
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA BÁSICA E APLICADA 

 

 

 

 

 

Leishmania amazonensis induz ativação do inflamassoma de AIM2 em 

macrófagos via estresse do retículo endoplasmático e DNA mitocondrial  

 

 

 

                          LEONARDO LIMA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

                                                        Ribeirão Preto 

2021 
 
 



2 
 

                           LEONARDO LIMA DOS SANTOS 

 

 

 

 

Leishmania amazonensis induz ativação do inflamassoma de AIM2 em 

macrófagos via estresse do retículo endoplasmático e DNA mitocondrial 

 

Versão Original 

Tese apresentada ao programa de Pós-

Graduação em Imunologia Básica e Aplicada da 

Faculdade de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo, como requisito para a obtenção do título 

de Doutor em Imunologia Básica e Aplicada. 

     

          Orientador: Prof. Dr. Dario Simões Zamboni 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2021 



3 
 

 
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a 
fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lima-Santos, Leonardo 

 

Leishmania amazonensis induz ativação do inflamassoma de 

AIM2 em macrófagos via estresse do retículo endoplasmático e DNA 

mitocondrial 

 

86 p. : il. ; 30 cm 

 

Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Imunologia Básica e 

Aplicada 

 

Orientador: Zamboni, Dario Simões 

 

1. Inflamassoma 2. Imunidade Inata 3. Leishmania 4. Estresse do 

Retículo Endoplasmático 5. DNA Mitocondrial 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho realizado no Laboratório de Patogenicidade Microbiana e Imunidade 
Inata, Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina – 

Universidade de São Paulo, com auxílio financeiro do TDR/WHO, INCTV/CNPq, 
FAPESP e CAPES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nada é fixo, nada é permanente.” Buda 
 
 
 
 

“Tudo que existe é o cossurgir interdependente e simultâneo.” Buda 
 
 
 
 

“A sabedoria está nas perguntas e não nas respostas.” Autor desconhecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Lima-Santos, L.                                                                                 Dedicatória 
 
 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à geração 
de cientistas que luta diariamente 

por algo belíssimo que é a ciência mas 
 vivem em uma fase temporal 

 extremamente desafiadora.  
Lembrem-se, tudo passa, mas não 

 negligenciem o seu sofrimento atual! 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho também é dedicado a todos,  
sem exceção, com os quais eu interagi  

em vida e foram causas importantes  
para o que sou hoje e para 

 o que produzo para o mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Nome: Leonardo Lima dos Santos 
 

Título: Leishmania amazonensis induz ativação do inflamassoma de AIM2 em 
macrófagos via estresse do retículo endoplasmático e DNA mitocondrial 

 
 

Tese apresentada ao curso de Pós-graduação 
em Imunologia Básica e Aplicada da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, para a obtenção do grau de Doutor 

 em Ciência 
 

Área de concentração: Imunologia 
 

Aprovado em: ___ / ___ / _______ 
 
 

Banca Examinadora 
 

Prof. Dr. Dario Simões Zamboni 
 
Instituição: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo 
 
Julgamento: _____________________ Assinatura: _____________________ 

 
 
Prof. Dr. Niels Olsen Saraiva Câmara 
 
Instituição: Instituto de Ciências Biomédicas - Universidade de São Paulo (USP) 
 
Julgamento: _____________________ Assinatura: _____________________ 

 
 
Prof. Dr. Karina Ramalho Bortoluci 
 
Instituição: Departamento de Ciências Biológicas - Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) 
 
Julgamento: _____________________ Assinatura: _____________________ 

 
 
Prof. Dr. Valéria de Matos Borges 
 
Instituição: Fiocruz Bahia – Instituto Gonçalo Moniz 
 
Julgamento: _____________________ Assinatura: _____________________ 
 
 

 



8 
 

AGRADECIMENTOS 
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RESUMO 

LIMA-SANTOS, L. Leishmania amazonensis induz ativação do inflamassoma de 
AIM2 em macrófagos via estresse do retículo endoplasmático e DNA 
mitocondrial. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, 2022 
 

O retículo endoplasmático é uma organela envolvida em processos de síntese lipídica, 
tradução e processamento proteico. Em homeostasia, ela promove o enovelamento 
apropriado de proteínas para que elas possam desempenhar suas funções 
fisiológicas. No entanto, em condições de falta de nutrientes, hipóxia, mutações 
proteicas, altos níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS), desbalanço nos níveis 
de cálcio intra-reticular e infecções, podem levar ao acúmulo de proteínas mal 
enoveladas no lúmen do RE e conseguinte indução das vias efetoras do estresse de 
retículo endoplasmático (ERE). Dentre várias consequências da ativação de ERE, 
estão a produção de citocinas pro- inflamatórias, indução de dano mitocondrial e 
ativação do inflamassoma. Já foi descrito na literatura a relação entre a indução de 
ERE e a ativação do inflamassoma de NLRP3. No entanto, apesar de ser descrito na 
literatura que durante a ativação de ERE ocorre liberação de DNA mitocondrial, não 
há relatos da conexão entre ERE, liberação de DNA mitocondrial (DNAmt) no citosol 
e ativação de AIM2. Desta forma, nós hipotetizamos que a ativação do inflamassoma 
pela indução por ERE seria mediada pelo reconhecimento do DNA mitocondrial pelo 
inflamassoma de AIM2. Para testar esta hipótese, nós utilizamos modelos 
farmacológicos de ativação de ERE - Tapsigargina (TG) e Tunicamicina (TM) - assim 
como um modelo de ativação de ERE e do inflamassoma que é o parasito L. 
amazonensis. Uma análise inicial demonstrou que BMDMs tratados com TG e TM 
levam a secreção de IL-1β, clivagem de caspase-1 e formação de punctas de ASC de 
forma dependente de AIM2. Além disso, nós demonstramos que a ativação do 
inflamassoma de AIM2 também ocorre durante a infecção por espécies de 
Leishmania, em BMDMs, BMDCs, é independente de microbiota, dependente de MOI, 
de tempo de infecção e espécie-específica. Finalmente, nós observamos que a 
secreção de IL-1β induzida por Leishmania amazonensis é reduzida com inibição de 
ERE, assim como na deficiência para AIM2, e que em BMDMs Aim2—/— a inibição de 
ERE não promove alterações nos níveis de IL-1β, sugerindo que estes mecanismos 
operam na mesma via. Estes dados corroboram a primeira parte da nossa hipótese, 
na qual ERE leva a ativação do inflamassoma de AIM2. Em seguida, utilizando um 
modelo de relevância biológica com infecção in vitro de L. amazonensis em BMDMS, 
nós corroboramos a hipótese de que ERE poderia levar a ativação de AIM2 e esta via 
seria importante para o controle da infecção in vitro. Para testar a segunda parte da 
hipótese, na qual a ativação do inflamassoma de AIM2, por ERE, seria mediada pelo 
DNAmt, nós utilizamos um modelo de depleção de DNAmt em BMDMs. Este modelo 
é funcional, uma vez que as células mantêm a viabilidade celular e potencial de 
membrana mitocondrial intactos durante os experimentos. Inicialmente, observamos 
que L. amazonensis, assim como TG e TM promovem alteração no potencial da 
membrana mitocondrial de forma dependente de ERE e independente de AIM2, 
sugerindo que o sensor de DNA estaria downstream de ERE e do dano mitocondrial. 
Comparando células depletadas, ou não, para o DNA mitocondrial, observamos, que 
a secreção de IL-1B induzida por TG, TM ou L. amazonensis, e o controle da infecção 
deste parasito são reduzidos no background WT mas não no Aim2—/—, sugerindo que 
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estas moléculas também operam na mesma via. Em conjunto, os dados deste trabalho 
suportam a hipótese de que a indução de ERE leva a uma ativação de AIM2 mediada 
por dano mitocondrial e DNAmt, e que esta via é biologicamente relevante para o 
controle intracelular de um patógeno. 
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ABSTRACT 

LIMA-SANTOS, L.  Leishmania amazonensis induces AIM2 inflammasome 
activation in macrophages via endoplasmic reticulum stress and mitochondrial 
DNA. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, 2022 

 
The endoplasmic reticulum is an organelle involved in processes of lipid synthesis, 
translation and protein processing. In homeostasis, it promotes the proper folding of 
proteins to allow them to perform their physiological functions. However, lack of 
nutrients, hypoxia, protein mutations, high levels of reactive oxygen species (ROS), 
intra-reticular calcium level imbalance and infections, can lead to the accumulation of 
misfolded proteins in the ER lumen and consequent induction of endoplasmic reticulum 
stress (ERS) effector pathways. Among several consequences of ERS activation are 
the production of proinflammatory cytokines, induction of mitochondrial damage and 
inflammasome activation. The relationship between ERS induction and NLRP3 
inflammasome activation has already been described in the literature. However, 
despite being reported that mitochondrial DNA release occurs during ERS activation, 
there is no data showing the connection between ERS, mitochondrial DNA (mtDNA) 
release in the cytosol and AIM2 activation. Thus, we hypothesized that inflammasome 
activation by ERS induction would be mediated through the recognition of 
mitochondrial DNA by the AIM2 inflammasome. To test this hypothesis, we used 
pharmacological models of ERS activation - Thapsigargin (TG) and Tunicamycin (TM) 
- as well as a model of ERS and inflammasome activation that is the parasite L. 
amazonensis. An initial analysis demonstrated that TG and TM-treated BMDMs lead 
to IL-1β secretion, caspase-1 cleavage and ASC puncta formation in an AIM2-
dependent manner. Furthermore, we demonstrated that AIM2 inflammasome 
activation also occurs during Leishmania spp. infection, in BMDMs, BMDCs, it is 
microbiota-independent, MOI, time-dependent, and species-specific. Finally, we 
observed that Leishmania amazonensis-induced IL-1β secretion is reduced in the 
context of ERS inhibition, as well as in AIM2 deficiency and that in Aim2—/— BMDMs 
ERS inhibition does not promote changes in IL-1β levels, suggesting that these 
mechanisms operate in the same pathway. These data support the first part of our 
hypothesis, in which ERS leads to AIM2 inflammasome activation. Then, using a 
biologically relevant model of L. amazonensis in vitro infection in BMDMS, we 
supported the hypothesis that ERS could lead to AIM2 activation and this pathway 
would be important for in vitro infection control. To test the second part of the 
hypothesis, in which ERS induces the activation of AIM2 inflammasome would be 
mediated by mtDNA, we used a model of mtDNA depletion in BMDMs. This model is 
functional, once the cells maintain cell viability and mitochondrial membrane potential 
intact during the experiments. Initially, we observed that L. amazonensis, as well as 
TG and TM, promote changes in mitochondrial membrane potential in an ERS-
dependent and AIM2-independent manner. Suggesting that the DNA sensor would be 
downstream of ERE and mitochondrial damage. Comparing cells depleted or not for 
mitochondrial DNA, we observed that the secretion of IL-1B induced by TG, TM or L. 
amazonensis, and the control of the infection of this parasite are reduced in the WT 
background but not in the Aim2—/—, suggesting that these molecules also operate in 
the same pathway. Taken together, the data from this work support the hypothesis that 
ERS induction leads to an activation of AIM2 mediated by mitochondrial damage and 
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mtDNA and that this pathway is biologically relevant for the intracellular control of a 
pathogen. 
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1. Introdução 

1.1 Retículo Endoplasmático (RE) 

O retículo endoplasmático (sigla em inglês, ER- endoplasmic reticulum) é uma 

organela tubular envolvida na síntese de lipídeos e na síntese e no processamento 

proteico 1 2. É a origem para as proteínas que serão ancoradas em alguma membrana 

ou secretadas pela célula e, por isso, a maquinaria de montagem proteica sofre 

constante demanda 3 4 5. Tais condições contribuem para o estresse dessa organela, 

principalmente em células focadas na secreção de proteínas6 4. 

1.2 Estresse do Retículo Endoplasmático (ERE) 

A integração de vias de feedback, que garantem a adequada montagem das 

proteínas, possibilita a eficiência e a fidelidade do processamento proteico pelo ER 4,7. 

Por exemplo, células que apresentam estresse de retículo endoplasmático (ERE), 

iniciam processos celulares destinados para solucionar modificações proteicas 

inadequadas, conhecidos como “respostas a proteínas mal enoveladas” (do inglês, 

Unfolded Protein Response – UPR) 1,2,4,5. A sinalização através de UPR reinicia o 

processamento proteico, diminuindo o estresse e recuperando à homeostasia, e 

quando o estresse de retículo se torna irreversível, esta via induz apoptose para 

eliminação da célula defeituosa 4. 

1.3 Causas do ERE 

O ERE pode acontecer por estímulos fisiológicos ou patológicos, acarretando 

no acúmulo de proteínas mal processadas 5,8. As condições que induzem o ERE 

podem ser a falta de nutrientes, hipoxia, mutações proteicas, altos níveis de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), desequilíbrio nos níveis de cálcio intra-reticular e 
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infecções 3–5. A via de UPR estabelece comunicação com o núcleo por meio da 

ativação de três receptores transmembranares: ATF6, PERK e IRE1α 1–3,9.  

