CD36 via shRNA
Para investigar o envolvimento de CD14 e CD36 na ativação de macrófagos
induzida por rMIC1 e rMIC4, foi realizado o RNA de interferência para diminuir os
níveis de expressão dos correceptores em BMDMs. A depleção gênica de CD14 e CD36
foi realizada através do uso de short hairpin RNAs (shRNA) contra o gene cd14 e cd36
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que foram transduzidos através dos vetores lentivirais pLKO.1-puro-CD14 ou pLKO.1puro-CD36 ou controle negativo pLKO.1-puro-shRNA-sem-alvo. Todos os vetores
contém genes de resistência a ampicilina e puromicina (Mission shRNA – SigmaAldrich). Os vetores lentvirais contendos as sequências de short hairpin bem como o
vetor controle sem alvo foram obtidos da Sigma-Aldrich na forma de DNA plasmidial.
Os plasmídeos foram transformadas em E.coli DH5α quimiocompetentes através de
choque térmico. Em seguida, foram realizadas minipreparações de plasmídeos com o kit
Pure Link Quick Plasmid (Invitrogen) segundo as recomendações do fabricante. A
concentração dos vetores e a sua pureza foram determinadas pela medida de absorbância
no comprimento de onda 260/280nm.
As partículas virais para cada constructo foram produzidas em células HEK293T
através da transfecção dos vetores pLKO.1-puro-CD14, ou pLKO.1-puro-CD36 ou
pLKO.1-puro-shRNA-sem-alvo juntamente com os vetores de empacotamento
lentivirais pPAX2 e pMDG.2, gentilmente cedidos pelo laboratório coordenado pelo Dr.
Dario Zamboni da FMRP-USP. Células HEK293T (3  106 células/poço – placa de 35
mm) foram cultivadas em 2,5 mL de DMEM com 10% de soro fetal bovino, sem
antibiótico, por 24 horas antes da transfecção. Para a transfecção, utilizou-se o reagente
Lipofectamine 2000 (Thermo Fischer Scientific), conforme recomendações do
fabricante. Trinta e seis microlitros de Lipofectamine foram diluidos em 1 mL de meio
Opti-MEM e incubados por 5 minutos, subsequentemente, adicionados a uma solução
contendo 5 µg do plasmídeo shRNA pLKO-CD14 ou CD36, 5 µg plasmídeo de
empactotamento pAx.2 e 2µg plasmídeo de envelopamento pMDG2 diluidos em OptiMEM. Essa solução foi incubada por 15 minutos, a temperatura ambiente e a seguir
gotejada sobre as células com 60-80% de confluência. As células foram incubadas a 37
°C, em ambiente úmido e 5% de CO2 por 18 horas. O reagente de transfecção foi
removido e substituido DMEM e incubado por 24 horas. Em seguida, o sobrenadante
contendo as partículas lentivirais foram adicionadas sobre células totais de medula óssea
de camundongos C57BL/6 previamente incubadas por 3 dias com RPMI 20/30, seguida
por incubação de 24 horas a 37 °C, 5% de CO2. Após 24 horas o meio foi substituído por
meio fresco RPMI 20/30 contendo 3 µg/mL de puromicina, por 48 horas, para a seleção
das células transformadas. A capacidade das partículas lentivirais reduzirem os níveis de
RNA mensageiro de CD14 e CD36 foi avaliada após a seleção através de Western
blotting três dias pós-transdução. Os macrófagos depletadas foram estimulados por
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rMIC1 , rMIC4, ou LPS, por 48 horas, seguida pela quantificação de IL-12p40 por
ELISA.
3.19. Indução in vitro
endotoxinas

da tolerância de macrófagos à rMICs e

Para investigar a capacidade de rMICs induzir a tolerância de macrófagos frente
aos estímulos de rMICs ou endotoxinas, 1  105 BMDMs/poço foram cultivados em
placa de 96 poços (Costar, Corning Inc.) e sensibilizados com LPS (500 ŋg/mL), rMIC1
(5 µg/mL) ou rMIC4 (5 µg/mL) por 18 horas. Decorrido essse tempo, as células foram
lavadas com PBS, a 37 °C e então, “desafiadas” pelo estímulo de LPS, rMIC1 ou rMIC4
por 24 horas. O ensaio foi organizado em 4 grandes grupos: (1) estímulo de macrófagos
em grupos não sensibilizados

M/M (meio/meio), M/LPS (meio/LPS), M/rMIC1

(meio/rMIC1) e M/rMIC4 (meio/rMIC4); (2) grupos que foram sensibilizados por LPS
e posteriormente receberam o estímulo: LPS/M, LPS/LPS, LPS/rMIC1 e LPS/rMIC4;
(3) grupos que foram sensibilizados por rMIC1 e em seguida receberam estímulo:
rMIC1/M, rMIC1/LPS, rMIC1/rMIC1, rMIC1/rMIC4; (4) grupos sensibilizados por
rMIC4 e posteriormente estimulados: rMIC4/M, rMIC4/LPS, rMIC4/rMIC1,
rMIC4/rMIC4. Após 24 horas do estímulo, o sobrenadante foi coletado para a
quantificação de TNF-α e IL-10.
3.20. Avaliação da produção de citocinas IL -12 p-40, IL-8, TNF-α e IL10
A produção de citocinas foi avaliada por ELISA utilizando o sistema OptEIA™
SET: Mouse ou OptEIA™ SET Human (BD Biosciences). Para tanto placas de
poliestireno de alta afinidade do tipo RIA/EIA foram sensibilizadas com 50μl de
anticorpos de captura diluídos em tampão carbonato /bicarbonato a 0,1M, pH 9,6, por 18
horas, a 4°C. Em seguida, as placas foram bloqueadas com 50μl PBS-T mais soro fetal
bovino a 10%, por 1 hora a temperatura ambiente. As placas foram lavadas 4 vezes com
PBS-T. Aos poços, foram adicionadas as citocinas recombinantes de interesse para
obtenção de curva padrão, de acordo com as instruções do fabricante ou 50μl das amostras
do sobrenadante de cultura seguindo-se incubação à temperatura ambiente por 2 horas.
Então, a placa foi lavada cinco vezes com PBS-T e o anticorpo de detecção incubado com
avidina conjugada à peroxidase e, posteriormente, adicionados à placa. Após 1 hora, a
temperatura ambiente, a placa foi lavada e a reatividade revelada pela adição de TMB e
3% de peróxido de hidrogênio. A reação foi bloqueada após 15 minutos com ácido
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sulfúrico 1M e a leitura realizada a 450 nm em leitor de microplacas (Power Wavex- BIOTEK).
3.21. Análise estatística
Os resultados obtidos estão expressos como a média ± o desvio padrão e foram
avaliados estatisticamente pela análise de variância ANOVA de uma ou duas vias e póstestes de multicomparação de Tukey, Dunnett ou Holm-Sidak. Quando foram analisadas
dois grupos, utilizou-se teste t de Student. Considerou-se diferença estatística significante
quando p< 0,05 (*). A análise foi realizada utilizando-se o software GraphPad Prism 6.0.
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4. RESULTADOS

4.1.

Expressão,
purificação
e
caracterização
recombinantes MIC1 e MIC4 de T. gondii

das

proteínas

O processo de obtenção de MIC1 e MIC4 a partir de extratos de taquizoítas é
laborioso e de baixíssimo rendimento, limitando a exploração das atividades
desempenhadas por essas lectinas. Dessa forma, optamos pela utilização da engenharia
genética para produzir e purificar proteínas MIC1 e MIC4 heterólogas a partir de E. coli.
4.1.1. A produção das proteínas recombinantes MIC1 e MIC4
As sequências gênicas de MIC1 e MIC4, provenientes da cepa ME49-PDS de
T.gondii, foram clonadas em vetores de expressão pEXP17-MIC1 e pEXP17-MIC4
fusionadas a uma cauda de histidina. E. coli BL21 (DE3) Rosetta quimiocompetentes
foram transformadas com as construções e a expressão das proteínas heterólogas foram
induzidas por IPTG, conforme descrito por (Pinzan et al., 2015).
A presença das proteínas recombinantes na fração solúvel da cultura de bactérias
é muito escassa, tornando-se necessário purificá-las a partir de corpos de inclusão.
Analisamos por eletroforese em gel de a poliacrilamida 12% (SDS-PAGE), o perfil de
mobilidade eletroforética a partir do lisado celular derivado da indução da expressão de
proteínas recombinantes (Fig. 8A). As frações celulares foram solubilizadas com alta
concentração de uréia (8M), purificadas por cromatografia em cluna His-Trap de
afinidade a níquel e submetidas ao processo de redobramento pelo método da diálise.
Esses procedimentos resultaram em preparações homogêneas de rMIC1, rMIC4 (Fig.
8B). Após o processo de diálise, realizou-se dois ensaios de controle de qualidade das
lectinas recombinantes: o primeiro para averiguar a ligação das lectinas ao açúcar
específico e outro para verificar a capacidade das lectinas estimularem macrófagos a
produzirem IL-12 (Pinzan et al., 2015; Sardinha-Silva et al., 2017).
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Figura 8: Expressão de MIC1 e MIC4 recombinantes em E.coli. Bactérias E.coli BL21
Rosetta (DE3) transformadas com os plasmídeos pEXP17-MIC1 e pEXP17-MIC4 foram
cultivadas até alcançarem a DO 600nm de aproximadamente 0,6 para indução com 0,5 mM de
IPTG por 4 horas a 37 °C. A fração insolúvel foi submetida a condições dissociantes e analisada
em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 12%). Coloração realizada por azul de Coomassie 0,1%.
Amostras foram coletadas antes da indução com IPTG (0 h) e após 4 horas da indução com IPTG
(4 h). Marcador molecular Protein Marker Unstained (Fisher Scientific).

4.1.2. Atividade lectínica de rMIC1 e rMIC4
Fetuína e asialofetuína são glicoproteínas abundantes no soro fetal bovino. Como
as estruturas oligossacarídicas dessas glicoproteínas já são muito bem estabelecidas
(Baenziger e Fiete, 1979; Motoyama et al., 2011), elas tornaram-se ferramentas muito
uteis na exploração da atividade de lectinas. Ligadas ao core de manose das N-glicanas
presentes, a fetuína apresenta cadeias triantenárias de resíduos de N-acetilglicosamina,
seguido por resíduos de galactose e, na porção terminal, ácido siálico (Baenziger e Fiete,
1979). Asialofetuína, possui características similares, no entanto, apresenta galactose
terminal e não ácido siálico (Gupta e Brewer, 1994).
Nesse contexto, revestimos microplacas de poliestireno com fetuína e
asialofetuína, seguindo-se da incubação com rMIC1 ou rMIC4.

A interação das

glicoproteínas com rMICs foi detectada pela reação de catálise do peróxido de hidrogênio
pela peroxidase conjugada a IgY-anti-MIC1 ou IgY-anti-MIC4. Observa-se que rMIC1
(Fig. 9A) foi capaz de estabelecer ligação com a fetuína enquanto que, rMIC4 ligou-se a
asialofetuína (Fig. 9B). Esses resultados confirmam o correto enovelamento, após o
processo de diálise e a manutenção da atividade lectínica das proteínas recombinantes.
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Ademais, (Silva, 2016) confirmou que ΔrMIC1 e ΔrMIC4 não se ligam com as
glicoproteínas alvo, indicando que as mutações inseridas nos seus CRDs são suficientes
para promover a perda da atividade lectínica dessas proteínas.

Figura 9: Atividade lectiníca de rMIC1 e rMIC4. A atividade lectínica de rMIC1 e rMIC4 foi
analisada por interação com glicoproteínas contendo ácido siálico (fetuína) e galactose terminais
(asialofetuína). Os poços foram revestidos com (A) fetuína ou (B) asialofetuína seguido por
incubação com as lectinas recombinantes. A revelação foi realizada por anticorpos anti-MIC1 ou
anti-MIC4 conjugados a peroxidase. Resultados expressos em densidade ótica a 450 nm, média
± SD e são representativos de dois experimentos. *p < 0,05 em relação ao controle (Teste t de
Student).

4.1.3. A ativação de TLR por rMIC1 e rMIC4 é dependente do
reconhecimento de carboidratos
Anteriormente, nosso grupo descreveu a capacidade de rMIC1 e rMIC4 estimular
células esplênicas, macrófagos e células dendríticas a produzirem citocinas associadas a
resposta pró-inflamatória (Lourenço et al., 2001; Pinzan et al., 2015). Para averiguar a
atividade biológica do lote de proteínas recombinantes produzido, avaliamos a
capacidade de rMIC1 e rMIC4 induzir macrófagos a secretarem IL-12. Na Figura 10
podemos observar que as proteínas recombinantes, estimulam a produção de IL-12 por
macrófagos em níveis similares aos verificados no controle positivo (LPS).
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Figura 10: rMIC1 e rMIC4 induz a produção de IL-12 por macrófagos. BMDMs foram
estimulados por 24 horas com rMIC1(5 μg/ml) ou rMIC4(5 μg/ml). Estímulo com meio RPMI
foi utilizado como controle negativo, LPS (500 ng/mL) foi utilizado como controle positivo. O
sobrenadante da cultura foi analisado por ELISA quanto a concentração de IL-12p40. Resultados
expressos em média ± SD. * p < 0,05 (One-way ANOVA e pós-teste de Bonferroni).

4.2.

Estudo das vias de sinalização de TLR ativadas por rMIC1 e rMIC4
A transdução de sinais provocada pela ativação de TLRs tem um papel central na

imunidade inata, fazendo distinção do que próprio do que é não próprio através do
reconhecimento de PAMPs presentes em diversos patógenos Compreender os
mecanismos de regulação da sinalização de TLR é de grande interesse clínico e biológico.
Recentemente, verificamos que rMIC1 e rMIC4 ligam-se a N-glicanas presentes nos
ectodomínios de TLR2 e TLR4 e estimulam macrófagos, células dendríticas e células
HEK293T, expressando TLRs, a produzirem citocinas (Sardinha-Silva et al., 2017;
Mendonça-Natividade, em revisão). Nesse trabalho, dissecamos as vias de sinalização
desencadeadas pela interação de rMIC1 e rMIC4 com TLRs e seus correceptores,
responsáveis por promover a ativação de BMDMs e secreção de citocinas.
4.2.1. A produção de IL-12 por macrófagos estimulados por rMIC1
e rMIC4 é dependente da fosforilação de TAK1, p38 e NF- κB
Para analisar a ligação das proteínas recombinantes de micronemas de T. gondii,
a macrófagos, utilizou-se BMDM de camunmdongas C57BL/6. O o fenótipo dessas
células foi analisado por citometria de fluxo, utilizando anticorpos contra o antígeno
F4/80 conjugado a ficoeritrina. Culturas com mais de 92% de células diferenciadas foram
utilizadas nos ensaios (Figura 11).
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Figura 11: Confirmação da diferenciação de BMDMs a partir de células totais da medula
óssea de camundongos C57BL/6. BMDMs foram imunomarcados com os anticorpos anti- F4/80
conjugado a ficoeritrina por 30 min. A análise foi feita por citometria de fluxo e os parâmetros
foram ajustados segundo a leitura do isotipo. A porcentagem de células positivas foi de 95,3%.
No diagrama, a faixa de positividade de marcação de macrófagos para F4/80 é mostrada em preto.
A linha azul corresponde a marcação referente ao isotipo controle.

Inicialmente, buscamos investigar as vias de sinalização de TLR utilizadas por
rMIC1 e rMIC4 para promover a produção de IL-12. Para isso, BMDMs foram cultivados
na presença ou ausência dos inibidores farmacológicos para as moléculas TAK1 (5Z-7oxozeanol), ERK1/2 (PD98059), JNK (SP600125), p38 (SB202190), NF- κB (caffeic
acid) ou AKT (wortmannin). Posteriormente, essas células foram estimuladas com rMIC1
ou rMIC4 e os níveis de IL-12 foram determinados (Figura 12). Paralelamente,
acompanhamos a viabilidade celular por 18, 24 e 48 horas (Tabela 2).
Constatamos que as MAP quinases ERK1/2 e JNK não se associam a ativação
celular induzida por rMIC1 e rMIC4, pois mesmo após a inibição da atividade dessas
moléculas, a produção de IL-12 por macrófagos foi mantida em níveis similares aos
verificados em células que não sofreram nenhum tipo de inibição.
Em contraste, a inativação de TAK1, p38 e NF- κB , resultou na inibição completa
da ativação celular após os estímulos de rMIC1 ou de rMIC4. Esses resultados indicam
que a secreção de citocinas pró-inflamatórias, por macrófagos estimulados por rMIC1 e
rMIC4, depende diretamente da ativação de TAK1, que desencadeia a atividade da
MAPK p38 ou fosforila moléculas upstream a NF- κB. Observamos que não houve
diminuição da viabilidade celular após o tratamento com os inibidores farmacológicos no
período de 18 e 24 horas (Tabela 2). A exceção foi o tratamento por 24 horas com TAK1,
o qual provocou queda da viabilidade celular de 17%. No tempo de 48 horas, observamos
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que a viabilidade celular decresceu, independente do inibidor farmacológico utilizado
(Tabela 2).

Figura 12: Efeito da inibição da sinalização intracelular associada a TLR sob a produção
de IL-12 por macrófagos estimulados por rMIC1 e rMIC4. BMDMs de camundongos
C57BL/6 WT, foram incubados por 1 hora a 37ºC com os inibidores farmacológicos de AKT
(wortmannin) (50nM), TAK1 (5Z- 7-Oxozeaenol) (500nM), ERK (PD98059) (10 μM), JNK
(SP600125) (10 μM), p38 (SB202190) (10 μM) ou NF- κB (caffeic acid) (7,5 ug/ml). Em
seguida, as células foram estimuladas com (A) rMIC1 (5 µg/mL) ou (B) rMIC4 (5 µg/mL) por 24
horas. LPS (500 ng/mL) mais IFN-γ (2 ng/mL) foi utilizado como controle positivo. Os níveis de
IL-12p40 foram quantificados por ELISA. Resultados expressos em média ± SD de dois
experimentos independentes *p<0,01 em relação ao controle (One-way ANOVA e pós-teste de
Bonferroni).

Tabela 2: Viabilidade celular de BMDMs após tratamento com inibidores
farmacológicos
Viabilidade celular (%)
Inibidor
18 horas
24 horas
Meio + DMSO
controle negativo
97,42 ± 4,46
98,04 ± 4,96
Estaurosporina
controle positivo
63,90 ± 3,26* 19,69 ± 2,17*
Triton
controle positivo
21,09 ± 2,09* 19,03 ± 1,40*
Wortmanina
AKT
100 ± 0
100,05 ± 0,09
5Z- oxozeaenol
TAK1
100 ± 0
83,51 ± 9,84*
PD98059
ERK1/2
95,26 ± 4,96
100 ± 0
SP600125
JNK
99,97 ± 0,60
100 ± 0
SB202190
p38
100,08 ± 0,14 100 ± 0
Ácido caféico
NF-ĸB
100 ± 0
98,97 ± 1,77
± Desvio padrão.
* p < 0,05 versus grupo controle (meio + DMSO) no mesmo intervalo de tempo.

48 horas
92,90 ± 12,29
19,69 ± 2,17*
19,03 ± 1,40*
55,33 ± 4,89*
36,97 ± 0,82*
96,13 ± 6,70
96,06 ± 6,82
75 ± 3,12*
53,24 ± 2,66*

RESULTADOS│63

A atividade de p38 e NF- κB está estritamente relacionada com a capacidade de
rMICs induzir macrófagos a produzirem IL-12. Para determinar a relevância de TLR2 e
TLR4 na ativação dessas moléculas, preparamos extratos celulares de BMDMs WT,
TLR2-/-, TLR4-/- e duplo nocaute TLR2-/-/TLR4-/-, após incubação por 30 minutos com as
lectinas de T.gondii. Meio de cultura e LPS foram utilizados como controle negativo e
positivo, respectivamente (Takeuchi et al., 1999). A análise da ativação de p38 e NF- κB
foi comparada por Western blotting (Figura 13). LPS induz a fosforilação de p38 (p-p38)
e NF- κB (p- NF- κB ) em BMDMs WT e TLR2-/-. Essa ativação é fortemente prejudicada
em macrófagos TLR4-/-, e abolida em TLR2-/-/TLR4-/. Similar a ativação observada pelo
estímulo de LPS, rMIC1 e rMIC4 induz a fosforilação de p38 e NF- κB em células WT.
No entanto, a fosforilação dessas moléculas foi pouco prejudicada em células TLR2-/- e
abolida em células que não expressavam TLR4: BMDMs TLR4-/- e TLR2-/-/TLR4-/-.
Esses resultados indicam que a produção de IL-12 por macrófagos deve-se a interação de
rMIC1 e rMIC4 com as N-glicanas ligadas aos ectodomínios de TLR2 e TLR4 que
desencadeia ativação da cascata de sinalização dependente de TLR. Dentre essas
moléculas estão TAK1 que direciona a fosforilação de p38 e leva à ativação de AP-1 e,
ainda, a ativação do complexo IκK que culmina na translocação de NF- κB para o núcleo.
Todavia, a interação de rMICs com TLR4 parece ser mais decisiva do que a estabelecida
com TLR2, uma vez que a ausência de TLR4 bloqueia a fosforilação de moléculas à
jusante de TLR essenciais para ativação celular e produção de IL-12.
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Figura 13: A ativação celular desencadeada por rMIC1 e rMIC4 é dependente da
fosforilação de p38 e NF- κB . BMDMs – WT, TLR2-/-, TLR-/- e TLR2-/-/TLR4-/-, foram
estimulados por 30 minutos com rMIC1 (5 µg/mL), rMIC4 (5 µg/mL), LPS (500 ŋg/mL) ou
meio. As células foram lisadas e as proteínas solúveis foram isoladas e analisadas por Western
blotting para p38 total e NF- κB , e suas formas fosforiladas. GAPDH foi utilizado com controle
endógeno.