1.4 Sensores do ERE e Vias de Ativação 

Nas células que apresentam um acúmulo de proteínas mal enoveladas no 

lúmen do ER, ocorre recrutamento da chaperona BiP (do inglês, Binding 

immunoglobulin protein) para o lúmen e conseguinte desassociação dos três 

sensores, ativando-os. IRE1α (do inglês, inositol-requiring protein 1α) sofre 

dimerização, e em seguida se autofosforila, ativando sua atividade de RNase, 

permitindo o processamento do mRNA de XBP1. XBP1 promove a transcrição de 

proteínas associadas na qualidade do processamento e na degradação de proteínas 

pelo proteassoma por exemplo. IRE1α também é responsável por degradar os mRNAs 

através da ativação da via RIDD e ativar rotas de sinalização tal como JNK e NFκB, 

através do adaptador TRAF2. A ativação de PERK (do inglês, protein kinase RNA-like 

endoplasmic reticulum (ER) kinase) fosforila eIF2α, e é responsável por reduzir a 

síntese proteica, e NRF2, é associado ao metabolismo redox. A fosforilação de eIF2α 

também possibilita a transcrição de ATF4 que controla a transcrição de genes 

relacionados com a autofagia e apoptose. Finalmente, ao ativar ATF6 (do inglês, 

activating transcription factor 6), este é translocado para o complexo de Golgi, onde é 

modificado e seu fragmento citoplasmático modula a regulação de genes associados 

com a degradação de proteínas mal processadas e a expressão de XBP1. Todos os 

três sensores operam em associação para resolver o ERE, podendo também 

promover a destruição celular1,4,5,10. 
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1.5 Fisiopatologia do ERE 

A produção de uma resposta imune eficiente está correlacionada à homeostase 

do RE, uma vez que necessita das sinalizações de cálcio, do metabolismo lipídico e 

de glicosilações proteicas 1,7. Concomitantemente, o desequilíbrio dessas vias induz 

uma resposta imune associada às respostas do ERE 7. Recentemente, os efeitos 

repetidos e/ou irreversíveis do estresse de retículo foram associados com doenças 

humanas ligadas à inflamação crônica, como é o diabetes e doenças 

neurodegenerativas 5,6,11,12. Por exemplo, as células β-pancreáticas produzem um 

grande volume de insulina, o que quase uma demanda exacerbada no seu RE, 

conseguinte são células com um grande potencial de desenvolver ERE e a disfunção 

destas células por estresse celular direto ou indireto, é uma das origens da diabetes 

3,5. Evidências científicas reportaram que o aumento de proteínas mal enoveladas no 

retículo causa a eliminação das células β e isso induziria e desenvolveria a diabetes 

13. Por outro lado, as doenças neurodegerativas acontecem pela disfunção neuronal 

e também se caracterizam pelo acúmulo de proteínas mal enoveladas no RE. Neste 

grupo de doenças, o Alzheimer e o Parkinson, são conhecidas como doenças 

associadas à desordem no enovelamento proteico 11. 

1.6 ERE e Patógenos Intracelulares 

Além de doenças crônicas, patógenos intracelulares também podem induzir 

ERE 1. Dentre eles, podemos evidenciar os vírus, os quais dependem inteiramente do 

aparato proteico e lipídico da célula hospedeira 12. Desta forma, enquanto alguns vírus 

induzem a ativação da via UPR e sinalizações imunes, eles também apresentam 

estratégias de evasão para estas vias 1. O vírus Herpes-simples 1 (HSV) e o vírus da 

hepatite C (HCV), por exemplo, expressam glicoproteínas virais que especificamente 
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inibem a via de PERK, a qual possui um relevante papel no controle da replicação viral 

pela inibição da síntese de mRNAs e proteica 12,14.  

1.7 ERE e Bactérias 

Adicionalmente aos vírus, bactérias intracelulares modulam e usam diversas 

organelas do hospedeiro para montar seus nichos de replicação, e desta forma, 

também induzem ERE e consequentemente podem apresentar mecanismos de 

evasão 15. Uma vez fagocitadas, bactérias intracelulares desenvolvem várias 

estratégias para evitar o seu reconhecimento e a eliminação de seus nichos 15,16. 

Legionella pneumophila, por exemplo, utiliza seu sistema de secreção do tipo IV 

(T4SS) para secretar proteínas efetoras que evitam a fusão do fagossomo com o 

lisossomo após a sua fagocitose por macrófagos17. Além disso, L. pneumophila 

sequestra vesículas transferidas do ER para o complexo de Golgi, fusionando-as com 

seu vacúolo de replicação 15. Brucella spp. permitem a maturação fagossomal em 

fagolisossomo, o qual interage com o ER, causando uma intensa reorganização dessa 

organela 18 também utilizando o T4SS. Mycobacterium turbeculosis (SEIMON et al., 

2010) e Helicobacter spp. 19 são outros exemplos de bactérias que ativam a via UPR 

in vivo. Experimentos in vitro com Brucella spp. relataram que a via do IRE1α é crucial 

para controlar a replicação dessa bactéria, mas a deficiência nas vias de PERK e 

ATF6 não apresentam um fenótipo semelhante ao de IRE1α 20. 

1.8 O parasito Leishmania 

O gênero Leishmania engloba protozoários unicelulares pertencentes à ordem 

Kinetoplastida, família dos Tripanossomatídeos. Duas morfologias distintas são 

encontradas durante o ciclo de vida deste parasito: uma forma não flagelada (ou 

amastigota), encontrada no hospedeiro vertebrado e uma forma flagelada (ou 
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promastigota), encontrada no inseto vetor. Estudos iniciais relataram que formas 

amastigotas estão presentes no interior de vacúolos intracelulares em tecidos 

infectados do hospedeiro vertebrado. No entanto, a diferenciação para a forma 

flagelada, com característica “piriforme” e de alta replicação, conhecida como forma 

promastigota procíclica, acontece quando o parasito alcança o intestino do vetor. Ao 

alcançar a fase estacionária de crescimento, observam-se alterações para uma 

morfologia mais afiladas, com longo flagelo e de baixa capacidade proliferativa, 

conhecidas como formas promastigotas metacíclicas, que são infectivas quando 

inoculadas na derme do hospedeiro vertebrado pelo vetor 21.  

 

1.9 Ciclo Biológico 

O ciclo biológico de Leishmania ocorre entre o inseto vetor e o hospedeiro 

vertebrado. Os vetores são pequenos insetos da ordem Diptera, subfamília 

Phlebotominae, conhecidos popularmente por mosquito-palha, cangalha, birigui, 

tatuquira, entre outros. Dentro desta família, dois gêneros são mais relacionados com 

a transmissão de Leishmania spp., sendo estes Lutzomyia (no Novo-Mundo) e 

Phlebotomus (no Velho Mundo), que juntos incluem cerca de 500 espécies de 

flebotomíneos. No Brasil, o vetor transmissor de maior relevância para L. 

amazonensis, no Norte do país, é da espécie L. flaviscutellata 22,23. 

 

1.10 Espécies do gênero Leishmania 

Inicialmente, a localização geográfica do parasito e o hospedeiro do qual este 

foi isolado eram utilizadas para classificação das diferentes espécies de Leishmania. 

No entanto, o gênero é atualmente melhor organizado devido ao uso de técnicas 

imunológicas, bioquímicas e genéticas para determinação das várias espécies 24. Até 
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2007, das 30 espécies de Leishmania conhecidas aproximadamente 20 espécies são 

de patógenos humanos 25,26. Os subgêneros Leishmania e Viannia foram 

estabelecidos com base na localização dos parasitos no intestino do vetor, sendo que 

todos os parasitos do subgênero Viannia foram isolados no “Novo Mundo” (Américas), 

enquanto a maioria das espécies do subgênero Leishmania foi isolada no “Velho 

Mundo” (África, Europa e Ásia) 26. 

 

1.11 Leishmaniose 

Diversas espécies do gênero Leishmania promovem um complexo de doenças 

conhecido por leishmanioses, que apresenta uma imensa variedade de aspectos 

clínicos diferentes 26. Dados recentes sugerem que, anualmente, 350 milhões de 

pessoas estão sob risco de contrair leishmaniose pelo mundo, e dentre estas 12 

milhões estão de fato infectadas. Adicionalmente, aproximadamente 1,5 milhão de 

novos casos surgem por ano, sendo 0,7-1,3 milhões de casos de leishmaniose 

tegumentar americana (LTA) e 200-400 mil de leishmaniose visceral (LV), sendo esta 

a forma mais grave da doença, onde em média 20 a 30 mil casos resultam em óbito 

devido à ausência de tratamento 26. Esta alta ocorrência da doença, além da sua 

gravidade, incluiu a leishmaniose entre as seis endemias mais relevantes 

mundialmente segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Com relação à leishmaniose tegumentar americana (ou leishmaniose cutânea), 

as espécies L. (V.) braziliensis e L. (L.) amazonensis são os principais agentes 

etiológicos desta doença no Brasil. A infecção por estes parasitos pode resultar em 

diversas situações clínicas, desde situações benignas com cura espontânea, até a 

presença de lesões desfigurantes com alta morbidade 27. Na América Latina, a 

infecção causada pelas espécies L. braziliensis, L. amazonensis e L. (L.) mexicana 



23 
 

associa-se com a forma clínica localizada, caracterizada pela presença de pápulas 

que evoluem para úlceras com bordas elevadas e fundo granuloso, sendo a forma 

clínica mais comum, denominada leishmaniose cutânea localizada (LCL) 28. A LCL 

muitas vezes apresenta cura espontânea, porém existem situações nas quais as 

múltiplas lesões podem levar ao desenvolvimento de cicatrizes desfigurantes.  

Outro importante quadro clínico denominado leishmaniose cutânea difusa 

(LCD) pode ser causado por algumas espécies de Leishmania, como L. amazonensis 

no Brasil e L. mexicana em outros países da América Latina. A forma cutânea difusa 

(LCD), é caracterizada pelo aparecimento de lesões difusas não ulceradas por toda a 

pele. Nesta situação, a cura espontânea é improvável, com baixa possibilidade de 

resposta aos tratamentos convencionais 24. 

 

1.12 Modelos de Infecção da Resposta Imune 

O desenvolvimento de modelos de infecção por Leishmania foi essencial para 

a construção de uma perspectiva que poderia elucidar a diferença entre respostas 

protetoras e deletérias para o hospedeiro deste parasito, assim como a patogênese 

de outras doenças infecciosas e inflamatórias. Desta forma, utilizando a infecção de 

animais C57BL/6 e BALB/c com L. major foi demonstrado que animais resistentes à 

infecção (C57BL/6) desenvolvem uma resposta Th1, que apresenta células T CD4+ 

diferenciadas para a habilidade de secretar IFN-γ. Por outro lado, animais BALB/c 

montam uma resposta com células CD4+ produtoras de IL-4, IL-13 e IL-9 (resposta 

Th2), favorecendo o crescimento do parasito no interior dos macrófagos 28. Estas 

investigações foram fundamentos relevantes do conhecimento da resposta imune pois 

demonstraram que o controle ou favorecimento do crescimento do parasito é 

interferido diretamente pela diferenciação de células T CD4+. Assim como, 
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evidenciaram que a resistência ou susceptibilidade, à leishmaniose experimental, são 

influenciadas pelas características genéticas dos hospedeiros. 

Entretanto, com a evolução das ferramentas de edição gênica murinas, 

observou-se que outros fatores, além de IFN-γ e IL-4, estão associados com o 

desenvolvimento da doença em modelos experimentais. Por exemplo, foi 

demonstrado que ao infectar, tanto animais BALB/c quanto C57BL/6 deficientes da 

citocina reguladora IL-10, com L. major, permite o desenvolvimento de graves lesões; 

sugerindo que a modulação da resposta inflamatória também é crucial para que o 

hospedeiro responda à infecção progressiva 29. De forma semelhante, IL-17, uma 

importante citocina associada ao perfil Th17, enquanto se relaciona com a proteção 

do hospedeiro frente à LV causada por L. infantum 30, está associada com o 

crescimento da lesão cutânea em animais BALB/c infectados com L. major 31.Tais 

informações permitem concluir que o desenvolvimento de lesões e replicação do 

parasito são fatores influenciados pela espécie do parasito investigado, assim como o 

fundo genético do hospedeiro. 

 

1.13 Microambiente da Lesão 

O microambiente de citocinas e células T efetoras presentes na pele de 

indivíduos com leishmaniose é extremamente complexo. As lesões cutâneas podem 

se apresentar de forma localizada, com cura espontânea, sendo geralmente causada 

por parasitos das espécies L. major, L. amazonensis e L. braziliensis. No entanto, 

estas mesmas infecções podem evoluir, por mecanismos ainda desconhecidos, para 

o estabelecimento de lesões crônicas, com resistência aos tratamentos e com 

capacidade de desfiguração da região da pele infectada. Neste contexto geral, tem-

se que o desenvolvimento de lesões benignas é caracterizado por um balanço das 
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respostas efetoras compostas por células T e sua diferenciação pra Th1, o grau de 

citotoxicidade e o número de células T CD8+ 32. Além disso, o tipo de anticorpo 

produzido durante a infecção, os níveis de IL-10 e a carga de parasitos observada nas 

lesões também são fatores importantes para o resultado da doença 33. 

Como exemplo, a leishmaniose mucocutânea (LCM) é uma doença grave na 

qual observa-se uma intensa resposta Th1 e citotoxicidade, mesmo com baixos títulos 

de parasitos 34. Por outro lado, na forma difusa da doença (LCD), observa-se altos 

níveis de IL-10 e títulos de anticorpos, com uma carga parasitária elevada 33. Desta 

maneira, o desenvolvimento de uma estratégia de imunomodulação para fins 

terapêuticos deve considerar uma ampla gama de fatores que compõe o espectro 

clínico da leishmaniose cutânea. 