4.2.2. rMIC1 e rMIC4 são internalizadas com TLR4 e colocalizam se em endossomos primários
Para analisar a distribuição subcelular de rMIC1 e rMIC4 após a interação com
TLR4, foram realizados experimentos de imunofluorescência indireta em BMDMs. A
localização das proteínas de micronema foi avaliada em relação à importantes organelas
que constituem a via secretória, os endossomos precoces. rMIC1 e rMIC4 foram
biotiniladas, TLR4 foi imunomarcado com anticorpo monoclonal de camundongo antiTLR4 (Abcam, Cambridge,UK) e endossomos precoces com anticorpo policlonal de
coelho anti-EEA-1 (Abcam, Cambridge,UK). Na análise por microscopia confocal
rMIC1 e rMIC4 apresentaram marcações pontuadas e distribuídas por todo o citoplasma
e, principalmente, nas regiões próximas ao limite celular (Figura 14 e 15). rMIC1 e rMIC4
apresenta expressiva colocalização com endossomos precoces em todos os tempos
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ensaiados. A colocalização de endossomos precoces com TLR4 após o estímulo de
rMIC1 decai no decorrer do tempo observado, no entanto, parece não se modificar em
células que foram estimuladas com rMIC4. As proteínas de micronema colocalizam-se
com TLR4 após 5 minutos de incubação, mas a colocalização cai drasticamente após 10
e 15 minutos (Fig. 14D e 15D). As análises quantitativas das colocalizações foram
realizadas através dos cálculos dos coeficientes de Manders (tM2- canal verde e tM1canal vermelho) e os valores estão expressos em porcentagem.
Macrófagos estimulados por 5, 10 e 15 minutos com rMIC1, apresentaram em
média 77% de colocalização com endossomos precoces, já para rMIC4 a média de
colocalização foi de 90% nos mesmos intervalos de tempo. Após 5 minutos do estímulo
com rMIC1, observamos colocalização de 62% de EEA-1 com TLR4, que decresceu no
decorrer do ensaio e alcançou 38,2% após 15 minutos. O estímulo de rMIC4 não afetou
a colocalização de EEA-1 com TLR4 que permaneceu em média com 58,9% em todos os
tempos analisados. A colocalização de rMIC1 ou rMIC4 com TLR4 apresentou perfis
similares: em 5 minutos, observamos 55,2% de colocalização para rMIC1 e TLR4 e
61,6% para rMIC4 e TLR4. No entanto, as colocalizações de rMIC1 e rMIC4 com TLR4
cairam drasticamente no decorrer do tempo. rMIC1 e TLR4 apresentou 13,7 e 12,6% após
10 e 15 minutos da incubação, já rMIC4 e TLR4 exibiu 19,7 e 17,6% no mesmo tempo.
Observa-se ausência de colocalização de rMIC1 com EEA-1 (Fig. 16A) em células
fixadas imediatamente após a incubação com as lectinas (tempo 0), o mesmo resultado
foi obserevado para rMIC4 (dados não mostrados). Similarmente, não ocorre
colocalização entre anti-TLR4 e anti-EEA-1 em macrófagos estimulados por meio (Fig.
16B) de cultura ou LPS (Fig. 16C).
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Figura 14: rMIC1 direciona a internalização de TLR4 para os endossomos precoces.
BMDMs foram estimulados com rMIC1 biotinilada por (A) 5, (B) 10 e (C) 15 minutos. As células
foram imunomarcadas com anticorpos anti-TLR4 (Alexa-647, em azul), anti-EEA-1, marcador
de endossomos precoces (Alexa-488, em verde) e as lectinas biotiniladas foram marcadas com
estreptavidina conjugada a Alexa-594. Colocalização = amarelo. Barra = 10 µM. Insets: aumento
de 2,5 vezes. (D) Porcentagem de colocalização de rMIC1 com EEA-1, (E) EEA-1 com TLR4
após estímulo de rMIC1, e (F) rMIC1 com TLR4. Resultados expressos em média ± SD. Dados
representativos de triplicata experimental. *p<0,05 (One-way ANOVA e pós-teste de
Bonferroni).
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Figura 15: rMIC4 direciona a internalização de TLR4 para os endossomos precoces.
BMDMs foram estimulados com rMIC4 biotinilada por (A) 5, (B) 10 e (C) 15 minutos. As células
foram imunomarcadas com anticorpos anti-TLR4 (Alexa-647, em azul), anti-EEA-1, marcador
de endossomos precoces (Alexa-488, em verde) e as lectinas biotiniladas foram marcadas com
estreptavidina conjugada a Alexa-594. Colocalização = amarelo. Barra = 10 µM. Insets: aumento
de 2,5 vezes. (D) Porcentagem de colocalização de rMIC4 com EEA-1, (E) EEA-1 com TLR4
após estímulo de rMIC4, e (F) rMIC4 com TLR4. Resultados expressos em média ± SD. Dados
representativos de triplicata experimental. *p<0,05 (One-way ANOVA e pós-teste de
Bonferroni).
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Figura 16: Imunomarcação de macrófagos. BMDMs foram imunomarcados (A) com
anticorpos anti-TLR4 (Alexa-647, em azul), anti-EEA-1, marcador de endossomos precoces
(Alexa-488, em verde) e rMIC1 foi marcada com estreptavidina conjugada a Alexa-594
imediatamente após a incubação com a lectina. As células foram estimuladas por 15 minutos com
(B) meio de cultura ou (C) LPS e imunomarcadas com anti-EEA-1 e anti-TLR4. Dados
representativos de triplicata experimental.

4.2.3. A ativação de TLR4 por rMIC1 e rMIC4 é dependente de
MyD88 e TRIF
Anteriormente, demostramos que rMIC1 e rMIC4 estimulam células dendríticas
e macrófagos a produzirem níves elevados de IL-12, TNF-α, IL-6 e IL-10 e que essa
ativação é mediada pelas moléculas adaptadoras MyD88 e TRIF (Sardinha-Silva et al.,
2017). Para investigar a importância da internalização de TLR4 para ativação de
macrófagos estimulados por rMIC1 ou rMIC4, tratamos BMDMs WT, TLR2-/- e CD14/-

com Dynasore, um inibidor de dinamina. Dynasore inibe, reversivelmente, a atividade

GTPase da dinamina que é essencial para a fissão de membrana durante a endocitose
mediada por clatrina (Macia et al., 2006).
Nossos resultados mostram que houve prejuízo significativo da produção de
TNF-α em células WT tratadas com Dynasore e estimuladas com rMIC1 e rMIC4,
comparada às células não tratadas com o inibidor. De maneira similar, macrófagos TLR2/-

, tratados com Dynasore produziram menos citocina após o estímulo de LPS, rMIC1 e

rMIC4. Já a falta de CD14 tornou os macrófagos menos responsivos ao LPS e rMIC4. A
inibição de dinamina, previne a internalização de TLR4 induzida por LPS, e
consequentemente impede a produção de IL-10, como descrito por (Kagan et al., 2008).
Resultados similares foram observados em macrófagos WT, tratados com Dynasore e
estimulados por rMIC1 e rMIC4. Igualmente,

a inibição da endocitose impede

macrófagos TLR2-/- e CD14-/- de produzirem IL-10 frente aos estímulos com LPS, rMIC1
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e rMIC4. Nossos resultados permite-nos afirmar que a inibição da endocitose não
bloqueia a ativação de TLR4 expresso na superfície de macrófagos WT, TLR2-/- e CD14/-

(Figura 17A, C e E). Em contrapartida, a perda da capacidade endocítica, torna

macrófagos WT, TLR2-/- e CD14-/- incapazes de desempenhar sinalização mediada por
TRIF, manifesta pelo bloqueio da produção de IL-10 por essas células, em resposta ao
estímulo de rMICs (Figura 17B, D, F).
Para detalhar a sinalização de TLR4 dependente de TRIF, induzida por rMICs,
buscamos averiguar a ativação de moléculas à jusante ao receptor através de Western
blotting (Figura 18). Foram analisados macrófagos WT, CD14-/-, TLR2-/- e TLR4-/estimulados por rMIC1 ou rMIC4 por 30 minutos. Meio de cultura e LPS foram
utilizados como controle negativo e positivo, respectivamente. Comparada a macrófagos
WT, a fosforilação de IRF3 induzida por rMIC1, rMIC4 ou LPS foi pouco prejudicada
em células TLR2-/- e abolida em células CD14-/- e TLR4-/-. A deficiência de TLR2, TLR4
ou CD14 não impediu que LPS ativasse vias dependentes de MyD88, manifesta pela
fosforilação de p38. No entanto, observamos acentuado prejuízo da ativação de p38 em
macrófagos TLR4-/- estimulados por rMIC1 e rMIC4, justificada pela seletividade de
rMIC1 e rMIC4 por TLR4. Podemos concluir que a produção de IL-10 estimulada por
rMIC1 e rMIC4 depende da interação dessas lectinas com as N-glicanas presentes nos
ectodomínios de TLR4 e da ativação de vias intracelulares que levam à fosforilação de
IRF3.
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Figura 17: rMIC1 e rMIC4 induzem a produção de IL-10 dependente da internalização de
TLR4. BMDMs advindos de camundongos WT (A,B), TLR2-/- (C, D) e CD14-/- (E, F) foram
pré-tratados com 0.8% de DMSO (veículo) ou 80 µM de inibidor de dinamina (Dynasore). Após
30 minutos, as células foram estimuladas com rMIC1 ou rMIC4 por 24 horas. Dynasore foi
adicionado a cada 9 horas. LPS e meio de cultura foram utilizados como controle positivo e
negativo, respectivamente.Os níveis de TNF-α e IL-10 foram quantificados por ELISA.
Resultados expressos em média ± SD de dois experimentos independentes * p< 0,05 comparado
ao controle. # p <0,05 comparado ao meio de cultura. (One-way ANOVA e pós-teste de
Bonferroni).
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Figura 18: Ativação de IRF3 durante a ativação celular desencadeada por rMIC1 e rMIC4.
BMDMs – WT, CD14-/-, TLR2-/- e TLR4-/-, foram estimulados por 30 minutos com rMIC1 (5
µg/mL), rMIC4 (5 µg/mL), LPS (500 ŋg/mL) ou meio. As células foram lisadas e as proteínas
solúveis foram isoladas e analisadas por Western blotting para p38 e IRF3 total e suas formas
fosforiladas. β-actina foi utilizado com controle endógeno.

4.2.4. rMIC1 e rMIC4 ativa IRF7 de maneira dependente de TLR2
Como demonstrado na figura anterior, a ausência de TLR4 impede a fosforilação
de IRF3 induzida por rMIC1 e rMIC4, ou seja, a disponibilidade de TLR2 não é suficiente
para ativação de vias dependentes de TRIF que culminam na ativação de IRF3.
Anteriormente, Dietrich e colaboradores demonstraram que BMDMs estimulados por
ligantes bacterianos de TLR2 produzem IFN-β de maneira dependente de IRF-7 (Dietrich
et al., 2010).
Nesse contexto, verificamos o perfil de ativação de TLR2 endossômico induzido
por rMICs em macrófagos WT e TLR2-/- através de Western blotting. Meio de cultura e
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LPS foram utilizados como controle negativo e positivo, respectivamente. Na Figura 19
observa-se que a ausência de TLR2 impede a fosforilação de IRF7. A ativação da via
dependente de MyD88 que culmina na ativação de p38 não foi alterada, conforme
anteriormente demonstrado na Figura 18. Esses resultados nos permitem concluir que a
interação de rMICs com as N-glicanas ligadas ao ectodomínio de TLR2 provoca
internalização desse receptor e a ativação de vias intracelulares que levam a fosforilação
de IRF7. A ativação desse fator de transcrição induz a transcrição de genes responsáveis
pela produção de IL-10.

Figura 19: A ativação celular desencadeada por rMIC1 e rMIC4 é dependente da
fosforilação de IRF-7. BMDMs – WT, TLR2-/-, foram estimulados por 30 minutos com rMIC1
(5 µg/mL), rMIC4 (5 µg/mL), LPS (500 ŋg/mL) ou meio. As células foram lisadas e as proteínas
solúveis foram isoladas e analisadas por Western blotting para p38 e IRF7 total e suas formas
fosforiladas. β-actina foi utilizado com controle endógeno.

4.2.5. A internalização de TLR4 induzida por rMIC1 e rMIC4 torna
macrófagos tolerantes à endotoxinas
A expressão de genes dependentes de TRIF é fortemente indutora da tolerância à
endotoxinas em macrófagos (Rajaiah et al., 2015). No presente trabalho, verificamos que
rMIC1 e rMIC4 são capazes de fosforilar o fator de transcrição IRF3 em decorrência da
sinalização celular desencadeada pela internalização de TLR4 em macrófagos WT e
TLR2-/- (Figura 18). Para verificar se a internalização de TLR4, após a interação com
rMICs, induz tolerância a endotoxinas, BMDMs WT e CD14-/- foram tratados com meio
de cultura (M) LPS, rMIC1 ou rMIC4 por 18h (sensibilização). Decorrido esse tempo, o
sobrenadante das células foi descartado, as células foram lavadas e então re-incubadas
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com meio, LPS ou com as proteínas de micronema por adicionais 24 horas. As análises
foram realizadas a partir da quantificação de TNF-α e IL-10 por ELISA (Figura 20).

Figura 20: Tolerância a endotoxinas induzida pela endocitose de TLR4. BMDMs WT e
CD14 -/- foram estimulados com LPS (500 ŋg/mL), rMIC1 (5µg/mL) ou rMIC4 (5µg/mL) por
18h. Decorrido esse tempo, os macrófagos foram lavados para remoção de endotoxinas ou das
proteínas de micronema e re-estimulados com meio de cultura, LPS, rMIC1 ou rMIC4 por 24
horas. O sobrenadante da cultura foi analisado por ELISA quanto as concentrações de TNF-α e
IL-10. Grupo controle: M/M, M/LPS, M/rMIC1 e M/rMIC4. * p < 0,05, M/LPS (não tolerante)
vs. LPS/LPS, LPS/rMIC1 e LPS/rMIC4 (tolerante); & p < 0,05, M/rMIC1 (não tolerante) vs.
rMIC1/LPS, rMIC1/rMIC1, rMIC1/rMIC4 (tolerante); # p < 0,05, M/rMIC4 (não tolerante) vs,
rMIC4/LPS, rMIC4/rMIC1, rMIC4/rMIC4 (tolerante); δ p < 0,05 M/LPS-WT (não tolerante) vs.
rMIC1/LPS-WT, rMIC4/LPS-WT; θ p < 0,05 M/LPS-CD14-/- (não tolerante) vs. rMIC1/LPSCD14-/-, rMIC4/LPS- CD14-/-; ≠ p < 0,05 macrófagos WT vs. Macrófagos CD14-/- ; π p < 0,05
LPS/LPS (tolerante) vs. rMIC1/LPS e rMIC4/LPS. Resultados expressos em média ± SD. p<
0,05. One-way ANOVA. Resultados representativos de triplicata experimental.
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Como esperado, macrófagos WT e CD14-/- produziram níveis similares de TNFα após estímulos de LPS, rMIC1 e rMIC4 (Fig. 20A). No entanto, a ausência de CD14
prejudica a produção de IL-10 sob os mesmos estímulos (Fig. 20B). A sensibilização por
LPS tornou os macrófagos WT e CD14-/- tolerantes ao estímulo de LPS (LPS/LPS),
rMIC1 (LPS/rMIC1) e rMIC4 (LPS/rMIC4), aparentemente comprometendo a ativação
de MyD88, já que detectou-se menores níveis de TNF-α. Por outro lado, a ativação da via
de TRIF, através da sensibilização por LPS, prejudica a produção de IL-10 frente ao
estímulo de LPS e rMICs, mas não abole. Observa-se que mesmo com acentuado
prejuízo, os níveis de IL-10 produzidos por esse grupo é maior que a produção de TNFα por seus pares. Resultados similares foram observados em macrófagos sensibilizados
por rMIC1 ou rMIC4. A produção de TNF-α foi prejudicada em macrófagos WT e CD14/-

sensibilizados por rMIC1 e estimulados por LPS (rMIC1/LPS) e abolida por células

estimuladas por rMIC1 (rMIC1/rMIC1) e rMIC4 (rMIC1/rMIC4). Entretanto, a produção
de IL-10 por esses macrófagos não foi prejudicada, mesmo na ausência de CD14,
comparados ao grupo controle. Após a sensibilização de macrófagos por rMIC4, verificase que a produção de TNF-α declinou em macrófagos WT e CD14-/- estimuladas por LPS
(rMIC4/LPS) e foi abolida naquelas que receberam o estímulo de rMIC1 (rMIC4/rMIC1)
ou rMIC4 (rMIC4/rMIC4). Em contrapartida, a produção de IL-10 por células WT e
CD14-/- estimuladas por LPS (rMIC4/LPS) não foi alterada, mas foi parcialmente
prejudicada ao estímulo de rMIC1 (rMIC4/rMIC1) e rMIC4 (rMIC4/rMIC4). Observa-se
que a expressão de CD14 influencia positivamente sobre a secreção de IL-10 por
macrófagos sensibilizados por rMIC1 ou rMIC4 e estimulados por LPS, rMIC1 e rMIC4.
Surpreendentemente, esses resultados, permitem-nos afirmar que a sensibilização
por rMIC1 e rMIC4 torna BMDMs tolerantes a endotoxinas. A produção de TNF-α por
macrófagos WT unicamente estimulados por LPS (M/LPS) é 5,52 vezes maior do que a
observada em macrófagos sensibilizados por rMIC1 e estimulados por LPS (rMIC1/LPS).
Para células CD14-/- , a produção de TNF-α após o estímulo de LPS é 6,56 vezes maior
do que em macrófagos sensibilizados por rMIC1 e estimuladas por LPS (rMIC1/LPS)
(Fig. 20A). A produção de TNF- α por macrófagos estimuladas por LPS comparado à
células sensibilizadas por rMIC4 e estimuladas por LPS (rMIC4/LPS) é 8,73 vezes maior
em macrófagos WT e 13,4 vezes maior em macrófagos CD14-/-. A produção de TNF-α
por macrófagos estimulados unicamente por LPS é 12,3 vezes maior em células WT e
36,5 vezes maior em células CD14-/- comparado aos macrófagos sensibilizados por LPS
e estimulados por LPS. Observamos que a produção de IL-10 por macrófagos WT
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sensibilizados por rMIC1 e estimulados por LPS é duas vezes maior do que em
macrófagos LPS/LPS. Similarmente, a sensibilização por rMIC4 torna a produção de IL10 em macrófagos WT 1,67 vezes maior do que células LPS/LPS. Não houve diferença
estatística entre macrófagos CD14-/- sensibilizados com LPS e estimulados por LPS
(LPS/LPS) e sensibilizados com rMICs e estimulados por LPS (rMICs/LPS) (Fig. 20B).
4.3.

O papel dos correceptores, CD14 e CD36, para a ativação de
heterodímeros de TLR2 por rMIC1 e rMIC4
Anteriormente, verificamos que a heterodimerização de TLR2 com TLR1 ou

TLR6, ou a presença de CD14 ou CD36, intensifica a resposta frente aos estímulos de
rMIC1 ou rMIC4, em células HEK293T (Mendonça- Natividade et al, em revisão).
Utilizando-se a técnica de silenciamento gênico pós transcricional por shRNA (do inglês
– short hairpin RNA) avaliamos a dependência de CD14 e CD36 para ativação celular
induzida por rMICs em macrófagos.
As partículas lentivirais para a depleção gênica dos correceptores foram
produzidas por células HEK293T após a transfecção dos vetores: pLKO.1-puro-CD14 ou
pLKO.1-puro-CD36 ou controle negativo pLKO.1-puro-shRNA-sem-alvo, mais as
construções para o empacotamento do shRNA, pMDG.2 e pAx.2. Após três dias da
incubação de BMDMs com os sobrenadantes de HEK293T, contendo as partículas
lentivirais, confirmamos a depleção da expressão de CD14 e CD36 por Western blotting
(Fig. 21A ).
Observamos que a produção de IL-12, por macrófagos, após os estímulos de
rMIC1 ou rMIC4, foi significantemente prejudicada em células com depleção gênica de
CD14. Porém, a depleção de CD36 não afetou a ativação celular induzida por rMICs (Fig.
21B). Os dados foram comparados com a produção de IL-12 por células que foram
transduzidas por shRNA sem alvo. A obtenção desses resultados nos permitem reiterar
que a expressão de CD14 e CD36 não é essencial para que a ativação celular ocorra.
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Figure 21: CD14 e CD36 contribuem parcialmente para iniciar resposta dependente de
TLR2 induzida por rMIC1 e rMIC4. BMDMs foram transduzidos com vetores lentivirais
codificando sequências de shRNA específicas para CD14 ou CD36 ou controle shRNA (sem
alvo). (A) A expressão dos correceptores foi avaliada por Western blotting. (B) BMDMs
silenciados para CD14 ou CD36 foram estimulados com 5 µg/mL de rMIC1 ou 5 µg/mL de
rMIC4. LPS (500 ŋg/mL) e meio de cultura foram utilizados como controle positive e negativo,
respectivamente. (*) Análises estatísticas compararam as respostas fornecidas por células
silenciadas para CD14 ou CD36 com aquelas transduzidas com o shRNA controle. Resultados
expressos em média ± SD. * p< 0,05 One-way ANOVA. Resultados representativos de dois
experimentos independentes.
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4.4.