Adicionalmente, em um trabalho recente, foi demonstrado que a expressão de 

arginase-1, ornitina descarboxilase e prostaglandina E2 se correlaciona com 

marcadores de supressão da resposta imunológica nas lesões de pacientes com LCD. 

Além disso, o melhor controle do crescimento de L. amazonensis in vitro é promovido 

pela inibição da arginase-1 35,36. A produção de mediadores lipídicos, especificamente 

as resolvinas, também são importantes fatores do hospedeiro envolvidos na 

patogênese de LCD. Foi relatado níveis maiores de resolvina D1 (RvD1) no plasma 

de pacientes com LCD, em relação aos indivíduos com LCL. Além disso, os níveis de 

RvD1 se correlacionam com a expressão de arginase-1 e TGF-β1. Em conclusão, 

RvD1 favorece o crescimento intracelular de Leishmania quando adicionada às 

culturas de macrófagos humanos 37. Desta forma, o estudo dos mecanismos 

relacionados com o desenvolvimento de LCD é importante afim de se obter 

marcadores e potenciais alvos para tratamento.  
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1.14 Células Mielóides e PAMPs 

 Além da espécie em questão e da saliva do vetor, outra importante variável da 

interação parasito-hospedeiro se encontra na propriedade de Leishmania infectar e 

permanecer no interior de macrófagos. Estas células apresentam receptores de 

reconhecimento padrão (pattern recognition receptors - PRRs), que identificam 

ligantes conservados em vários patógenos, chamado de “padrões moleculares 

associados a patógenos” (pathogen-associated molecular patterns - PAMPs) 30. Uma 

vez ativados, estes receptores promovem a resposta imunológica adaptativa, sendo 

determinantes no perfil de resistência/suscetibilidade dos hospedeiros vertebrados.  

 

1.15 PRRs 

Os PRRs mais estudados até o presente são os Receptores do Tipo Toll (Toll-

like receptors - TLRs), amplamente expressos na membrana plasmática e endossomal 

de células apresentadoras de antígenos (APCs). Esta família é composta por 

receptores que ativam vias intracelulares dependentes dos adaptadores MyD88 e 

TRIF, induzindo a ativação dos fatores de transcrição NF-κB e IRF, importantes para 

a produção de citocinas pró-inflamatórias assim como efetores da resposta imune 

inata e adaptativa 31. Alguns destes receptores são expressos na membrana 

plasmática, tais como TLR1, 2, 4, 5, e 6, enquanto outros são confinados ao 

endossomo, tais como TLR3, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 31. De modo geral, quando ativados 

por seus ligantes, estes receptores ativam a transcrição gênica através de 

adaptadores intracelulares. Estas vias desencadeiam no recrutamento de fatores de 

transcrição do citoplasma para o núcleo, onde estes promovem a expressão de 

diversos genes pró-inflamatórios e moléculas da resposta imune 32. As principais 
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citocinas expressas após a ativação dos TLRs são TNF, IL-12, IL-6 e interferon do tipo 

1 (IFNα/β). 

 

1.16 Fagocitose 

Desta maneira, o reconhecimento inicial do parasito pelas células mielóides é 

um aspecto crucial no desenvolvimento da doença. Sabe-se que macrófagos tem 

grande capacidade de reconhecer e fagocitar células apoptóticas, que expressam 

marcadores denominados “eat me” na sua superfície. A fagocitose desempenhada por 

receptores do tipo scavenger (como por exemplo Tim4) mediada por sinais 

apoptóticos, como por exemplo fosfatidilserina (OS), induz uma programação anti-

inflamatória no fagócito 32. De maneira interessante, foi demonstrado que L. 

amazonensis é capaz de expressar fosfatidilserina em sua superfície mesmo quando 

viável, levando à uma programação anti-inflamatória do macrófago que fagocitou o 

parasito 33. Esta característica é observada de maneira ainda mais acentuada em 

parasitos isolados de lesões LCD, que expressam ainda mais PS em sua superfície 

do que isolados LCL. Além disso, a exposição de PS pelos isolados clínicos apresenta 

correlação positiva com o tamanho do vacúolo observado no macrófago infectado, 

assim como com o número de lesões na pele e o tempo de duração da doença nos 

pacientes 35. Sendo assim, confirma-se que propriedades do hospedeiro e do parasito 

são essenciais para o estabelecimento e desenvolvimento de formas graves de 

leishmaniose, como LCD. 
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1.17 NLRs 

Ainda em relação aos fagócitos, como macrófagos e células dendríticas (DCs), 

estas células também apresentam moléculas citoplasmáticas responsáveis pelo 

reconhecimento de patógenos intracelulares, sendo uma das famílias os NOD-like 

Receptors (NLRs). Esta família de receptores atua formando complexos multiproteicos 

com ligação ao ATP, e se oligomerizam durante o reconhecimento de um ligante. Os 

NLRs são divididos em duas famílias: os que apresentam CARD e os que apresentam 

PYD em sua região amino terminal 44. Alguns receptores com domínio CARD, como 

NOD1 e NOD2, são responsáveis pela indução de sinalização celular e produção de 

citocinas, dependentes de MAP-quinases e NF-κB quando ativados por componentes 

da parede bacteriana 9. Outros receptores apresentando o domínio CARD, 

denominados NLRCs ou com domínio PYD (NLRPs) estão associados com ativação 

de um complexo multiproteico chamado inflamassoma 45. Vários ligantes ou processos 

intracelulares induzem à ativação destes receptores, causando a montagem da 

plataforma do inflamassoma.  

Enquanto os TLRs operam principalmente para a detecção da presença de 

microrganismos, sejam eles patogênicos ou não, os NLRs, por serem receptores 

citosólicos, detectam a presença de microrganismos (ou moléculas derivadas deles) 

no citosol ou danos causados por eles 36. Diversos patógenos, através de fatores de 

virulência, modulam a fisiologia celular permitindo o estabelecimento de um nicho de 

replicação intracelular, sendo que durante esse processo, existe a liberação de 

material proteico ou gênico no citosol, o que pode culminar com a ativação dos NLRs 

46. Estruturalmente, estes receptores citosólicos são formados, em geral, por 3 

domínios, sendo os domínios pirina (PYD), NACHT e CARD os mais frequentes, mas 

outros, como o BIR, também podem ser encontrados. Devido à alta variabilidade 
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gênica nesta família de receptores, não é possível estabelecer um padrão de domínios 

N ou C terminal. No entanto, em geral, o domínio de pirina e o de CARD realizam uma 

interação homotípica com os mesmos domínios nas moléculas de ASC e de caspases 

47. 

Os NLRs são um excelente filtro para a distinção entre organismos patogênicos 

e não patogênicos. A localização de um microrganismo no citosol, geralmente o 

caracteriza como patogênico, uma vez que a maioria dos microrganismos não-

patogênicos ou comensais, são fagocitados e até a sua eliminação permanecem no 

ambiente endossomal 40. Microrganismos patogênicos frequentemente acessam o 

citosol através de fatores de virulência e modulam a fisiologia celular para permitir 

tanto o estabelecimento de um nicho de replicação intracelular quanto a evasão de 

respostas efetoras do hospedeiro 41.  

 

1.18 Inflamassoma 

Dentre os NLRs relacionados com a ativação do inflamassoma podemos incluir 

os NAIPs, que ativam o inflamassoma após o reconhecimento de proteínas do sistema 

de secreção bacteriano ou de flagelina bacteriana, em um processo que requer a 

proteína NLR denominada NLRC4/IPAF 42,43. Por sua vez, NLRP3, outro receptor 

ativador do inflamassoma, requer a proteína adaptadora ASC (apoptosis-associated 

speck-like containing a CARD domain) para ativar caspase-1 48. Recentemente, o 

estudo do inflamassoma de NLRP3 avançou consideravelmente devido à sua 

associação com doenças infecciosas, metabólicas, assim como em doenças 

inflamatórias crônicas, tais como Alzheimer, diabetes tipo II, obesidade, 

arteriosclerose e doenças intestinais 36. Para a ativação de NLRP3 tem-se a 

necessidade de um estímulo prévio com ligantes de TLR, que levam ao evento de 
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priming da plataforma, relacionado com modulações pós-traducionais e expressão 

gênica de pro-IL-1β. Posteriormente, o estímulo com diversos agentes microbianos ou 

tóxicos leva à ativação desta plataforma. Acredita-se que o NLRP3 responda a 

perturbações no citoplasma da célula do hospedeiro, que podem ser causadas por 

PAMPs (por exemplo RNA) ou por agentes causadores de danos celulares, tais como 

toxinas bacterianas, micróbios formadores de poro e estruturas cristalinas que 

rompem a membrana celular. Mais recentemente, foi demonstrado que a dispersão 

do aparato de Golgi causada durante o estímulo de macrófagos por diversos agentes 

estressores poderia ser o denominador comum na ativação de NLRP3 52. 

Independente do estímulo que leva à ativação desta plataforma, o efluxo de potássio 

(K+) para o meio extracelular assim como a produção de espécies reativas de oxigênio 

(reactive oxygen species - ROS) são eventos críticos para este processo 53 54. Neste 

processo, toxinas formadoras de poro ou ATP extracelular (através da ativação do 

receptor purinérgico P2X7) levam à ativação de NLRP3 55. A grande variedade de 

estímulos que ativam NLRP3 sugere que esta molécula atua como um sensor de 

dano, podendo assim ser ativado por DAMPs (Damage-associated molecular 

patterns) 56. Dentre os vários membros da família dos NLRs, quatro deles ao 

interagirem com seus respectivos ligantes, se oligomerizam e montam uma plataforma 

multiprotéica denominada inflamassoma. Estes seletos membros são o NLRC4, 

NLRP3, NLRP6 e NLRP1b os quais são ativados por flagelina 45,57, efluxo de K+ 52, 

metabólitos microbianos 58 e toxina letal do antrax, respectivamente 59.  
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1.19 AIM2 

Adicionalmente, AIM2 é um sensor citosólico não pertencente a classe dos 

NLRs, que quando ativo, recruta a molécula de ASC e oligomeriza-se numa 

plataforma de inflamassoma 60. O AIM2, através do reconhecimento de DNA liberado 

no citosol durante a infecção por diversos patógenos, tem-se mostrado crítico na 

resposta contra patógenos e também pode contribuir para a patogênese através de 

uma resposta inflamatória exacerbada em casos de doenças autoimunes (Man et al., 

2016). Estruturalmente, o AIM2 é formado pelos domínios de pirina N-terminal e o 

domínio semelhante a helicase HIN-200 C-terminal 61. Quando o AIM2 está inativo, 

ele apresenta uma conformação inibitória, na qual o domínio HIN200 interage e inibe 

o de pirina. Após a interação do domínio HIN-200 com uma sequência de DNA dupla 

fita contendo no mínimo 80 pares de base, o domínio de pirina é liberado e pode 

interagir com o domínio de pirina do ASC, promovendo a oligomerização da 

plataforma 62. Durante uma infecção, pequenas quantidades de DNA ganham acesso 

ao citosol, sendo rapidamente detectados pela molécula cGAS, a qual através do 

adaptador STING e de STAT1, induz a secreção de IFN do tipo 1 (IFN-α e IFN-β)46. 

Quando estas moléculas sinalizam via IFNR1, é observado um aumento na expressão 

e ativação de GBPs (do inglês guanylate binding proteins), as quais se concentram ao 

redor dos fagossomos e promovem indiretamente a desestabilização vacuolar. Tal 

evento expõe diversos PAMPs, e inclusive o DNA do patógeno para o reconhecimento 

citosólico por AIM2 e a conseguinte ativação desta plataforma 63. Uma vez ativados, 

estes receptores recrutam a molécula adaptadora ASC, que contém um domínio de 

pirina e um CARD. O domínio CARD do ASC então interage com o CARD da caspase-

1. Quando ativada, esta caspase forma se torna capaz de clivar e promover a 

secreção de IL-1β e IL-18. Estas citocinas promovem o recrutamento de células para 
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o sítio de infecção e intensificam a ativação autócrina e parácrina de células no sítio 

de infecção 45. Além disso, a ativação dos inflamassomas induz a morte celular 

inflamatória denominada piroptose. A qual é fundamental para a restrição dos nichos 

de replicação intracelular dos patógenos. É importante comentar que o NLRC4 e o 

NLRP1b podem interagir diretamente com caspase-1 inativas e permitir a sua ativação 

sem a conseguinte clivagem. Neste caso, a caspase-1 ativa não clivada apenas 

promove a piroptose independentemente de ASC, mas não possibilita a secreção de 

IL-1β, a qual depende totalmente de ASC. Este padrão de resposta é presente 

também durante infecções com Salmonella enterica Thyphymurium e Legionella 

pneumophila, nas quais as vias de NLRC4 e Caspase-11 são as mais relevantes, 

assim como, no caso da infecção com Francisella novicida que fortemente ativa a via 

de AIM2 48.  