Investigação do reconhecimento das glicanas de TLR4 pelas lectinas rMIC1
e rMIC4
Anteriormente, verificamos que rMIC1 e rMIC4 através de seus sítios lectínicos

interagem com TLR2 e TLR4 e estimulam macrófagos e células dendríticas a produzirem
citocinas pró-inflamatórias e IL-10 (Sardinha-Silva et al., 2017). A utilização de mutantes
de TLR2 para os sítios de N-glicosilação levou à demonstração de que rMIC1 reconhece
especificamente a segunda, terceira e quarta glicanas e rMIC4 reconhece a terceira
posição no receptor (Mendonça, 2014; Sardinha-Silva et al., 2017). Nesse contexto,
buscamos estudar a interação de proteínas de micronemas com glicanas N-ligadas a
TLR4. O estudo foi iniciado com a geração de formas sistematicamente mutadas para os
sítios de N-glicosilação do receptor.
4.4.1. Construção dos vetores que expre ssam MD2 e CD14
Iniciadores de DNA senso e seus complementares antissenso para amplificação
das sequências de DNA correspondentes a essas proteínas foram usados para amplificar
os gene de MD2 e CD14 via PCR, a partir de cDNA humano, conforme mostrado na
Figura 22.

Figura 22: Amplificação fragmentos gênicos de MD2 e CD14 via Reação em Cadeia da
Polimerase. Produtos de amplificação de MD2 e CD14, detectados por eletroforese em gel de
agarose 1% , evidencia bandas de aproximadamente de 500pb para (A) MD2 (1,2,3) e 1100pb
para (B) CD14 (2,3). Controles negativos da reação de MD2 (4) e CD14 (1). Marcador de massa
molecular Gene Ruler 100pb (1A) e O’Gene Ruler 1kb (1B), ambos da Thermo Scientific.
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Os amplicons foram extraídos e purificados do gel de agarose e, então, clonados
ao vetor de propagação pJET 1.2/blunt. As construções obtidas passaram por
transformação bacteriana. Após esse processo, observamos o crescimento de colônias
sobre meio de cultura sólido acrescido de ampicilina, o que indica a ligação do inserto ao
vetor pJET1.2/blunt. Tais colônias foram selecionadas e a presença do inserto gênico
confirmada através do teste de PCR de colônia. As colônias que apresentaram resultados
positivos foram submetidas à extração plasmidial e o material obtido foi levado ao
sequenciamento de DNA. Concomitantemente, para liberar o inserto do vetor de
propagação, realizamos a digestão das construções pJET-MD2 e pJET-CD14 com as
enzimas de restrição, EcoRI e SalI, que continham seus sítios de clivagem na região 5’ e
3’ do amplicon. Após esse tratamento houve a liberação do fragmento de CD14 e MD2.
Tais fragmentos foram clonados em vetor de expressão em células de mamíferos, pcDNA,
para posterior transfecção em células HEK293T. Ambas construções tiveram sequência
confirmada via sequenciamento de DNA (dados não mostrados).
4.4.2. Geração de glicomutantes de TLR4: construções mutadas
para os sítios de N-glicosilação do receptor
No ectodomínio de TLR4 existem 9 sítios de N-glicosilação que auxiliam na
secreção e função do receptor. No entanto, a ausência de duas N-glicanas ligadas a
asparaginas que ocupam as posições 526 e 575 da sequência proteica prejudica a secreção
de TLR4 e , consequentemente, sua expressão na superfície celular (Silva Correia, Da e
Ulevitch, 2002). Dessa forma, nos limitamos a trabalhar com as outras 7 N-glicanas
ligadas ao ectodomínio de TLR4. Após a PCR, utilizando-se os iniciadores responsáveis
pela inserção da mutação, originou-se perdas dirigidas de sítios específicos de Nglicosilação de TLR4, ou seja, o códon de asparagina foi substituído pelo códon alanina.
A Figura 23 refere-se à amplificação dos vetores com os sete pares de iniciadores,
elencados na Tabela 1, utilizados para as sete modificações pontuais desejadas.
Da mesma forma, utilizamos a mesma estratégia para construir outros
glicomutantes de TLR4 a partir dos mutantes pontuais (Tabela 3). Como controle
negativo da atividade de TLR4, construímos o vetor pCMV-TLR4 com a substituição de
uma prolina na posição 714 por histidina (P714H). Essa alteração na sequência de
aminoácidos impede a interação de TLR4 com MyD88 (Xu et al., 2000). Todas as
construções foram confirmadas por sequenciamento de DNA.
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Figura 23: Mutagênese sítio dirigida de TLR4. Amplificação do vetor pCMV8-TLR4 com
iniciadores modificados para mutagênese dos sítios de N-glicosilação. (1) e (2) Controle negativo
e produto de PCR para N35A; (3) e (4) controle negativo e produto de PCR para N205A; (5) e
(6) controle negativo e produto de PCR; (7) e (8) controle negativo e produto de PCR N309A; (9)
e (10) controle negativo e produto de PCR N624A; (11) e (12) controle negativo e produto de
PCR N173A; (13) e (14) controle negativo e produto de PCR N497A. Controle negativo referese a reação de PCR na ausência dos iniciadores de DNA. Análise em gel de agarose 1%, corado
com SYBR Safe (Invitrogen). MM indica o marcador Page O’Ruler 1kb DNA Ladder (Invitrogen).

Tabela 3. Descrição das mutações sítio dirigidas em pCMV-TLR4.
TLR4
WT
Mutantes pontuais

TIPO DE MODIFICAÇÃO
N35A
N173A
N205A
N282A
N309A
N497A
N624A
N35A-N173A
Duplo mutantes
N173A - N205A
N205A-N282A
N497A-N624A
N309A-N624A
N35A-N173A-N205A
Triplo mutantes
N173A- N205A-N282A
Quádruplo mutantes N173A- N205A-N282A-309A
N35A-N173A-N205A-N282A309A
Quíntuplo mutante
P714H
Receptor Inativo
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Por fim, foram geradas todas as ferramentas para o estudo do papel das Nglicosilações de TLR4 para ativação desse receptor. Além dos correceptores MD2 e
CD14, obtivemos diferentes glicomutantes pCMV-TLR4 e ainda a forma selvagem e a
forma inativa do receptor (Figura 24). Essas formas serão transfectadas em células
HEK293T, visando identificar as glicanas de TLR4 implicadas na ativação desencadeada
por rMIC1 e/ou rMIC4, ativação essa que se manifesta em células HEK293T através da
ativação de NF- κB e produção de IL-8.

Figura 24: Modelo do complexo de sinalização de TLR4 para transfecção em células
HEK293T. Através da técnica de mutação sítio dirigida procedeu-se a troca do códon de
asparagina por alanina presentes na sequência gênica de TLR4. Dessa forma, foram produzidos
uma ou múltiplas substituições de aminoácidos que levam a perda da N-glicosilação de TLR4. A
mutação (P714H) que torna o mutante incapaz de responder a um estímulo, foi utilizada como
controle negativo do sistema.

4.5.

Expressão e purificação das proteínas recombinantes ΔMIC1 e ΔMIC4 de
T.gondii
Para melhor compreender os mecanismos de reconhecimento utilizados por rMIC1 e

rMIC4 para ativação celular, buscamos contruir novas proteínas de micronema
recombinantes, ΔMIC1 e ΔMIC4, incapazes de reconhecer carboidratos. Dessa forma,
procedemos modificações em sequências gênicas importantes para a constituição do
CRD, conforme previamente descrito na literatura, sendo: ΔMIC1 construída pela troca
de duas treoninas por alaninas - T126A e T220A (Blumenschein et al., 2007; Hager e
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Carruthers, 2008) a partir da sequência de MIC1 e ΔrMIC4 pela troca de lisina por
metionina - K469M (Marchant et al., 2012; Silva, 2016) da sequência de MIC4. Os
plasmídeos foram transformados em E.coli e a expressão induzida por IPTG, conforme
descrito por (Pinzan et al., 2015), com modificações. Os procedimentos de expressão,
purificação e diálise, resultaram em frações homogêneas de ΔrMIC1 e ΔrMIC4 (Figura
25).

Figura 25: rMIC1 e rMIC4 purificadas a partir de corpos de inclusão. Após 4 horas da
indução da expressão por IPTG, as frações insolúveis foram solubilizadas em solução de uréia 8
M, submetidas a cromatografia de afinidade em coluna His-Trap e renovelamento através de
diálise. O material coletado da diálise foi quantificado pelo método BCA. 10μg de rMIC1 e rMIC4
foram analisadas por SDS-PAGE 12% e coradas pelo azul de Coomassie a 0,1%. Marcador
molecular Protein marker Unstained (Thermo Fisher Scientific Inc.).