 

1.20 IL-1R e iNOS 

Pode-se considerar que o processo de ativação do inflamassoma por 

Leishmania foi elucidado por diferentes grupos. Entretanto, os mecanismos envolvidos 

no controle de Leishmania ou no favorecimento de sua proliferação após a ativação 

desta plataforma ainda é um campo aberto. Inicialmente foi demonstrado que o 

processamento e liberação da forma ativa de IL-1β durante a infecção por L. 

amazonensis culmina na sinalização via IL-1R, que leva à expressão e ativação da 

enzima iNOS e produção de NO intracelular. Este gás exerce efeito microbicida, sendo 

o principal mecanismo de controle da replicação de Leishmania especialmente em 

modelos experimentais murinos. Existem algumas hipóteses para o mecanismo tóxico 

do NO sobre Leishmania: inibição do metabolismo do parasito, que resulta em sua 

morte celular por apoptose 64 ou indução de processos intracelulares, como autofagia 
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e modulação da produção de citocinas por macrófagos infectados ou estimulados 65,66 

. Sendo assim, os mecanismos tóxicos do NO ou de seus doadores, podem ocorrer 

de maneira direta sobre o parasito, ou indireta, através da modulação de funções 

efetoras do macrófago.  

 

1.21 Leishmania spp. e Inflamassoma 

A ativação do inflamassoma durante a infecção por Leishmania foi 

demonstrada por nosso grupo e em outros trabalhos subsequentes. Foi demonstrado 

que a infecção por Leishmania, após o priming com ligantes de TLR4 ou TLR1/2 (LPS 

ou Pam3CSK4, respectivamente), é capaz de induzir a ativação e clivagem de caspase-

1, seguido do processamento de IL-1β. Este processo é dependente de NLRP3 e 

ASC. A indução de morte celular e o papel de gasdermina-D neste processo ainda 

está sendo elucidada. Além disso, a ativação do NLRP3 por Leishmania depende de 

catepsina B, geração de ROS por receptores de membrana como Dectin-1 e efluxo 

de potássio 64. 

O nosso grupo foi o primeiro a relatar o papel de inflamassomas na resposta 

contra Leishmania spp64 . Neste trabalho foi descrito a importância do inflamassoma 

de NLRP3 para o controle da replicação de várias espécies do gênero Leishmania. 

Adicionalmente, este controle é mediado pela produção de IL-1β, a qual agindo via IL-

1R leva a produção do agente microbicida óxido nítrico. Tais dados corroboraram 

dados de pacientes, os quais apresentam uma maior suscetibilidade a infecções por 

L. mexicana e L. infantum quando apresentam polimorfismo no gene Il1b 67,68. 

Adicionalmente, foi reportado que os níveis de RNAm de AIM2 e o percentual de 

células AIM2hi são maiores em lesões de pacientes não-responsivos a infecção por L. 

braziliensis, quando comparados àqueles responsivos. No entanto, não foi observada 
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uma maior expressão de IL-1β nestas lesões 69. Além deste trabalho, o único relato 

do papel de AIM2 na resposta contra parasitos foi na promoção da inflamação em 

cooperação com NLRP3 durante a infecção por Plasmodium falciparum 70Como citado 

acima, é conhecido que o estresse de RE induz a translocação de DNAmt 71,72 e que 

este ativa o inflamassoma de AIM2 73. Curiosamente, também foi demonstrado que L. 

amazonensis induz estresse de RE durante a sua infecção e que o sensor endossomal 

de DNA TLR9 é ativado por L. major 74. Em conjunto, tais dados suportam a hipótese 

da detecção, direta ou indireta, de L. amazonensis por outros sensores 

citoplasmáticos, tal como o AIM2. Além disso, é possível que este componente da 

resposta imune inata possa promover mecanismos efetores envolvidos na resposta e 

controle dos parasitos. 

 

1.22 Hipótese 

Adicionalmente foi demonstrado que a transfecção de DNA mitocondrial 

(DNAmt) também pode ativar o inflamassoma de AIM2 72,75, e que um dos 

mecanismos que leva a translocação de DNAmt para o citosol durante infecções é o 

estresse do retículo endoplasmático. Este é induzido por diversos patógenos e 

caracterizado por uma desestabilização na tradução celular com conseguinte acúmulo 

de proteínas mal enoveladas no retículo endoplasmático. Tal distúrbio é reconhecido 

por chaperonas ancoradas na membrana do RE, que então se translocam para o 

lúmen da organela e ativam diversas proteínas efetoras do estresse do RE, tais como 

IRE1, ATF6 e PERK 76. Estas induzem vias de sinalização que culminam na expressão 

de citocinas pró-inflamatórias, tal como a IL-6 77 e em mecanismos que promovem 

dano mitocondrial o qual pode levar a translocação de DNAmt da célula do hospedeiro 

para o citosol 71 e a ativação de AIM2. 
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Neste contexto, o presente trabalho busca investigar os possíveis mecanismos 

pelos quais a indução de ERE, dano mitocondrial e liberação de DNAmt no citosol 

poderiam levar a ativação do inflamassoma de AIM2 utilizando modelos 

farmacológicos, e um modelo biológico de ativação de ERE que é L. amazonensis. 

Esse estudo contribuirá para a compreensão de mecanismos envolvidos tanto em 

doenças infecciosas, inflamatórias crônicas, assim como autoimunes. Permitindo a 

geração de conceitos biológicos básicos, mas também para a futura translação do 

conhecimento através da elucidação de possíveis alvos terapêuticos. 
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2.Objetivos  

2.1 Objetivo Geral 

Investigar se a indução de estresse do retículo endoplasmático (ERE) poderia levar 

a ativação do inflamassoma de AIM através de dano mitocondrial. 

2.2. Objetivos específicos 

       a. Avaliar se a indução de ERE leva a ativação do inflamassoma de AIM2; 

 

b. Caracterizar a ativação do inflamassoma de AIM2 por Leishmania amazonensis; 

 

c. Investigar se ERE participa da ativação do inflamassoma de AIM2 por 

Leishmania amazonensis; 

 

d. Avaliar a participação de ERE e AIM2 para o controle da infecção in vitro e in vivo 

por Leishmania amazonensis; 

 

e. Investigar se os mecanismos de controle intracelular de Leishmania amazonensis 

são mediados por DNA mitocondrial; 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material e Métodos 



39 
 

3. Material e Métodos 

 

3.1 - Animais de experimentação  

Foram utilizados camundongos selvagens da linhagem C57BL/6, Aim2-/-, Asc-/-, 

Nlrp3+/+, Aim2+/+, Aim2+/- e Aim2-/-, fêmeas, com 6 a 8 semanas de idade. Os 

camundongos foram mantidos em condições livres de patógenos específicos, 

ambiente com temperatura controlada (22 a 25°C) e receberam água e ração ad 

libitum. Os experimentos foram conduzidos de acordo com o Comitê de Ética em 

pesquisa animal (CETEA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo, SP (processo número 129/2017). 

 

3.2 - Diferenciação de macrófagos a partir de células da medula óssea 

Células precursoras foram obtidas da medula óssea de fêmures e tíbias de 

camundongos C57BL/6, Aim2-/-, Asc-/-, Nlrp3+/+, Aim2+/+, Aim2+/- e Aim2-/- e cultivadas em 

meio RPMI complementado com 20% de soro fetal bovino (GIBCO), 2 mM de 

glutamina, 25 mM de HEPES pH 7,2, 50 μM de 2-mercaptoetanol, 100 unidades/mL 

de penicilina G Potassium (Sigma-Co, St. Louis, MO, EUA), suplementado com 30% 

de sobrenadante de cultura de células L929 (para diferenciação de macrófagos). Entre 

o sexto e o sétimo dia de cultura as células foram analisadas por citometria de fluxo, 

para determinar a expressão de F4/80, CD11b e Cd11c, sendo o início dos 

experimentos realizado quando a porcentagem de células CD11c+ Cd11b+ F4/80– 

(DCs) ou CD11c– Cd11b+ F4/80+ (macrófagos) for maior ou igual a 80%. 
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3.3 - Parasitos e infecção experimental  

 Utilizamos parasitos Leishmania (L.) amazonensis (IFLA/BR/67/PH8). Os 

parasitos foram cultivados à 25º C em meio de cultura Schneider (Sigma-Co, St. Louis, 

MO, EUA), contendo 10% de soro fetal bovino (SFB) - GIBCO, 100 unidades/mL de 

penicilina G potássica (USB Corporation Cleveland, OH USA) e 2% de urina humana 

masculina em garrafas de cultura (Corning Incorporated, Corning NY-USA). Após sete 

passagens em cultura, os parasitos foram serialmente passados em camundongos 

C57BL/6 a fim de manter sua virulência. Para infecções in vivo com L. amazonensis, 

os camundongos foram inoculados com 10 μL de salina tamponada com fosfato 0,1 

M pH 7,2 (PBS) contendo 1 x 106 promastigotas em fase estacionária de crescimento, 

por via intradérmica na orelha esquerda.      

3.4 - Avaliação das lesões e quantificação da carga parasitária na orelha 

A espessura da lesão foi mensurada semanalmente utilizando-se um 

paquímetro. Esta medida foi determinada pela diferença entre o tamanho da orelha 

infectada e a contralateral, não infectada. Para avaliar o potencial dos camundongos 

em controlar o agente infeccioso, a orelha infectada e o linfonodo drenante da lesão 

foram coletados após 8 semanas de infecção. As orelhas foram incubadas a 37°C por 

1 hora com Collagenase-II (Gibco). As orelhas e linfonodos foram posteriormente 

trituradas com auxílio de Cell Strainer (BD Biosciences, San Diego, CA, EUA), em um 

volume de 3 mL de meio de cultura Schneider (Sigma-Co, St. Louis, MO, EUA), com 

soro bovino fetal (Gibco) a 10% e 2% de urina humana masculina. Os parasitos 

presentes nas lesões foram quantificados pela técnica de diluição limitante como 

descrito anteriormente. (TITUS et al., 1985).  
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3.5 - Infecção de macrófagos in vitro 

 Culturas de macrófagos foram ajustadas para uma concentração de 1 x 106/mL 

em meio RPMI acrescido de 10% de soro fetal bovino (GIBCO), 2 mM de glutamina, 

25 mM de HEPES pH 7,2, 50 μM de 2- mercaptoetanol, 100 unidades/mL de penicilina 

G Potassium (Sigma). As células foram distribuídas em placas de 12, 24, 48 e 96 

poços, sendo 1000, 500, 300 e 100 μL por poço e mantidas em repouso durante 90-

120 minutos ou overnight para a aderência. Para a infecção, macrófagos foram, 

primados ou não com LPS (500 ng/mL) de Salmonella enterica serovar Typhimurium 

(InvivoGen – San Diego, CA - USA) e incubados com promastigotas de fase 

estacionária de L. amazonensis na proporção de 10 parasitos/célula sendo realizadas 

duas lavagens com PBS estéril após 3 horas de infecção para a retirada dos parasitos 

extracelulares. As culturas foram mantidas à 33oC em estufa de CO2 (5%) por 24 horas 

e realizada a análise da produção de citocinas (IL-1β) por ELISA. Além disso, 72 horas 

após a infecção as células infectadas com L. amazonensis-RFP foram coletadas para 

quantificação do nível de infecção por citometria de fluxo utilizando o canal FL3 do 

FACS Accuri C6 (BD biosciences).  

 

3.6 - Dosagem de citocinas 

As concentrações de IL-1β e IL-1α (kits da BD Biosciences) dos sobrenadantes 

de cultura foram determinadas por ELISA seguindo as instruções do fabricante. 

 

 

 



42 
 

3.7 - Western blotting 

Um total de 5 x 106 BMDMs foram plaqueados por poço, primados com LPS 

ultrapuro (500 ng/mL) e então tratados com TG, TM. Os sobrenadantes foram 

coletados na presença de coquetel com inibidor de protease (CIP) (Roche). As células 

foram lisadas com tampão RIPA (10 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM EDTA, 150 mM NaCl, 

1% Non- idet P-40, 1% deoxycholate, and 0.1% SDS). Os lisados e sobrenadantes 

foram ressuspensos em tampão Laemmli, fervidos e resolvidos por SDS-PAGE e 

transferidos (Transferencia Semi-seca, Bio-Rad) para uma membrana de nitrocelulose 

(GE Healthcare). A membrana foi bloqueada em Tris-buffered saline (TBS) com 0.01% 

de Twwen-20 e 5% de leite seco desnatado. O anticorpo monoclonal feito em rato 

anti- CASP1 p20, clone 4B4 (Genetech) (1:500) e o anticorpo anti-rato conjugado com 

a enzima horseradish peroxidase (1:3000; KPL) foram diluídos em tampão de bloqueio 

para as incubações. O reagen ECL luminol (GE Healthcare), foi utilizado para 

detecção do anticorpo.  

 

3.8 - Quantificação do potencial de membrana mitocondrial 

Células foram tratadas com as drogas e ou infectadas com L. amazonensis. Após 

os devidos tempos de incubação ou de infecção as células foram coletadas e então 

marcadas por 30 minutos com 250 nM de TMRE (Tetramethylrhodamine, ethyl ester) 

(Thermo Fischer - T669) um corante fluorescente permeável, que é incorporado pelas 

células e por possuir carga positiva, se acumula, principalmente, no espaço 

intermembranar mitocondrial, uma vez que é rico em H+. Após os 30 minutos as células 

foram lavadas com PBS 2x e então analisadas através de citometria de fluxo (FACS 

Accuri C6 – BD Biosciences). 
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3.9 - Análise Estatística 

Os resultados foram representados como média ± desvio padrão da média (SD) 

e erro padrão da média (SEM) quando utilizarmos os dados brutos ou as médias dos 

experimentos respectivamente. Para comparação entre múltiplos grupos, foi utilizada 

a análise de variância (two-way ANOVA ou one-way ANOVA), seguida pelo pós-teste 

de Bonferroni. Diferenças nos valores entre dois grupos foram determinadas utilizando 

o teste t de Student. Todas as análises foram feitas com o auxílio do software 

GraphPad-Prism (GraphPad Software Inc., San Diego CA, EUA). foram consideradas 

estatisticamente diferentes as amostras com o valor de P menor ou igual a 5%. 
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4. Resultados 

 

4.1 Indução de ERE leva a ativação do inflamassoma de AIM2 

Foi descrito, na literatura, que ERE é capaz de induzir dano mitocondrial e 

consequente extravasamento de DNAmt para o citosol 71. Portanto, nós objetivamos 

investigar se AIM2 teria um papel na ativação do inflamassoma dependente de ERE. 

Para isso macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de camundongos 

C57BL/6, Aim2—/— ou Asc—/— foram tratados ou não com os indutores de ERE: 

tapsigargina (TG) 78 ou tunicamicina (TM) 79. A ativação do inflamassoma foi 

determinada pela quantificação de IL-1β no sobrenadante por ELISA. Como 

previamente demonstrado, tanto TG e TM induziram, uma secreção de IL-1β dose-

dependente em BMDMs C57BL/6 primados com LPS. A produção de citocina foi 

abolida e parcialmente reduzida nas células    Asc—/— e Aim2—/— respectivamente 

(Figura 1A e 1B). 
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Figura 1. Indução de ERE leva a secreção de IL-1β dependente de AIM2 em BMDMs BMDMs de 
camundongos C57BL/6, Aim2—/— e Asc—/— foram primados ou não com LPS por 4 horas, tratados com 
DMSO, TM ou TG por 6 horas. IL-1β foi quantificada do sobrenadante livre de células por ELISA. Os 
dados são representados como média ± DP de amostras em triplicatas e são representativos de dados 
obtidos de três experimentos independentes. Análises estatísticas foram realizadas por one-way 
ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 
0.05) entre os grupos indicados e BMDMs WT. 
 

Para AIM2 operar de tal forma a levar a secreção de IL-1β, é necessária a 

montagem da plataforma multiproteica inflamassoma e ativação de caspase-1 80. 

Portanto, nós avaliamos se AIM2 teria um papel na ativação destas vias. A ativação 

de caspase-1 foi determinada pela clivagem de caspase-1 utilizando western blotting. 

Semelhante aos dados de IL-1β, células C57BL/6 primadas com LPS e tratadas com 

TG e TM apresentaram clivagem de caspase-1. Adicionalmente, o tratamento com as 

drogas não alterou os níveis de caspase-1 intracelular. A caspase-1 clivada observada 

em BMDMs C57BL/6 foi parcialmente reduzida na deficiência por AIM2 após o 

tratamento com TG ou TM (Figura 2A e 2B) e abolida na deficiência para Asc—/—. 

                          

 

Figura 2. Ativação de ERE promove a clivagem de caspase-1 de forma AIM2 dependente BMDMs 
de camundongos C57BL/6, Aim2—/— e Asc—/— foram primados ou não com LPS (500 ng/mL) por 4 
horas, tratados com DMSO, TM ou TG (30 μM) por 6 horas. O western blotting indica a presença de 
caspase-1 no sobrenadante e nos lisados dos BMDMs. Os dados são representativos de três 
experimentos independentes. 
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Finalmente, nós avaliamos o papel de AIM2 sobre a montagem do inflamassoma 

dependente de ERE. BMDMs C57BL/6 repórter para ASC-GFP foram tratados, ou 

não, com TG ou TM e a formação de punctas de ASC foi determinada pela análise de 

imagem no SpectraMax i3. O tratamento com TM começou a induzir punctas de ASC 

com 2h após o tratamento, quando comparadas as células tratadas com veículo, e 

apresentaram um platô de ativação até 6h após o tratamento (Figura 3A). Por outro 

lado, o tratamento com TG também iniciou a induzir punctas de ASC por campo 2h 

após o tratamento. No entanto, levou a um aumento nos níveis de punctas, chegando 

a um platô em 4h após o tratamento (Figura 3B). De forma correspondente aos dados 

de secreção de IL-1β e clivagem de caspase-1, a deficiência para AIM2 levou a uma 

redução parcial na formação de puncta de ASC. A redução foi observada desde 2h 

até 6h após o tratamento com TM (Figura 3A) e entre 2h e 4h após o tratamento com 

TG (Figura 3B). Desta forma, os dados das figuras 1 a 3 sugerem que a indução de 

ERE, por dois mecanismos independentes, leva a ativação do inflamassoma de AIM2. 

 

Figura 3. ERE induz a oligomerização do inflamassoma de AIM2 BMDMs de camundongos 
C57BL/6 ou Aim2—/— repórter para ASC-GFP foram tratados com DMSO, TM ou TG e a formação de 
puncta de ASC foi analisada antes do tratamento (AT), exatamente após o tratamento (DT) e 1h a 6h 
após o tratamento, pela análise de imagem no SpectraMax i3. Os dados são representados como média 
± DP de amostras em triplicatas e são representativos de dados obtidos de dois experimentos 
independentes. Análises estatísticas foram realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação 
de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05) entre BMDMs Aim2—/— tratados 
com TM ou TG comparados com as células C57BL/6 tratadas. 
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4.2 Infecção por Leishmania amazonensis induz a ativação do inflamassoma 
de AIM2 

Para investigar o papel de ERE em promover a ativação do inflamassoma de 

AIM2 nós usamos parasitos de L. amazonensis como um modelo biológico, uma vez 

que esta espécie foi reportada como indutora de ERE 75 e como promotora da ativação 

de inflamassoma 64. 

Para isso, utilizamos um sistema de expressão retroviral, com o qual induzimos 

a expressão de ASC-GFP. Em seguida, as células foram tratadas com um ativador 

canônico de AIM2, o poly(dA:dT), ou infectadas com L. amazonensis. A análise de 

imunofluorescência revelou que a infecção por L. amazonensis, assim como o 

tratamento com poly(dA:dT) induziram a oligomerização de ASC (puncta de ASC), e 

que AIM2 colocalizava com estas plataformas. 

Em seguida para avaliar a contribuição de AIM2 para a montagem do 

inflamassoma induzida por L. amazonensis, BMDMs C57BL/6 e Aim2—/— repórter para 

ASC-GFP foram tratados, ou não, poly(dA:dT) ou infectados com L. amazonensis em 

diferentes MOIs (1, 2, 4, 6, 8, 10) e a formação de punctas de ASC foi determinada 

pela análise de imagem no SpectraMax i3 antes do tratamento; logo após o 

tratamento; 2, 3, 4, 6 e 24 horas após o tratamento ou infecção. O tratamento com 

poly(dA:dT) começou induziu formação de puncta de ASC 2h após o tratamento e 

apresentaram um platô de ativação entre 4h a 24h após o tratamento (Figura 4C). 

Células tratadas com o veículo (Lipofectamina) não apresentaram formação de puncta 

de ASC. A formação de punctas de ASC foi reduzida em células Aim2—/—, o qual foi 

totalmente dependente de AIM2 até as 6h, no tempo de 24h é possível observar uma 

formação de punctas inespecífica, que pode ser causada por estresse celular basal 

presente em cultura de células. Células não infectadas não apresentaram formação 

de puncta de ASC (Figura D). Estes dados demonstram, como esperado, que o 
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poly(dA:dT) levou a formação do inflamassoma de AIM2, e portanto, estas células 

ASC repórter são modelos funcionais para avaliar a inducação do inflamassoma de 

AIM2 durante a infecção por L. amazonensis. 

Células infectas com L. amazonensis nos MOI de 2, 4, 6, 8 e 10 (Figura 4F a 

4J) apresentaram um perfil de formação de puncta de menor intensidade que o 

poly(dA:dT) porém crescente entre 2h a 24h após a infecção. Esta formação de puncta 

de ASC foi reduzida em células deficientes para AIM2 em todos os MOI utilizados, 

sugerindo que L. amazonensis, um modelo biológico de ativação de ERE, leva a 

oligomerização do inflamassoma de forma dependente de AIM2 assim como TG e TM, 

indutores farmacológicos de ERE (Figura 1 a 3). 

 

 

Figura 4. Leishmania amazonensis induz a oligomerização do inflamassoma de AIM2 em BMDMs 
BMDMs de camundongos C57BL/6 ou Aim2—/— repórter para ASC-GFP foram tratados com 
Lipofectamina (C), Poly(dA:dT) (A,C) ou infectados com L. amazonensis RFP (B), ou sem fluorescência 
PH8, nos MOIs de 1, 2, 4, 6, 8, 10 (D-J). Células foram marcadas com anticorpos anti-AIM2 e DAPI 
(A,B) e a formação e co-localização dos puncta de ASC e AIM2 foi observada através de microscopia 
de fluorescência (A,B). A formação dos puncta de ASC foi quantificada pela análise de imagem no 
SpectraMax i3 (C-J). A quantificação foi realizada antes do tratamento (BT), exatamente após o 
tratamento (AT) e entre 1h a 6h após o tratamento. Os dados são representados como média ± DP de 
amostras em triplicatas e são representativos de dados obtidos de dois experimentos independentes. 
Análises estatísticas foram realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. 
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Da mesma forma que realizamos na sessão 4.1 dos resultados, como a 

clivagem e secreção de IL-1β é uma consequência da oligomerização do 

inflamassoma, nós objetivamos avaliar se L. amazonensis levaria a uma secreção de 

IL-1β e IL-1α mediada por AIM2. Para isso, nós infectamos BMDMS C57BL/6,       

Aim2—/— e Asc—/—, primados com LPS, infectados com L. amazonensis e medimos a 

produção de IL-1β e IL-1α. 

Macrófagos C57BL/6 primados com LPS e infectados com L. amazonensis 

secretaram IL-1β no sobrenadante e esta secreção foi abolida em células Asc—/— e 

reduzida em células Aim2—/—. Comparável com o dado anterior, dos indutores de 

ERE, a deficiência de AIM2 conferiu uma redução parcial na secreção de IL-1β e IL-

1α, quando comparada com os macrófagos WT infectados (Figura 5A e 5B). 

Adicionalmente, a secreção de IL-1β, derivada de células infectadas com L. 

amazonensis, foi observada de 3h a 24h e a deficiência para AIM2 impactou a 

secreção da citocina durante todo o período da infecção (Figura 5C). O padrão de 

secreção de IL-1β foi positivamente correlacionado com o MOI de infecção, com níveis 

mensuráveis de IL-1β apenas no MOI de 10 e 20. Apesar disso, células Aim2—/— 

apenas apresentaram reduzidos níveis de produção de IL-1β no MOI de 10, enquanto 

no MOI de 20 os níveis foram os mesmos que nos de BMDMs WT (Figura 5D). Para 

investigar se a ativação de AIM2 por L. amazonensis era célula específica ou não, 

diferenciamos células dendríticas derivadas de medula óssea (BMDCs) de 

camundongos C57BL/6 e Aim2—/—. Estas células foram primadas e então infectadas 

com L. amazonensis por 24 horas. Assim como, nos BMDMs, enquanto as células 

infectadas com L. amazonensis apresentaram produção de IL-1β e em nível 10 vezes 

maior que BMDMs, células não-infectadas ou apenas primadas com LPS não 

apresentaram secreção da citocina (Figura 5E). Além disso, a produção de IL-1β foi 
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reduzida em BMDCs deficientes para AIM2 (Figura 5E). Sugerindo que o mecanismo 

de ativação de AIM2 por L. amazonensis é conversado dentre diferentes células da 

resposta imune inata. 

 

Figura 5. A secreção de IL-1β por BMDMs infectados com L. amazonensis é dependente de AIM2 
BMDMs (A-D) ou BMDCs (E) C57BL/6, Aim2—/— e Asc—/— foram primados por 4 horas com LPS e então 
infectados com promastigostas de L. amazonensis na forma estacionária em um MOI de 10 (A,B,C,E) 
ou nos MOIs de 1:1, 1:5, 1:10 e 1:20 (D). A IL-1β secretada foi quantificada por ELISA 24h (A, C-E) ou 
3h, 6h, 12h e 24h após a infecção (C). Os dados são representados como média ± DP de amostras em 
triplicatas e são representativos de dados obtidos de três experimentos independentes. Análises 
estatísticas foram realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. 
Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
 

Além disso, como previamente reportado, várias espécies de Leishmania. 

induzem a secreção de IL-1β 65. No entanto, nós observamos uma redução parcial na 

produção de IL-1β em macrófagos Aim2—/— de forma espécie específica. Essa 
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redução foi restrita a L. amazonensis e L. mexicana, mas não a L. braziliensis e L. 

major (Figura 6A). Para excluir qualquer variável adicional de microbiota ou 

genômica, observadas em macrófagos Aim2—/—, nós realizamos as mesmas 

quantificações de IL-1β utilizando BMDMs de animais co-housed ou littermate control 

(Figura 6B e 6C). O mesmo padrão de redução parcial, na condição de deficiência 

para AIM2, quando comparada com macrófagos WT, foi observada em ambas 

condições. Poly(dA:dT) foi utilizado como um controle positivo para o fenótipo de AIM2 

em relação a secreção de IL-1β (Figura 2D e 2F). Tais dados sugerem, que a L. 

amazonensis, um patógeno que é capaz de induzir ERE, também leva a ativação do 

inflamassoma de AIM2. Suportando a hipótese de que ERE e a detecção de DNAmt 

citosólico possam operar biologicamente. 