Para verificar se as mutações pontuais no CRD de rMIC1 e rMIC4 seriam capazes
de prejudicar a ativação celular, BMDMs e células HEK293T expressando TLR2 foram
estimulados com as lectinas recombinantes mutatas e WT. Observamos que as mutações
pontuais em ΔMICs resultaram em prejuízo da produção de IL-12 por macrófagos (Fig.
26A) e IL-8 por células HEK293T (Fig. 26B), comparado aos níveis de citocinas
produzidas pelas lectinas recombinantes WT. Os níveis de IL-12 secretados por
macrófagos foi 4,5 vezes maior quando o estímulo por rMIC1 foi comparado ao estímulo
por ΔMIC1 e 2,9 vezes maior quando comparado rMIC4 com ΔMIC4. Já a produção de
IL-8 pelas células HEK293T foi 1,9 vezes maior quando o estímulo por rMIC1 foi
comparado ao estímulo por, ΔrMIC1 e 2,8 vezes maior quando comparado rMIC4 com
ΔrMIC4. Esses resultados indicam que mutações pontuais nos CRDs de ΔMIC1 e ΔMIC4
bloquearam parcialmente a estimulação de macrófagos e células HEK293T expressando
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TLR2 para produção de IL-12 e IL-8, respectivamente. Sugerimos que mutações mais
extensas possam ser necessárias para que ocorra o bloqueio da atividade lectínica de
rMIC1 e rMIC4 ou ligações independentes da propriedade lectinica de MIC1 e MIC4
possam somar-se a estimulação via CRD para estimulação completa via TLR2