 
 
Figura 6. A ativação do inflamassoma de AIM2 induzida por Leishmania spp. é espécie-

dependente e independe de microbiota BMDMs C57BL/6, Aim2—/— e Asc—/— regulares (A) ou co-

housed (B); ou BMDMs Aim2+/+, Aim2+/— e Aim2—/— (C) foram primados por 4 horas com LPS (500 

ng/mL) e então infectados com formas promastigotas estacionárias de L. amazonensis (A-C), L. 
mexicana, L. braziliensis ou L. major no MOI de 10 (A). A IL-1β secretada foi quantificada por ELISA 
24h após a infecção (A-C). Os dados são representados como média ± DP de amostras em triplicatas 
e são representativos de dados obtidos de três experimentos independentes. Análises estatísticas 
foram realizada por one-way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam 
diferenças significativas (P < 0.05). 
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4.3 ERE é requerido para a ativação do inflamassoma de AIM2 por Leishmania 

amazonensis 

Em seguida, nós hipotetizamos que o ERE poderia levar a ativação do 

inflamassoma durante a infecção por L. amazonensis. Para testar essa hipótese, nós 

inibimos o ERE, tratando, ou não, BMDMs de camundongos C57BL/6 com Kira6, GSK 

ou TUDCA que também foram mostrados como bloqueadores do extravasamento de 

DNA 81, e infectamos as células com L. amazonensis. Os níveis de IL-1β E IL-1α no 

sobrenadante foram quantificados por ELISA e o inibidor de caspase-1 VI foi utilizado 

como controle positivo de inibição do inflamassoma. Os níveis de ambas citocinas no 

sobrenadante, detectados em BMDMs WT infectados com L. amazonensis, não foram 

afetados pelo tratamento com o veículo. Como esperado, nós observamos uma forte 

redução com o inibidor de caspase-1 VI e uma redução parcial nos níveis das citocinas 

em células tratadas com Kira6, GSK e TUDCA. (Figura 3A e 3B). 
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Figura 7. A secreção de IL-1β e IL-1α por células infectadas com L. amazonensis é ERE-
dependente BMDMs C57BL/6 foram primados por 4 horas com LPS, em seguida foram tratados por 
30 minutos com DMSO, Etanol, Inibidor de Casp1 VI, Kira6, GSK ou TUDCA, e então, infectados com 
formas promastigotas estacionárias de L. amazonensis no MOI de 10. As citocinas IL-1β (A) e IL-1α (B) 
secretadas foram quantificadas por ELISA 24h após a infecção. Os dados são representados como 
média ± DP de amostras em triplicatas e são representativos de dados obtidos de três experimentos 
independentes. Análises estatísticas foram realizada por one-way ANOVA com o teste de comparação 
de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
 

Para avaliar se ERE e AIM2 operariam na mesma via nós comparamos o 

impacto do tratamento de Kira6 ou TUDCA (inibidores de ERE), nos níveis de IL-1β 

entre BMDMs de camundongos C57BL/6 e Aim2—/—. Diferentemente de BMDMs WT, 

não houve diferença significativa nos níveis de IL-1β entre as células tratadas ou não 

com Kira6 ou TUDCA no background Aim2—/— (Figura 8A). Em seguida, para 

investigar o posicionamento de ERE e AIM2 na mesma via de ativação de 

inflamassoma por L. amazonensis, nós usamos o ensaio de formação de puncta 

acima mencionado. Similarmente aos dados de secreção de IL-1β, em BMDMs 

C57BL/6, a infecção por L. amazonensis induziu a formação de punctas de ASC após 

a infecção, e o tratamento com Kira6 ou TUDCA bloqueou parcialmente a montagem 

do inflamassoma. No entanto, na deficiência de AIM2, não detectamos diferenças 

significativas entre as amostras tratadas (Kira6 ou TUDCA) ou não-tratadas (Figura 

8B). Estes dados sugerem que L. amazonensis leva a uma ativação do inflamassoma 

dependente de ERE, assim como, é possível que ERE atue na mesma via de ativação 

de AIM2. 

 



55 
 

 
 
 
 
Figura 8. Ativação do inflamassoma de AIM2 em células infectadas com L. amazonensis é ERE-
dependente (A) BMDMs C57BL/6 e Aim2—/— primados foram tratados ou não com 5 μM ou 10 μM de 
Kira6 e 200 μM ou 400 μM de TUDCA. (B) BMDMs C57BL/6 e Aim2—/— repórter para ASC-GFP foram 
tratados ou não com 10 μM de Kira6 ou 400 μM de TUDCA. 30 minutos após o tratamento, as células 
foram infectadas com formas promastigotas estacionárias de L. amazonensis no MOI de 10 (A,B). Os 
níveis de IL-1β secretadas foram quantificadas por ELISA, 24h após as infecções (A). A formação de 
puncta de ASC foi analisada 24h após a infecção pela análise de imagem com o SpectraMax i3 (B). Os 
dados são representados como média ± DP de amostras em triplicatas e são representativos de dados 
obtidos de três experimentos independentes. Análises estatísticas foram realizada por one-way ANOVA 
com o teste de comparação de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
 

Nós observamos, anteriormente, uma possível correlação entre a via de ERE 

e de AIM2 tanto por quantificação de IL-1β quanto pelo controle da infecção por L. 

amazonensis, comparando o papel de AIM2 entre células tratadas, ou não, com 

inibidores de ERE. Desta forma, uma vez que tanto a mitocôndria como o ER são 

importantes em termos de localização celular para a ativação do inflamassoma, 

hipotetizamos que as vias de ativação de ERE (IREα e PERK), poderiam modular a 

montagem do inflamassoma de AIM2 ativado diretamente por poly(dA:dT). Para isso, 

BMDMs WT foram primados e então tratados com os inibidores de ERE (Kira6, GSK 

e TUDCA) por 30 minutos. Em seguidas as células foram lavadas e tratadas com o 

agonista clássico de AIM2 (poly dA:dT) na ausência de um indutor canônico de ERE. 

Observamos que a secreção de IL-1β induzida por poly(dA:dT) foi reduzida em 
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BMDMs tratados com Kira6 mas não com GSK e TUDCA (Figura 9). Sugerindo assim 

que IREα seria importante para a ativação do inflamassoma de AIM2. 

  

 

 
Figura 9. ERE contribui para a ativação de AIM2 por Poly(dA:dT) BMDMs C57BL/6 primados foram 
tratados ou não com Kira6 (10 μM), GSK (100 μM) ou TUDCA (400 μM). 30 minutos após o tratamento, 
as células foram tratadas com poly(dA:dT) (5 ou 10 ug/mL). Os níveis de IL-1β secretadas foram 
quantificadas por ELISA, 2h após o tratamento. Os dados são representados como média ± DP de 
amostras em triplicatas e são representativos de dados obtidos de três experimentos independentes. 
Análises estatísticas foram realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. 
Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
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4.4 ERE e AIM2 são importantes para controlar Leishmania amazonensis in vitro 

e in vivo 

 
Figura 10. AIM2 contribui para o controle da infecção in vitro por L. amazonensis BMDMs 
C57BL/6, Aim2—/— e Il1r—/— foram infectados com formas promastigostas estacionárias de L. 
amazonensis-RFP no MOI de 3. 72 horas após as infecções, as células foram coletadas e analisadas 
por citometria de fluxo. Os dados são representados como média ± DP de amostras em triplicatas e 
são representativos de dados obtidos de três experimentos independentes. Análises estatísticas foram 
realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam 
diferenças significativas (P < 0.05). 
 

Os dados, acima apresentados, suportam um papel do ERE para a produção 

de IL-1β durante a infecção com L. amazonensis. Portanto para avaliar a relevância 

biológica, in vitro, de ERE para o controle intracelular da infecção por L. amazonensis, 

nós primamos BMDMs de camundongos C57BL/6 e Aim2—/—, para descartar qualquer 

efeito dependente de priming do ERE. Então, tratamos ou não as células com os 

inibidores de ERE, Kira6 ou TUDCA antes da infecção. Em seguida, infectamos as 

células com L. amazonensis expressando RFP e analisamos as células por citometria 

de fluxo. Nós encontramos que o tratamento com Kira6 ou TUDCA levaram a um 

aumento no percentual de células infectadas (Figura 11A) e a média integrada de 

fluorescência (Figura 11B).  
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Figura 11. ERE participa do controle da infecção intracelular por L. amazonensis BMDMs 
C57BL/6 foram tratados, ou não, com 10 μM de Kira6 ou 400 μM de TUDCA e então infectados com 
formas promastigostas estacionárias de L. amazonensis-RFP no MOI de 3. 72 horas após as infecções, 
as células foram coletadas e analisadas por citometria de fluxo. Os dados são representados como 
média ± DP de amostras em triplicatas e são representativos de dados obtidos de três experimentos 
independentes. Análises estatísticas foram realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação 
de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
 

Adicionalmente, o aumento na quantidade de parasitos em células tratadas 

com Kira6 ou TUDCA não foi observado na deficiência para AIM2 (Figura 12A a 12B). 

 

Figura 12. O controle da infecção intracelular de L. amazonensis é mediado por AIM2 é 
dependente de ERE BMDMs C57BL/6 e Aim2—/— foram tratados, ou não, com 10 μM de Kira6 ou 400 
μM de TUDCA e então infectados com formas promastigostas estacionárias de L. amazonensis-RFP 
no MOI de 3. 72 horas após as infecções, as células foram coletadas e analisadas por citometria de 
fluxo. Os dados são representados como média ± DP de amostras em triplicatas e são representativos 
de dados obtidos de três experimentos independentes. Análises estatísticas foram realizadas por one-
way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas 
(P < 0.05). 
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Figura 13. AIM2 participa do controle da infecção in vivo por L. amazonensis Animais C57BL/6 , 
Aim2—/— e Nlrp3—/— (n = 5 por grupo) foram infectados intradermicamente na orelha com 106 formas 
promastigotas estacionárias de L. amazonensis. A espessura da orelha foi acompanhada por 8 
semanas (A). Quantificação da carga parasitária da orelha (B) e do linfonodo (C) após 8 semanas de 
infecção. Os dados são representativos de dados obtidos de três experimentos independentes. 
Análises estatísticas foram realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. 
Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
 

Finalmente, para excluir qualquer influência adicional do background Aim2—/— 

sobre os dados encontrados in vivo, apresentados nos resultados preliminares do 

projeto inicial, nós infectamos animais littermate control, Aim2+/+, Aim2+/— e Aim2—/—, 

intradermicamente na orelha com 106 formas promastigotas estacionárias de L. 

amazonensis. A infecção foi monitorada pela medição da espessura da orelha durante 

8 semanas, e na 8ª semana a orelha e o linfonodo drenante foram coletados para 

avaliar a carga parasitária. Nós encontramos que a condição Aim2—/— apresentou um 

maior espessamento da orelha que a Aim2+/+, e observamos um fenótipo intermediário 

da condição Aim2+/— (Figura 14A). Este padrão foi correlacionado com a carga 

parasitária observada nos linfonodos (Figura 14C). No entanto, em relação a orelha, 

nós observamos uma maior carga parasitária em Aim2—/— quando comparado a tanto 

Aim2+/+ e Aim2+/— (Figura 14B). Desta forma, é possível corroborar os dados 

anteriormente encontrados, na deficiência para AIM2, e suportar a relevância biológica 

in vivo desta molécula como requerida para o controle da infecção por L. amazonensis. 
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Figura 14. O controle AIM2-dependente da infecção in vivo por L. amazonensis não é 
influenciado por microbiota Animais littermate control Aim2+/+, Aim2+/— e Aim2—/— (n = 5 por grupo) 
foram infectados intradermicamente na orelha com 106 formas promastigotas estacionárias de L. 
amazonensis. A espessura da orelha foi acompanhada por 8 semanas (A). Quantificação da carga 
parasitária da orelha (B) e do linfonodo (C) após 8 semanas de infecção. Os dados são representativos 
de dados obtidos de três experimentos independentes. Análises estatísticas foram realizadas por one-
way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas 
(P < 0.05). 
 
 

4.5 ERE e DNAmt são necessários para o controle intracelular de Leishmania 

amazonensis  

Os dados anteriores suportam o papel do ERE e AIM2 durante a infecção por 

L. amazonensis. Portanto, para avaliar o papel do DNAmt como uma fonte de DNA 

próprio para a ativação do inflamassoma de AIM2 durante a infecção por L. 

amazonensis, nós depletamos o DNAmt utilizando uma metodologia bem descrita na 

literatura, com uma dose baixa de tratamento com brometo de etídeo (EtBr) 82. Células 

tratadas com EtBr não apresentaram alterações na viabilidade celular ou no potencial 

da membrana mitocondrial (Figuras 15A e 15B). Portanto, uma vez que a 
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manutenção da fisiologia celular foi confirmada, após a depleção de DNAmt, nós 

tratamos, ou não, as células com EtBr, e então infectamos com L. amazonensis.  

 

 
Figura 15. BMDMs com depleção de DNAmt permanecem viáveis BMDMs C57BL/6 foram tratados 
ou não com EtBr (150 ng/mL) no 7º dia de diferenciação. Então no 11º dia, o potencial de membrana 
mitocondrial foi avaliado utilizando a marcação com TMRE e analisado por citometria de fluxo (A), e a 
viabilidade celular avaliada através da marcação com alamarBlue e quantificada pelo SpectraMax i3 
(B) nos tempos de 4h e 24h. Os dados são representados como média ± DP de amostras em triplicatas 
e são representativos de dados obtidos de três experimentos independentes. Análises estatísticas 
foram realizada por one-way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam 
diferenças significativas (P < 0.05). 
 

 

Adicionalmente, para confirmar que de fato a desestabilização mitocondrial 

induzida por L. amazonensis é dependente de ERE, nós tratamos BMDMs C57BL/6 

com Kira6 ou TUDCA. 30 minutos após nós infectamos com L. amazonensis e 24 

horas após avaliamos o PMM através de marcação com TMRE e citometria de fluxo. 

O tratamento com TG e TM foi utilizado como controle positivo de desestabilização 

mitocondrial. Nós observamos que o tratamento com Kira6 ou TUDCA bloqueou a 

redução do PMM induzido por L. amazonensis, TG e TM. (Figura 16). Estes dados 

demonstram que os três indutores de ERE, TM, TG e L. amazonensis levam a uma 

deturpação da fisiologia mitocondrial, que esta deturpação independe de AIM2 e que 
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de fato as vias efetoras de ERE são responsáveis pela desestabilização mitocondrial. 

Suportando assim a hipótese de que ERE, DNAmt e AIM2 possam, de fato, operar na 

mesma via. 

 

 
Figura 16. Leishmania amazonensis promove dano mitocondrial dependente de ERE BMDMs 
C57BL/6 foram tratados, ou não, com Kira6 ou TUDCA. 30 minutos depois do tratamento, as células 
foram infectadas com formas promastigostas estacionárias de L. amazonensis no MOI de 10, e tratadas 
ou não com 30 μg/mL de TM ou 30 μM de TG. O potencial de membrana mitocondrial foi avaliado 
utilizando a marcação com TMRE e analisado por citometria de fluxo nos tempos de 24h. Os dados 
são representados como média ± DP de amostras em triplicatas e são representativos de dados obtidos 
de três experimentos independentes. Análises estatísticas foram realizadas por one-way ANOVA com 
o teste de comparação de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
 

 

Adicionalmente, já foi reportado, na literatura, que TM e TG induzem o dano 

mitocondrial e conseguinte extravasamento de DNAmt para o citosol 71. Portanto, nós 

formulamos a hipótese que a ativação do inflamassoma de AIM2 durante a infecção 

por L. amazonensis também requereria a desestabilização mitocondrial. Para avaliar 

se a infecção por L. amazonensis induz o dano mitocondrial, nós infectamos, ou não, 

BMDMs de camundongos C57BL/6 com diferentes MOIs de L. amazonensis. Em 

diferentes tempos, após a infecção, as células foram marcadas com o corante TMRE, 

um corante fluorescente sensor do potencial de membrana mitocondrial (PMM). O 
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tratamento com TM e TG foi utilizado como controle positivo de desestabilização 

mitocondrial. Nós observamos que a infecção por L. amazonensis promoveu uma 

redução, dependente de MOI, do PMM, e no MOI de 10 apresentou níveis 

semelhantes de desestabilização mitocondrial em relação ao tratamento com TG 

(Figura 17A). Adicionalmente, estes mesmos perfis de redução do PMM foram 

encontrados na deficiência para AIM2 (Figura 17B).  

 

 

Figura 17. Leishmania amazonensis induz dano mitocondrial independente de AIM2 BMDMs 

C57BL/6 (A,B) e Aim2—/— (B), foram infectados com formas promastigostas estacionárias de L. 

amazonensis no MOI de 1, 2, (A) 5 e 10 (A,B); tratados ou não com 30 μg/mL de TM ou 30 μM de TG 
(C). O potencial de membrana mitocondrial foi avaliado utilizando a marcação com TMRE e analisado 
por citometria de fluxo nos tempos de 6h (A), 24h (A,B) e 48h (A). Os dados são representados como 
média ± DP de amostras em triplicatas e são representativos de dados obtidos de três experimentos 
independentes. Análises estatísticas foram realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação 
de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
 

Nós tratamos, ou não, as células com EtBr, e então infectamos com L. 

amazonensis. Para avaliar a ativação do inflamassoma nós medimos IL-1β. As células 

tratadas com EtBr apresentaram uma redução parcial nos níveis de IL-1β secretada 

quando comparadas com células não tratadas (Figura 18A). Para avaliar o 

posicionamento na via entre AIM2 e DNAmt para a ativação do inflamassoma 

dependente de L. amazonensis, nós tratamos ou não, BMDMs de camundongos 

C57BL/6 e Aim2—/— com EtBr, infectamos as células com L. amazonensis e medimos 



64 
 

a secreção de IL-1β. Novamente, no background Aim2—/— não observamos a redução 

nos níveis de IL-1β, comparando BMDMs tratados ou não tratados com EtBr (Figura 

18B). Destacamos que o tratamento com poly(dA:dT) induziu os mesmos níveis de IL-

1β em células tratadas ou não com EtBr. 

 
 
Figura 18. DNAmt contribui para a ativação do inflamassoma de AIM2 em células infectadas por 

L. amazonensis BMDMs C57BL/6 (A,B) e Aim2—/— (B), foram tratados ou não com EtBr (150 ng/mL) 

no 7º dia de diferenciação. Então no 11º dia, as células foram primadas e então infectadas com formas 
promastigostas estacionárias de L. amazonensis no MOI de 10 (A,B). Os níveis de IL-1β secretados 
foram quantificados por ELISA, 24 horas após as infecções. Os dados são representados como média 
± DP de amostras em triplicatas e são representativos de dados obtidos de três experimentos 
independentes. Análises estatísticas foram realizada por one-way ANOVA com o teste de comparação 
de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
 

 

Nós demonstramos acima que a deficiência para AIM2 reduziu a secreção de 

IL-1β de células tratadas com TG ou TM. Durante estas condições, as únicas fontes 

de dsDNA são o DNA nuclear ou mitocondrial. Portanto, para corroborar a hipótese 

de que o DNAmt citosólico derivado do ERE é o ativador do inflamassoma de AIM2 

nós usamos células depletadas ou não para DNAmt, que foram tratadas ou não com 

TG ou TM, ativadores de ERE, e quantificamos a produção de IL-1β (Figura 19). Nós 

encontramos que células depletadas de DNAmt tiveram uma redução parcial na 

produção de IL-1β. No entanto, não observamos nenhuma diferença em relação a 

esta leitura entre células depletadas ou não de DNAmt no background Aim2—/— 
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(Figura 19). Estes dados suportam um papel do DNAmt durante a ativação do 

inflamassoma de AIM2 com tratamento farmacológico ou durante uma infecção 

biológica.  

 
Figura 19. A ativação do inflamassoma de AIM2 por ERE é mediada por DNAmt BMDMs C57BL/6 
e Aim2—/—, foram tratados ou não com EtBr (150 ng/mL) no 7º dia de diferenciação. Então no 11º dia, 
as células foram primadas e então tratadas ou não com 30 μg/mL de TG. Os níveis de IL-1β secretados 
foram quantificados por ELISA, 24 horas após as infecções. Os dados são representados como média 
± DP de amostras em triplicatas e são representativos de dados obtidos de três experimentos 
independentes. Análises estatísticas foram realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação 
de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam diferenças significativas (P < 0.05). 
 

 

Finalmente, como os nossos dados acima sugerem que o DNAmt poderia 

conectar a indução de ERE por L. amazonensis com a detecção de DNA citosólico 

por AIM2, nós objetivamos avaliar o papel do DNAmt no controle da infecção 

intracelular por L. amazonensis. Para isso, BMDMs C57BL/6 e Aim2—/— foram tratados 

ou não com EtBr, durante a diferenciação, infectados com L. amazonensis 

expressando RFP e realizamos citometria de fluxo. Nós encontramos que as células 

tratadas com EtBr se encontravam mais infectadas que as não tratadas, baseado no 

percentual de células infectadas (Figura 20A) e a média de fluorescência integrada 

(Figura 20B). Semelhante aos dados do bloqueio de ERE (Figuras 11A a 11B), o 
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aumento na quantidade de parasitos em células tratadas com EtBr, encontrado no 

background C57BL/6, não foi observado na deficiência para AIM2 (Figura 20C e 20D). 

Por fim, os dados aqui observados demonstram que a via de ERE e DNAmt, não 

apenas contribui para a ativação de AIM2, como também confere uma relevância 

biológica para a restrição intracelular de L. amazonensis. 

 
Figura 20. O controle da infeccção in vitro por Leishmania amazonensis é mediado por DNAmt 
BMDMs C57BL/6 (A-D) e Aim2—/— (C,D) foram tratados ou não com EtBr no 7º dia de diferenciação e 
no 11º dia foram primados, e então, infectados com formas promastigostas estacionárias de L. 
amazonensis-RFP no MOI de 3. 72 horas após as infecções, as células foram coletadas e analisadas 
por citometria de fluxo. Os dados são representados como média ± DP de amostras em triplicatas e 
são representativos de dados obtidos de três experimentos independentes. Análises estatísticas foram 
realizadas por one-way ANOVA com o teste de comparação de Bonferroni. Asteriscos (*) indicam 
diferenças significativas (P < 0.05). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 



68 
 

 

5. Discussão 
 

Neste trabalho, nós identificamos que o DNA mitocondrial é um mediador da 

ativação do inflamassoma de AIM2, tanto pela indução farmacológica quanto por um 

modelo biológico de indução de ERE com L. amazonensis. No modelo de indução 

farmacológica, utilizamos dois indutores que ativam o ERE de forma distinta. 

Enquanto a TM (tunicamicina) bloqueia a formação de ligações proteicas N-

glicosídicas (REF), a TG (tapsigargina) bloqueia uma Ca2+-ATPase do retículo 

endoplasmático, reduzindo a entrada de Ca2+ para o lúmen do RE (REF). Tanto as 

modificações pós-traducionais de N-glicosilação quanto a presença de Ca2+ são 

essenciais para o correto enovelamento proteico e produção de proteínas funcionais. 

Desta forma, tanto a TG quanto a TM levam ao acúmulo de proteínas mal enoveladas 

no lúmen do RE e ao recrutamento de BiP. Desta forma, tanto com a TM quanto com 

a TG as vias de ativação do ERE, descritas anteriormente, serão ativadas 83. 

Em relação ao modelo biológico de infecção com L. amazonensis, ainda é 

desconhecido como este parasito induz o ERE. No entanto, L. amazonensis, assim 

como L. mexicana, e diferentemente de outras espécies como L. major e L. braziliensis 

apresentam infecções intracelulares com formação de vacúolos com grande cobertura 

intracelular e sabe-se que o vacúolo parasitóforo não apenas interage diretamente 

com moléculas do ER 84, assim como, ocorre sequestro de membranas do RE para o 

vacúolo contendo Leishamnia spp. 85 levando ao aumento de proteínas mal 

enoveladas e ativação de vias efetoras de ERE tal como a de xbp1. Funcionalmente, 

a inibição da interação entre o vacúolo e o RE leva a reduções nos níveis de infecção 

intracelular 86,87.  
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Desta forma, utilizando três mecanismos diferentes de indução de ERE, nós 

podemos demonstrar que não só o inflamassoma é ativado, mas também que esta 

ativação é dependente de AIM2. A ativação do inflamassoma por ERE já havia sido 

demonstrada anteriormente sendo dependente de NLRP3 e ASC 83 71 e independente 

de NLRC4 83. A relação entre AIM2 e ERE foi relatada uma única vez em um trabalho 

que utiliza modelo de doença renal crônica (DRC) induzida por infusão com 

aldosterona 88. Neste trabalho, foi demonstrado que após a infusão, ocorre aumento 

na expressão de AIM2 e que a indução de expressão de AIM2 leva ao aumento de 

ERE e alterações fibróticas piorando o quadro clínico da doença. Enquanto o 

silenciamento ou down-regulação promove redução nestes parâmetros. Sugerindo 

que AIM2 estaria operando upstream de ERE e da fibrose renal neste modelo. 

 No entanto, evidências de que a indução de ERE levaria a ativação do 

inflamassoma de AIM2, a qual é a hipótese central do nosso trabalho, eram 

desconhecidas. Portanto, uma vez que demonstramos que a secreção de IL-1β, 

clivagem de caspase-1 e formação de punctas de ASC induzidas por ERE (Figuras 1 

a 3), depende de AIM2, este trabalho consiste no primeiro relato na literatura de que 

a indução de ERE promove a ativação do inflamassoma dependente de AIM2.  

Observar a redução em parâmetros de ativação do inflamassoma, em BMDMs 

deficientes para AIM2 tratados com TG e TM, comparando com BMDMs WT, é 

suficiente para sugerir que a indução de ERE leva a ativação de AIM2. No entanto, 

para corroborar esta hipótese seria relevante avaliar a formação de puncta de AIM2 

em BMDMs tratados com TG e TM. Nós tentamos padronizar um ensaio que 

permitisse avaliar a ativação do inflamassoma de AIM2, em larga escala, através da 

geração de BMDMs AIM2 repórter, ou por um ensaio de pulldown entre AIM2 e ASC 
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para avaliar a montagem do inflamassoma de AIM2. No entanto, ambas tentativas não 

geraram ensaios com controles confiáveis e possíveis de serem utilizados para testes 

de hipóteses.   