Figura 26. Efeito da perda da capacidade lectínica de rMIC1 e rMIC4 sobre a ativação
celular. Células HEK293T expressando TLR2 foram estimuladas com rMIC1, ΔMIC1, MIC4 ou
ΔrMIC4 (5 µg/mL) por 48 horas. FSL-1 (100 ŋg/ml) foi utilizado como controle positivo. Os
níveis de IL-12 e IL-8 foram quantificados por ELISA. Resultados expressos em média ± SD e
são representativos de dois experimentos. (*) p< 0.05; (#) p< 0.05, comparação entre as respostas
fornecidas pelo estímulo por meio de cultura e ΔMIC1 ou MIC4. (One-way ANOVA e pós-teste
de Bonferroni). Resultados expressos em média ± SD e representativos de dois experimentos
independentes.
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No presente estudo, caracterizou-se as vias intracelulares desencadeadas pelas
proteínas MIC1 e MIC4 de T. gondii, na forma de proteínas heterólogas produzidas em
E. coli, que levam a produção de citocinas por macrófagos, fenômeno de suma
importância para o controle da infecção por esse parasito (Masek e Hunter, 2000). Por
reconhecerem carboidratos dos ectodomínios de TLR2 e TLR4, rMIC1 e rMIC4
induziram o recrutamento de moléculas adaptadoras aos domínios TIR, o que permite o
estabelecimento de vias de sinalização dependentes da fosforilação de TAK1, p38 MAPK
e da translocação de NF-B para o núcleo. Como consequência desses sinais, há a indução
de citocinas pró-inflamatórias pela células estimuladas com as proteínas rMIC1 or rMIC4.
Além disso, a interação dessas proteínas com TLR2 ou TLR4 direcionou a internalização
de ambos receptores, a partir dos compartimentos endossomômicos, o que propiciou a
transdução de sinais que culmina na ativação dos fatores de transcrição IRF3 e IRF7 e a
produção de IL-10. Apesar de CD14 e CD36 auxiliar na ativação de vias dependentes de
TLR, determinou-se que essas não são essenciais para que ocorra a produção de IL-12
frente aos estímulos de rMIC1 e rMIC4. Além disso, estudos preliminares revelaram que
as proteínas de micronema são capazes de induzir a tolerância de macrófagos a rMICs e
à endotoxinas. Nossos resultados permitem afirmar que rMIC1 e rMIC4 atuam como
agonistas de TLR2 e TLR4 e promovem a ativação de vias de sinalização semelhantes às
ativadas por lipopeptídeos ou LPS bacterianos.
Nos últimos anos, acompanhamos um grande progresso na identificação de fatores
que medeiam o reconhecimento, adesão e invasão de células hospedeiras por T. gondii
(Liu et al., 2017; Paing e Tolia, 2014). As interações iniciais do protozoário com a célula
a ser invadida, dependem de proteínas que são secretadas após a exocitose apical de
micronemas e roptrias. Tais proteínas interagem com receptores extracelulares das células
hospedeiras para impulsionar a entrada do parasito (Frénal et al., 2017; Paing e Tolia,
2014). Dos complexos de adesinas de micronemas de T. gondii, nosso grupo, foi pioneiro
em verificar a natureza lectínica do subcomplexo nativo MIC1/MIC4, pertencente ao
complexo MIC6/MIC1/MIC4, identificado por sua capacidade de ligação à lactose
imobilizada (Lourenço et al., 2001). Atualmente, a especificidade de reconhecimento de
carboidratos dessas lectinas é bem determinada: MIC1 reconhece α2-3-sialil-lactosamina
e MIC4 liga-se a β1-3- ou β1-4-galactosamina (Blumenschein et al., 2007; Brecht et al.,
2001; Friedrich et al., 2010; Marchant et al., 2012). Recentemente, demonstramos por
glycoarray que rMIC1 e rMIC4 estabelecem ligações com resíduos de carboidratos
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semelhantes as observadas para as formas nativas (Sardinha-Silva et al., 2017). Esses
dados apontam que as proteínas recombinantes mantiveram seus CRDs preservados e são
capazes de se ligar especificamente a seus alvos.
Apesar do considerável progresso sobre as funções de TLR durante a infecção por
T. gondii, os mecanismos moleculares pelos quais proteínas liberadas durante a invasão
do parasito ativam o sistema imunitário, ainda permanece pouco compreendido.
Recentemente, demonstramos que rMIC1 e rMIC4 ligam-se a N-glicanas presentes nos
ectodomínios de TLR2 e TLR4 da superfície de macrófagos, células dendríticas e células
HEK293T expressando TLRs (Sardinha-Silva et al., 2017; Mendonça-Natividade, em
revisão). Essas interações superam as funções esperadas para as adesinas de T. gondii e
promovem a secreção de citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-12, TNF-α, IL-6, IFNγ, e anti-inflamatória, IL-10 (Pinzan et al., 2015; Sardinha-Silva et al., 2017).
Observamos também que mesmo em concentração nanomolares, rMIC1 e rMIC4 ativam
os heterodímeros TLR2/1 e TLR2/6, expressos em células HEK293T. Comparando a
resposta derivada da ativação de homodímeros de TLR2, a heterodimerização com TLR1
ou TLR6 amplifica a resposta frente ao estímulo por rMICs mas não é essencial para que
a ativação ocorra (Mendonça, 2014; Mendonça-Natividade, em revisão). Estudos
anteriores verificaram que a profilina, liberada antes da invasão do parasito pode ser
reconhecida por TLR5, TLR11 e TLR12, desencadeando a produção de IL-12 por células
dendríticas e macrófagos (Koblansky et al., 2013; Salazar Gonzalez et al., 2014;
Yarovinsky et al., 2005). No entanto, a produção de IL-12 desencadeada pela PRF ocorre
de maneira independente do reconhecimento de carboidratos (Kucera et al., 2010).
Nossos resultados indicam que a interação de rMIC1 e rMIC4 com as N-glicanas
presentes nos ectodomínios de TLR2 e TLR4 promovem a associação de domínios TIR
e formação do Mydossomo. Essa associação desencadea processos similares aos descritos
para outros agonstas de TLR2 e TLR4, já que a dimerização dos ectodomínios dos
receptores induz mudanças conformacionais que levam a auto associação dos domínios
citosólicos TIR. A associação entre esses domínios fornece condições adequadas para
ativação de vias de sinalização que culminam na ativação de NF-B, AP-1 e IRES para
transcrição de citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas e interferons do tipo I (Gay,
Nicholas J et al., 2014; O’Neill e Bowie, 2007).
Aos ectodomínios de TLR2 e TLR4 estão ligadas quatro e nove N-glicanas,
respectivamente (Silva Correia, Da e Ulevitch, 2002; Weber, Morse e Gay, 2004). Além
de auxiliar a biossíntese e o tráfego do receptor para a superfície, as glicanas que ocupam
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esses sítios representam alvos estratégicos para a ligação de lectinas, fornecendo
interações que podem culminar na ativação do receptor (Alegre-Maller et al., 2014;
Mariano et al., 2014; Ricci-Azevedo, Roque-Barreira e Gay, 2017; Sardinha-Silva et al.,
2017). No caso do TLR2 e TLR4, dentre outros TLRs, a ativação de NF-B é dependente
da molécula adaptadora MyD88, que recruta IRAK-1, IRAK-4 (do inglês - Interleukin 1
receptor–associated kinase), e TRAF-6 (Tumor necrosis factor receptor-associated
factor 6). IRAK-1 medeia a ubiquitinação de TRAF6 que por sua vez ativa TAK1. A
ativação de TAK1 direciona à duas diferentes vias dependentes da atividade de IK
quinase (inhibitor of NF-κB kinase): a via de NF-B e a via de MAPK (Mitogen Activated
Protein Kinase). A ativação do complexo IK quinase permite a degradação do inibidor
de NF-B, IBα (inhibitory subunits of NF-ĸB), o que resulta em translocação do NF-B
para o núcleo e a transcrição de genes de citocinas pró-inflamatórias (Kawasaki e Kawai,
2014; Li et al., 2014). Similarmente, TAK1 medeia a ativação de proteínas constituintes
da família MAPK tais como p38, ERK1/2 (Extracellular signal-regulated kinase) e JNK
(JUN N-terminal kinase), que leva a ativação da família de fatores de transcrição AP-1
(Cérède et al., 2005). O fato de TAK1 ser um componente central das vias de sinalização
dependentes de NF-B e MAPK p38 (Ajibade, Wang e Wang, 2013) explica a
dependência da sua atividade em induzir a produção de IL-12 por BMDMs frente ao
estímulo por rMIC1 e rMIC4, já que inibidores farmacológicos de TAK1, MAPK p38 e
NF-B aboliram a produção dessa citocina por BMDMs estimulados com as proteínas de
micronema. Portanto, a ativação celular decorrente da interação estabelecida entre
proteínas de micronema e TLRs são dependentes da fosforilação de p38 que ativa o fator
de transcrição AP-1 ou ainda, direciona a translocação de NF-B para o núcleo. Esses
dados permitem sugerir que as N-glicanas ligadas ao ectodomínio de TLR4 são mais
acessíveis ao reconhecimento por rMICs do que as presentes em TLR2. Isso é justificável
pela fosforilação residual de p38 e NF-ĸB observada em macrófagos TLR2-/- e da
ausência de ativação dessas moléculas em macrófagos TLR4-/- e TLR2-/-/TLR4-/- quando
comparado a estimulação de macrófagos WT, usados como controle positivo. Esses
resultados corroboram com dados anteriores nos quais observamos que o decréscimo da
produção de IL-12, em resposta a rMICs, determinada pela falta de TLR4, foi mais
acentuada que pela falta de TLR2 (Sardinha-Silva et al., 2017). De fato, há ainda a
possibilidade de interações proteína-proteína serem adicionalmente importantes para a
ligação de rMICs com TLR2, desencadeando a atividade residual, mesmo na ausência da
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interação lectina-carboidrato. Experimentos extras serão necessários para responder essas
questões. É importante salientar, que apesar da clareza desses dados, não se deve
menosprezar a importância da interação de rMICs com TLR2 para promover ativação
celular. Recentemente, confirmamos a ocorrência da interação física entre rMICs e TLR2
ou TLR4 por ensaios de imunoprecipitação (Sardinha-Silva et al., 2017). Ademais, no
presente trabalho, demonstramos que as proteínas recombinantes estimulam células
HEK293T expressando TLR2 a produzirem IL-8 e que a incapacidade de ΔrMIC1 e
ΔrMIC4 reconhecer resíduos de carboidratos desse receptor prejudica a ativação das
células.
A seletividade de rMIC1 e rMIC4 por glicanas já foi demonstrada por nosso
grupo, utilizando glicomutantes de TLR2, determinou-se que rMIC1 interage
especificamente com a segunda, a terceira e a quarta glicanas do receptor, enquanto que
rMIC4 reconhece apenas a terceira glicana (Mendonça, 2014; Sardinha-Silva et al.,
2017). Para estudar a interação de proteínas de micronemas com glicanas N-ligadas a
TLR4, criamos formas sistematicamente mutadas para os sítios de N-glicosilação do
receptor. Essas formas puderam ser transfectadas em células HEK293T visando
identificar as glicanas de TLR4 implicadas na ativação celular. Além de rMICs, nosso
grupos já descreveu atividades similares desencadeadas por proteínas de outros
organismos: a paracoccina, lectina de Paracoccidioides brasiliensis, interage com
resíduos de N-acetilglicosamina presentes na quarta N-glicana de TLR2 (Alegre-Maller
et al., 2014) e a ArtinM, lectina ligante de manose purificada a partir das sementes de
Artocarpus heterophyllus (jaca), caracterizada por ativar heterodímeros de TLR2
(Mariano et al., 2014). Na literatura é possível encontrar descrições de outras lectinas
capazes de induzirem ativação celular dependente de TLR. Podemos citar as lectinas
Gal/GalNac de Entamoeba histolytica (Campbell, Mann e Chadee, 2000) e SP-A (do
inglês- Surfactant protein A) presente nos alvéolos pulmonares (Murakami et al., 2002)
que interagem com o ectodomínio de TLR2. A seletividade das lectinas de plantas,
revelam padrões variáveis de reconhecimento de carboidratos, como a PHA-L
(fitohemaglutinina de Phaseolus vulgaris, tetrâmero L), ligante de lactosamina; SBA
(aglutinina de soja - Glycine max), ligante de N-acetilgalactosamina; e PNA (aglutinina
de amendoim - Arachis hypogaea) ligante de galactose. Essas lectinas se ligam a e
sinalizam via TLR4. Em contrapartida, ConA (concanavalina A de Canavalia
ensiformis), ligante de manose e glicose, ativa apenas heterodímeros de TLR2 e TLR6,
enquanto que a jacalina (isolada de Artocarpus heterophyllus), ligante de galactose e N-
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acetilgalactosamina, é incapaz de ativar quaisquer dos TLRs ensaiados, conforme revisto
por (Souza et al., 2013; Unitt e Hornigold, 2011).
Nossos resultados de microscopia confocal revelam que o reconhecimento
seletivo das N-glicanas ligadas a TLR4 por rMIC1 e rMIC4, na superfície de BMDMs,
direciona o complexo TLR4/rMIC1 ou TLR4/rMIC4 para o interior das células. Após
cinco, dez ou quinze minutos de incubação com macrófagos, observa-se que as proteínas
de micronema encontram-se distribuídas por todo o citoplasma e colocalizam-se com
endossomos precoces, positivos para EEA1. A colocalização de EEA1 com TLR4,
confirma que TLR4 está presente nos endossomos precoces. TLR4 contido nesses
compartimentos mantém a interação com rMIC1 ou rMIC4, principalmente nos primeiros
cinco minutos de incubação. Os receptores presentes nos compartimentos endossômicos
podem expor os domínios TIR para o citoplasma e recrutar TRAM e TRIF, dando início
a organização da cascata de sinalização intracelular que culmina na fosforilação de IRF3
para ativação de ISRE3 e transcrição de genes responsáveis pela secreção de citocinas
anti-inflamatórias como IFN dos tipo I e IL-10 (Kagan et al., 2008; Yamamoto, 2003).
Nossos resultados assemelham-se a estudos anteriores que demonstram que TLR4 é
transportado para os endossomos precoces e direcionado para a rede trans-Golgi
aproximadamente entre 10 e 20 minutos após o tratamento com LPS (Thieblemont e
Wright, 1999; Wang et al., 2007). Em seguida, TLR4 é desviado para a via de degradação
lisossômica, o que é crucial para a resolução da inflamação (Husebye et al., 2006; Wang
et al., 2007). Múltiplas respostas do hospedeiro ao LPS levam a sérias consequências
sistêmicas como choque séptico, falência múltipla de órgãos e morte (Kitchens, Wang e
Munford, 1998; Wiersinga et al., 2014). Portanto, é fundamental que as respostas
induzidas pelo LPS sejam finamente balanceadas. A internalização de TLR4 resulta em
regulação negativa da sinalização do receptor e, consequentemente a dessensibilização de
macrófagos (Husebye et al., 2006; Kagan et al., 2008).
O reconhecimento das N-glicanas de TLR4 pelas proteínas de micronema,
promovem a organização da cascata de sinalização dependente de TRIF semelhante à
ativada por LPS. Todavia, as rotas de degradação das proteínas de micronemas
internalizadas diferem do processo já descrito para TLR4. Sugerimos que rMIC1 e rMIC4
participam da entrega de TLR4 para os compartimentos endossômicos e que essa