Dados prévios do nosso laboratório, demonstraram pela primeira vez que 

diversas espécies do gênero Leishmania. promovem a ativação do inflamassoma, e 

que esta plataforma multiproteica é crucial para o controle in vivo e in vitro da infecção 

através de um eixo de sinalização por IL-1β, IL-1R, iNOS e NO 64. Além disso, outros 

trabalhos corroboraram a ativação do inflamassoma por Leishmania spp. Porém, 

estes trabalhos também apresentaram uma variabilidade na intensidade de ativação, 

assim como, em algumas situações, o inflamassoma promove um papel protetor e em 

outras um papel deletério para modelos de infecção in vivo 21,32,89 ou utilizando dados 

correlacionais de amostras de pacientes 90. A principal variável que influencia esta 

diversidade de dados é a utilização de diferentes espécies de Leishmania como 

modelos de infecção.  

Por exemplo, nossos dados demonstraram que todas as espécies utilizadas (L. 

amazonensis, L. mexicana, L. braziliensis e L. major) induziram a ativação do 

inflamassoma através da secreção de IL-1β (Figura 6). Porém, apenas no caso de L. 

amazonensis e L. braziliensis foi observada a dependência do inflamassoma de AIM2 

sugerindo que diferentes espécies podem induzir diferentes mecanismos de ativação 

do inflamassoma. Dentre as quatro espécies utilizadas, apenas L. amazonensis e L. 

mexicana são conhecidas por induzirem a formação de vacúolos com vasta dimensão 

citosólica 87,91. Portanto, é sugerido que sejam as espécies que mais modulam e 

interagem com as vias de tráfego de membrana do RE. Desta forma, é possível 

hipotetizar que estas são as espécies que mais induzem ERE, e consequentemente 

maior dano mitocondrial e ativação do inflamassoma de AIM2. Para futuramente 
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avaliar esta hipótese, ensaios deverão ser realizados avaliando a ativação do ERE 

(clivagem de Xbp-1), dano mitocondrial (quantificação do potencial de membrana 

mitocondrial por TMRE) e ativação do inflamassoma de AIM2 (formação de puncta de 

AIM2) em BMDMs infectados com diferentes espécies de Leishmania. 

Por outro lado, a relação entre o inflamassoma de AIM2 e parasitos do gênero 

Leishmania já foi abordada na literatura em modelos de infecção in vivo por L. 

braziliensis e através de análises de amostras de pacientes infectados com este 

parasito. Nestes contextos, foi demonstrada a correlação entre elevados níveis de 

expressão de mRNA de AIM2 com a uma maior expressão de IL-1β e a severidade 

da doença 69. Além disso, também já foi demonstrado que camundongos deficientes 

para AIM2 e infectados com L. braziliensis apresentam um maior controle da infecção 

(REF), sugerindo que AIM2 teria um papel deletério no contexto da infecção in vivo 

por L. braziliensis e em pacientes com leishmaniose mucocutânea (LM) também 

infectados por esta espécie. 

Estes dados, são contrários aos que apresentamos neste trabalho, e que 

também foram reportados durante a minha dissertação de mestrado. Nestes dados, 

nós observamos que AIM2 contribui para o controle da infecção in vitro (Figura 10) e 

in vivo (Figura 13) por L. amazonensis. Adicionalmente a este dado, utilizando um 

modelo de infecção in vivo com camundongos littermate control (Figura 14) 

corroboramos o papel biológico de AIM2 para controle da infecção por                                 

L. amazonensis. No entanto, esta variabilidade fenotípica de um sensor citosólico de 

DNA em relação a infecções por diferentes espécies de um mesmo gênero é 

biologicamente esperada e ainda mais comparando parasitos que promovem 

diferentes dinâmicas de alteração fisiológica celular. 
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Além disso, é importante lembrar que toda resposta imune, e aqui eu incluo os 

mecanismos e consequências da ativação do inflamassoma, podem ter diferentes 

níveis de resposta e impactos no organismo. Resposta inflamatórias contra uma 

leishmaniose cutânea podem ter três principais cenários. No primeiro, a resposta 

imune pode ser eficiente e moderada, levando ao controle da infecção sem dano 

colateral ao hospedeiro. No segundo a resposta pode ser defasada, seja por 

deficiência de mecanismos imunológicos pelo hospedeiro ou através de 

imunomodulação do parasito e/ou vetor. Neste contexto, o parasito não é controlado 

e alterações morfológicas podem ser observadas por acúmulo de patógenos. No 

terceiro, a resposta imune pode ser exacerbada e patológica, levando a um certo 

controle do parasito, mas com efeitos colaterais graves ao hospedeiro 89,92,93.  

Tendo em vista que o inflamassoma é uma plataforma robusta de inflamação, 

produzindo a citocina que possui o maior e mais amplo potencial de ação biológica, 

que é a IL-1β 94,95, é esperado que ele apresente, em diferentes circunstâncias, papel 

protetor, deletério ou até mesmo neutro durante uma infecção.  

Também é importante comentar e comparar os dados obtidos durante o meu 

doutorado e o meu mestrado. No meu mestrado observamos que L. amazonensis 

induzia secreção de IL-1β e IL-1α, porém apenas a de IL-1α era dependente de AIM2. 

Além disso, sempre observamos dados consistentes de que AIM2 era necessário para 

controlar L. amazonensis intracelularmente. 

 No entanto, na transição do meu mestrado para doutorado nós alteramos a 

célula produtora do meio de diferenciação dos BMDMs de L929 para S3T3. É sabido 

que o meio L929, tem maiores níveis de interferon do tipo 1, que o meio S3T3, e esta 

molécula já foi mostrada por suprimir a expressão e função de AIM2 96. Nesta 

transição, nós passamos a observar que o fenótipo de secreção de IL-1β, assim como 
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o de IL-1α, também se tornou dependente de AIM2. Em seguida, nós decidimos testar 

de forma ampla e robusta a relação entre AIM2 e IL-1β no modelo de infecção in vitro 

por L. amazonensis. Para isso compilamos 12 ensaios diferentes (Figura 5a e 5c) que 

mostraram que, no contexto de deficiência para AIM2, de fato, há uma redução na 

produção de IL-1β. Além disso, também mostramos que este fenótipo de AIM2 é 

presente em um outro modelo de infecção com BMDCs, que é tempo e MOI 

dependente e independente de microbiota, uma vez que se mantém mesmo utilizando 

BMDMs de camundongos co-housed e littermate control. Esta análise robusta sugere 

que AIM2, de fato, promove a secreção de IL-1β em BMDMs infectados com L. 

amazonensis e validou este modelo experimental para avaliar a relação entre ERE, 

DNAmt, AIM2 e ativação do inflamassoma durante um modelo biológico de infecção 

in vitro com L. amazonensis.  

Através da utilização deste modelo, nós também demonstramos, pela primeira 

vez na literatura, que a via de indução de ERE é requerida para a ativação do 

inflamassoma induzida por L. amazonensis (Figura 7) e o conseguinte controle da 

infecção intracelular deste parasito (Figura 11). Além disso, nós demonstramos que 

a inibição de ERE em BMDMs WT, mas não em BMDMs deficientes para AIM2, 

promove uma redução na secreção de IL-1β e conseguinte aumento na infecção in 

vitro por L. amazonensis. Tais dados sugerem que ERE e AIM2 operam na mesma 

via. Além disso, estes dados sugerem que BMDMs são um excelente modelo de 

investigação dos mecanismos pelo qual ERE induz a ativação de inflamassoma em 

geral. Uma vez que, dados da literatura que demonstraram que L. amazonensis induz 

ERE foram realizados em células RAW, as quais carecem de ASC e, portanto, não 

são um modelo funcional de ativação de inflamassoma (REF).  
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Adicionalmente, uma vez que tanto a mitocôndria como o ER são importante 

em termos de localização celular para a ativação do inflamassoma, hipotetizamos que 

as vias de ativação de ERE (IREα e PERK), poderiam modular a montagem do 

inflamassoma de AIM2 ativado diretamente por poly(dA:dT). Os dados obtidos 

sugerem que a via de IRE1a é importante para a ativação direta de AIM2 por 

poly(dA:dT) através de um mecanismo desconhecido. Classicamente, a via de IREα 

é envolvida com desestabilização da homeostase mitocondrial e liberação de DAMPs 

no citosol, enquanto a de PERK com modulação de vias de transcrição 71. Sendo 

assim, já foi demonstrado por outros grupos e esperado nos nossos experimentos 

uma relação entre a via de IREα, mas não de PERK, com ensaios de ativação do 

inflamassoma, tal como a secreção de IL-1β. No entanto, ensaios futuros são 

necessários para compreender estes dados obtidos, principalmente por não haver 

nenhum indutor clássico de ERE. Um experimento interessante, seria avaliar a 

ativação de ERE e potencial mitocondrial após o tratamento com poly(dA:dT), assim 

como quantificar a formação de poro, em time-lapse, pela incorporação de PI em um 

desenho experimental idêntico ao da Figura 9. 

Para investigar o posicionamento entre ERE e AIM2 em uma via de sinalização, 

nós utilizamos duas estratégias. A primeira consiste em avaliar o dano mitocondrial 

promovido por ERE através da quantificação do potencial de membrana mitocondrial 

utilizando a sonda TMRE. A segunda baseia-se em um modelo de depleção do DNA 

mitocondrial, tratando BMDMs com brometo de etídeo. Este modelo se mostrou 

confiável e validado, uma vez que as células mantem a viabilidade celular e potencial 

de membrana mitocondrial (Figura 15). 
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 A combinação destas estratégias também permitiu avaliar a segunda parte da 

hipótese do nosso trabalho, na qual hipotetizamos que a ativação de AIM2 por ERE 

seria mediada pelo dano mitocondrial e liberação de DNAmt no citosol. 

Neste grupo de dados, podemos observar que tanto L. amazonensis, quanto 

TG e TM promovem dano mitocondrial mediado pelas vias de ativação de ERE 

(Figura 17). Inclusive este dado refuta a hipótese alternativa, já demonstrada na 

literatura (REF), na qual AIM2 induz a ativação de ERE em um modelo de doença 

renal crônica.  

Em seguida, observamos também que L. amazonensis promove um dano 

mitocondrial MOI-dependente (Figura 16A) e que L. amazonensis, TG e TM 

promovem dano mitocondrial tanto em BMDMs WT e Aim2—/— (Figura 16B), 

sugerindo que o dano mitocondrial se encontra upstream, do sensor citosólico de DNA 

AIM2, na via de ativação do inflamassoma pelo ERE (Figura 16 e 17). Em seguida, 

observamos que a depleção do DNAmt, assim como, a inibição de ERE, promoveu 

redução na secreção de IL-1β (Figura 18 e 19) e aumento na infecção intracelular por 

L. amazonensis (Figura 20) em BMDMs WT, mas não em deficientes para AIM2. 

Sugerindo que, assim como ERE, o DNAmt também se encontra na mesma via de 

AIM2 para promover o controle in vitro do parasito. 

No entanto, assim como sugerido anteriormente, para corroborar a hipótese de 

que o dano mitocondrial e a liberação de DNAmt para o citosol, diretamente promove 

a ativação do inflamassoma de AIM2, seria necessário avaliar a formação de puncta 

de AIM2 ou a interação proteica de AIM2 e ASC por pulldown. Estes ensaios de 

quantificação poderiam ser realizados em BMDMs depletados ou não para DNA 

mitocondrial; e tratados ou não com o inibidor de formação de poro de transição de 

permeabilidade mitocondrial (PTMT) Ciclosporina A (CsA). Em seguida, estes BMDMs 
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seriam tratados com TG, TM ou infectados com L. amazonensis, para a indução de 

ERE. Neste contexto, se observássemos que o tratamento com TG, TM ou infecção 

com L. amazonensis, aumentassem, por exemplo, o número de punctas de AIM2, mas 

este aumento fosse reduzido no contexto de depleção de DNA mitocondrial ou inibição 

do PTMT, haveria uma causalidade direta entre estas moléculas na via. Finalmente, 

para corroborar que de fato o DNAmt, e não o DNA nuclear ou DNA do parasito, 

estariam ativando o AIM2, poderia ser realizado um ensaio Chip-like de 

imunoprecipitação de AIM2 para avaliar quais sequencias de DNA estariam 

interagindo com este sensor. Tentamos padronizar e adaptar um protocolo 97 para 

testar a hipótese acima citada, porém não conseguimos gerar controles confiáveis e 

portanto não utilizados este protocolo para teste de hipótese. 
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6. Conclusão 

 
Como conclusão deste trabalho, temos que utilizando ensaios experimentais de 

avaliação do dano mitocondrial podemos demonstrar que tanto TG, TM e L. amazonensis 

induzem dano mitocondrial dependente de ERE. Este processo de desestabilização 

mitocondrial ocorre de forma independente de AIM2. Também demonstramos que o ERE, 

DNAmt - o qual é liberado como consequência do dano mitocondrial - e AIM2 são cruciais 

para a ativação do inflamassoma e controle da infecção intracelular de L. amazonensis. Para 

expandir a relevância biológica do trabalho demonstramos que o AIM2 é importante para o 

controle in vivo do parasito, inclusive com a utilização de animais littermate control, o que abre 

uma hipótese para a possível relevância da via de ERE, DNAmt e AIM2 neste modelo de 

infecção in vivo. 
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