interação, permite desencadear uma cascata de sinalização dependente de TRAM e TRIF.
Após a ativação celular, ocorre perda da interação entre rMICs e TLR4, que ficam livres
no espaço endossômico. Essa hipótese, pode ser justificada pelo prejuízo substancial da
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colocalização de rMIC1 com TLR4 e rMIC4 com TLR4 após cinco minutos de incubação
de BMDMs com as lectinas. Posteriormente, TLR4 é encaminhando para a degradação
lisossômica, aproximadamente 20 minutos após o estímulo, conforme descrito por (Wang
et al., 2007). Nota-se que a colocalização de TLR4 com EEA-1 decai em 15 minutos após
o estimulo de rMIC1. No entanto, esse tempo não é suficiente para o encaminhamento de
TLR4 à degradação, após estímulo de rMIC4. Dessa forma, rMIC1 e rMIC4 permanecem
nos endossomos até seguirem à degradação lisossômica. Porém, os processos de
degradação de rMIC1 e rMIC4, após internalização, necessitam de investigação
experimental.
O mecanismo de endocitose de TLR4 é finamente regulado por dinaminas,
clatrinas e proteínas associadas a Rab (Husebye et al., 2006, 2010; Wang et al., 2007).
Os macrófagos tratados com Dynasore perdem a capacidade de internalizar TLR4
(Rajaiah et al., 2015). Observamos que rMIC1 e rMIC4 induzem macrófagos WT e
TLR2-/- a produzirem IL-10 em níveis similares ao controle positivo, produção esta que
foi abolida após o bloqueio da endocitose por dinamina. Zanoni e colaboradores,
descreveram que a endocitose de TLR4 induzida pela interação do receptor com ligantes
microbianos precisa de CD14 (Zanoni et al., 2011). No entanto, a endocitose do receptor
e a sinalização dependente de TRAM e TRIF podem ser dissociadas, ou seja, pode ocorrer
transdução de sinais de forma independente da internalização de TLR4 promovida por
CD14 (Rajaiah et al., 2015). Nesses casos, a internalização de TLR4 assume uma rota
alternativa dependente das atividades enzimáticas de Syk (Spleen tyrosine kinase) e
PLCγ2 (Phosphoinositide-specific phospholipase C) , em resposta a LPS (Zanoni et al.,
2011). Conclui-se a partir dos dados obtidos neste trabalho que a ausência de CD14 não
impede a secreção de IL-10 em resposta aos estímulos de LPS, rMIC1 ou rMIC4. No
entanto, a ativação de Syk e PLCγ2 por rMIC1 e rMIC4 ainda não foi investigada.
A produção de IL-10 por macrófagos CD14-/- pode estar relacionada com a
capacidade de rMIC1 e rMIC4 reconhecerem as N-glicanas ligadas ao ectodomínio de
TLR2 e promoverem a sua internalização. A ativação de heterodímeros de TLR2 a partir
dos compartimentos endossômicos necessitam da interação dos domínios TIR com as
moléculas adaptadoras TRAM e MyD88 e resulta na ativação de IRF1, IRF3 e IRF7 e
produção de citocinas anti-inflamatórias (Dietrich et al., 2010; Monie, 2017; Stack et al.,
2014). As diferenças entre as vias de sinalização endossômicas relacionadas a TLR2/1,
TL2/6 ou TLR2/2 ainda não foram caracterizadas (Li, Lee e Madrenas, 2013). A ativação
da via dependente de TRAM e MyD88 por rMICs, explica a extinção da produção de IL-
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10 por células CD14-/- após o bloqueio da endocitose por Dynasore, reflexo da inibição
da atividade de TLR2. Ainda que a bloqueio da endocitose dependente de dinamina
diminua o nível de expressão dos genes para TNF (Latvala et al., 2014), observou-se aqui
que a produção dessa citocina por macrófagos em resposta a LPS, rMIC1 e rMIC4 é muito
mais abundante do que a produção verificada em células não estimuladas. Ademais, o
prejuízo da produção de TNF em células que não expressam CD14 é justificado pela
diminuição da cinética de expressão de genes dependentes de MyD88 em macrófagos
(Perera et al., 1997).
O estudo detalhado das vias de ativação desencadeadas por rMIC1 e rMIC4,
provenientes dos compartimentos endossômicos, confirmou que essas lectinas são
capazes de induzir a fosforilação dos fatores de transcrição IRF3 e IRF7. Observamos
que a ausência de TLR2 prejudica mas não impede a fosforilação de IRF3. A ativação
dessa molécula é estritamente dependente da internalização de TLR4, uma vez que a
fosforilação de IRF3 não ocorre em macrófagos TLR4-/- ou CD14-/-. Em contrapartida, a
interação de rMIC1 com a segunda, terceira e quarta N-glicanas de TLR2 e, a interação
de rMIC4 com a quarta N-glicana (Mendonça, 2014; Sardinha-Silva et al., 2017) permite
a internalização de TLR2 e o recrutamento de TRAM e MyD88 que inicia a transdução
de sinais que culmina na ativação de IRF7. A fosforilação desse fator de transcrição está
diretamente relacionada a internalização de TLR2 (Li, Lee e Madrenas, 2013). A perda
da capacidade de fosforilação de IRF7 em macrófagos TLR2-/- confirma nossa
proposição.
O reconhecimento de LPS pelo complexo TLR4/MD2 está associado com a
produção de diversas citocinas inflamatórias incluindo TNF, IL-6 e IL-12, que, quando
em excesso, causa sérias desordens sistêmicas (Nomura et al., 2000). No entanto, após a
exposição inicial de monócitos/macrófagos, animais experimentais, ou pessoas ao LPS,
cria-se um estado transitório de “tolerância à endotoxina”, observada pela
hiporresponsividade a um novo estímulo de LPS (Biswas et al., 2007). A tolerância a
endotoxina é fortemente associada a falha da organização do complexo de TLR4 ou
recrutamento de moléculas adaptadoras (Cuschieri, Billigren e Maier, 2006) com a
diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias, devido a alterações na cascata de
sinalização que afeta NF-κB, AP-1 MAPKs e IRFs (Akira e Takeda, 2004; Medvedev,
Kopydlowski e Vogel, 2000). Portanto, a tolerância de macrófagos pode ser caracterizada
pelo decréscimo da produção de TNF e CCL3 (ligante de quimiocina 3) e o aumento de
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IFN-β e IL-10 (Biswas et al., 2007; López-Collazo e Fresno, del, 2013) frente ao estímulo
de LPS.
Nesse trabalho, observou-se que macrófagos tornaram-se hiporresponsivos a LPS,
rMIC1 e rMIC4 quando foram submetidos a um “regime padrão de tolerância” (Rajaiah
et al., 2013). No entanto, mantiveram a capacidade de promover a secreção de citocinas
dependentes de MyD88 e TRIF de forma independente de CD14. Além disso,
demonstrou-se que rMIC1 e rMIC4 induzem a tolerância de macrófagos de maneira muito
semelhante ao LPS. Há um acentuado prejuízo da produção de TNF por células
sensibilizadas por rMIC1 ou rMIC4 e estimuladas pelas proteínas de micronema. Por
outro lado, a produção de IL-10 foi pouco afetada. Esse resultado relaciona-se com o
perfil imunológico do hospedeiro frente a infecção por T. gondii. A produção de TNF
durante a infecção é rigorosamente controlada por IL-10, para se evitar a ocorrência de
patologias inflamatórias. Estudos anteriores comprovam que camundongos desprovidos
de IL-10 sucumbem à infecção com baixo número de parasitos e elevados níveis de IL12, TNF-α e IFN-γ no soro (Gazzinelli et al., 1996).
Os complexos de TLR2 formados na superfície celular incorporam CD14 e CD36
(Hoebe et al., 2005; Jeroen et al., 2013; Nakata et al., 2006; Triantafilou et al., 2006).
CD14 interage com TLR2 para formar três diferentes heterocomplexos: CD14-TLR2TLR1 que reconhece lipoproteínas triaciladas (Jeroen et al., 2013; Triantafilou et al.,
2006) e componentes microbianos (Rapsinski et al., 2013); o complexo CD36-CD14TLR2-TLR1 ativado por lipomanana/lipoarabinomanana de Mycobacterium (Birch et al.,
2010; Jimenez-Dalmaroni et al., 2009); CD36-CD14-TLR2-TLR6 ativado por ácido
lipoteicóico e lipoproteínas diaciladas (Lee, Avalos e Ploegh, 2012; Triantafilou et al.,
2006). Além do envolvimento nas funções dos heterodímeros TLR2, CD36 está
implicado na atividade do heterodímero TLR4-TLR6 que intervêm na resposta
inflamatória contra oxLDL (do inglês- low-density lipoprotein) e fibrilas de β-amilóide
(Stewart et al., 2009). Em nosso estudo, demonstrou-se que a depleção da expressão de
CD14 em macrófagos, interfere negativamente na produção de IL-12 em resposta aos
estímulos de rMIC1 e rMIC4. No entanto, não observamos influência de CD36 para
ativação dessas células por rMICs. Sendo assim, pode-se inferir que a heterodimerização
de TLR2 com TLR1 ou TLR6, ou a presença dos correceptores, CD14 e/ou CD36,
intensifica a resposta frente aos estímulos de rMIC1 ou rMIC4, em células HEK293T,
mas não são essenciais para que a ativação celular ocorra (Mendonça- Natividade et al,
em revisão). Presumivelmente, esses resultados refletem a plasticidade das vias de
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sinalização provenientes de TLR2. A pressão seletiva exercida pelos hospedeiros sobre
os micro-organismos aumenta o arranjo do complexo de TLR2 e a diversidade estrutural
de ligantes (Li, Lee e Madrenas, 2013). Li e colaboradores, comentam que o resultado
dessas interações favorece ao micro-organismo a capacidade de induzir respostas antiinflamatórias não apenas como um mecanismo de evasão imune, que em última análise
poderia eliminar o hospedeiro e impactar negativamente o micro-organismo, mas como
um meio de promover o comensalismo (Li, Lee e Madrenas, 2013).
Estudo prévios do nosso grupo demonstraram que a ArtinM interage com as Nglicanas de TLR2 e estimula macrófagos a produzirem citocinas do tipo Th1, um processo
que culmina na resistência a diversas infecções parasitárias e fúngicas in vivo (Mariano
et al., 2014; Ricci-Azevedo, Roque-Barreira e Gay, 2017; Souza et al., 2013).
Recentemente, foi verificada a associação de CD14 nesse processo e determinou-se que
a presença do correceptor é fundamental para que a ativação dos macrófagos pela lectina
ocorra (Silva, da et al., 2017).
Os resultados aqui descritos refletem a relevância da contribuição de rMIC1 e
rMIC4 e de outros componentes de T. gondii como PRF, GRA7 e GRA15, para a
imunidade protetora do hospedeiro através da indução de citocinas pró-inflamatórias, que
ocorre de maneira dependente de TLRs, no caso de rMICs e profilina, e independente
desses receptores para GRA7 e GRA15 (Koblansky et al., 2013; Rosowski et al., 2011;
Sardinha-Silva et al., 2017; Yang et al., 2015). Para balancear o quadro inflamatório
proveniente da ação desses constituintes, T. gondii dispõe de mecanismos capazes de
subverter a resposta imunitária gerada pelo hospedeiro. As proteínas de roptrias, por
exemplo, atuam sobre moléculas do hospedeiro associadas a mecanismos de controle
intracelular de patógenos, as IRGs (do inglês – immuno-regulated GTPases), que
destroem a membrana do vacúolo parasitóforo, impedindo a sobrevivência e replicação
do parasito (Boothroyd, 2013). As proteínas de roptrias podem atuar, ligando-se a IRGs,
impedindo sua oligomerização (Fleckenstein et al., 2012) ou evitando o recrutamento
dessas para a membrana do vacúolo parasitóforo contendo T. gondii, prevenindo a
eliminação do parasito pelos macrófagos ativados por IFN-γ (Boothroyd, 2013; Etheridge
et al., 2014).
Como mencionado anteriormente, a importância de rMIC1 e rMIC4 superam
notavelmente as funções previstas para adesinas. A capacidade de induzir a tolerância de
macrófagos determina um novo papel para rMIC1 e rMIC4: o de balancear a resposta
imunológica do hospedeiro frente a infecção por T. gondii. O controle dos níveis de
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citocinas pró-inflamatórias realizado pela secreção de IL-10 garante a homeostasia da
resposta imunológica durante a toxoplasmose.
Surpreendentemente, a sensibilização de macrófagos por rMIC1 ou rMIC4 tornaos tolerantes ao estímulo de endotoxinas, manifesto pelo grande prejuízo da produção de
TNF-α e aumento da produção de IL-10, comparado aos controles. Esse resultado deriva
das características imunomoduladoras de rMIC1 e rMIC4 e pode se estender para outras
lectinas, alvos de estudo do nosso grupo, que atuam como agonistas de TLR por
interagirem com N-glicanas ligadas ao receptor (Alegre-Maller et al., 2014; Lourenço et
al., 2006; Mariano et al., 2014; Pinzan et al., 2015; Ricci-Azevedo, Roque-Barreira e
Gay, 2017; Sardinha-Silva et al., 2017; Souza et al., 2013). Ainda serão necessários
estudos para comprovar a dissociação entre a indução da tolerância de macrófagos por
rMIC1 e rMIC4 e a sinalização dependente de TRIF. Nota-se que a ausência da
internalização de TLR4 não impediu a produção de IL-10 por macrófagos CD14-/-. A
correlação entre a tolerância de macrófagos às proteínas de micronema e à endotoxina e
a diminuição da expressão de TLR4 na superfície celular, ainda precisa ser investigada.
Mas independente disso, podemos afirmar que a endocitose de TLR4 induzida pela
tolerância dos macrófagos e a indução da tolerância são processos que ocorrem de forma
independente de CD14. Uma compreensão detalhada desses processos a nível molecular
fornecerá uma estrutura racional para desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas
que visam controlar a sinalização desencadeada pelo patógeno em vez de suas
consequências patológicas.
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6. CONCLUSÕES
Os resultados apresentados nesse estudo, nos levam a concluir que:
1. rMIC1 e rMIC4 utilizam-se da capacidade lectínica para reconhecer as glicanas
presentes nos ectodomínios de TLR2 e TLR4 e promover ativação celular;
2. A secreção de IL-12 por macrófagos é dependente da ativação de TAK1, MAPK
P38 que consequentemente transloca o fator de transcrição AP-1 para o núcleo;
ou fosforilação de moléculas upstream de NF- κB , que transloca esse fator de
transcrição para o núcleo, levando à transcrição de genes específicos para a
produção de citocinas pró-inflamatórias.
3. A ativação de TLR por rMICs ocorre independentemente da expressão de CD14
e CD36. Entretanto, a presença desses correceptores intensifica a resposta celular
frente ao estímulo de rMIC1 e rMIC4;
4. rMIC1 e rMIC4 direciona a internalização de TLR4 para os endossomos precoces;
5. A partir dos compartimentos endossomais rMIC1 e rMIC4 desencadeiam a
transdução de sinal dependente de TRIF e TRAM, que culmina na fosforilação de
IRF3 e produção de IL-10;
6. rMIC1 e rMIC4 direciona a internalização de TLR2 e desencadeia a cascata de
sinalização dependente de TRAM e Myd88 e a translocação de IRF7 para o núcleo
para a transcrição de IL-10;
7. A internalização de TLR4 induzida pelas proteínas de micronema torna
macrófagos tolerantes a rMIC1, rMIC4 e à endotoxinas.
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