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RESUMO 

 
Salles, EM. Estudo do papel do ATP na ativação do sistema imune e na 
proteção durante a infecção por Plasmodium chabaudi. [Dissertação (Mestrado 
em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 
de São Paulo; 2011. 
 

Estima-se que a malária seja responsável por um milhão de mortes 
anuais, atingindo principalmente crianças. O sistema imune participa tanto na 
proteção contra a infecção pelo plasmódio, como no desenvolvimento das 
síndromes associadas à malária (anemia, malária cerebral, acidose metabólica 
e choque sistêmico). Recentemente, tem sido mostrado que a imunidade inata 
é capaz de detectar sinais liberados por células ou tecidos danificados como o 
ATP e o ácido úrico. Esses sinais de perigo parecem ser importantes para 
promover a regulação da inflamação após o trauma ou injúrias ocasionadas 
pelos patógenos. Porém, a relevância fisiológica desses sinais na resposta 
imune e seu mecanismo de ação ainda não estão claros. Na malária, é 
provável que o ATP seja liberado no momento da ruptura dos eritrócitos, a 
partir de células danificadas do endotélio vascular ou de células do sistema 
imune mortas por ativação. Assim, neste estudo nós avaliamos o papel do ATP 
na ativação do sistema imune e no desenvolvimento da doença durante a 
infecção com P. chabaudi.  Nossos resultados sugerem que, a concentração de 
ATP no soro e permeabilização de linfócitos do sangue é maior após a ruptura 
dos eritrócitos. Durante a infecção, as células T e as células dendríticas 
possuem uma capacidade exacerbada de resposta ao ATP, que pelo menos 
em parte depende do P2X7R. Além disso, a presença funcional de receptores 
purinérgicos parece ser importante para a fase inicial da resposta imune ao P. 
chabaudi. A inibição farmacológica do receptor reduziu o número de células, 
produção de IFN-γ e injúria hepática. Desta forma a utilização do antagonistas 
do P2X7R poderia ser benéfico na resolução de problemas ocasionados pelo 
aumento acentuado do sistema imune. 
 

Palavra-chave: P. chabaudi; Sinais de dano; ATP; P2X7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Salles, EM. Role of ATP in the immune response to blood-stage Plasmodium 
chabaudi malaria. [Masters Thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.  

 

It is estimated that malaria accounts for one million deaths annually, 
affecting mainly children. The immune system participates in both the protection 
against infection by the plasmodium, as in the development of the syndromes 
associated with malaria (anemia, cerebral malaria, metabolic acidosis and 
systemic shock). Recently, it has been shown that innate immune is able to 
detect signals released by damaged cells or tissues as ATP and uric acid. 
These danger signals appear to be important to promote the regulation of 
inflammation after trauma or injuries caused by pathogens. However, the 
physiological relevance of these signals in the immune response and its 
mechanism of action remain unclear. In malaria, it is likely that ATP is released 
upon rupture of erythrocytes, vascular endothelial cells damaged or dead cells 
of the immune system activation. In this study we evaluated the role of ATP in 
the activation of the immune system and the development of disease during 
infection with P. chabaudi. Our results suggest that ATP concentration serum 
and permeabilization of blood lymphocytes is higher after the rupture of 
erythrocytes. During infection T cells and dendritic cells have a heightened 
ability to respond to ATP which is partly dependent on P2X7R. Moreover, the 
presence of functional purinergic receptors appears to be important for the 
initial phase of the immune response to P. chabaudi. The pharmacological 
inhibition of the receptor reduced the number of cells, liver damage and IFN-γ, 
thus the use of the P2X7 receptor antagonists could be beneficial in solving 
problems caused by the sharp increase in the immune system. 
 
 
Keywords: P. chabaudi; damage signals; ATP; P2X7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 



 

 

1.1 Aspectos gerais da malária humana 

 

A malária permanece um sério problema de saúde pública, com 

aproximadamente um terço da população exposta a regiões de transmissão 

estável. A Organização Mundial de Saúde (WHO) estimou 250 milhões de 

casos de malária com 900.000 mortes no ano de 2009, com mais de 90% dos 

casos encontrados na África sub-Saariana, principalmente crianças menores 

de cinco anos (Figura 1).  Em 2009, foram confirmados no Brasil 306.908 casos 

de malária, com 97% dos casos concentrados em seis estados da região Norte: 

Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima (Ministério da Saúde, 

2011). A maioria dos casos ocorre em áreas rurais, mas há registro da doença 

em áreas urbanas. 

 

 

Figura 1 - Ocorrência de Malária no Mundo. Adaptado de World Malaria Report, WHO. 
2010 

 

A malária é caracterizada como uma doença infecciosa aguda ou 

crônica causada por protozoários parasitos do gênero Plasmodium, 



 

 

transmitidos por meio da picada de um mosquito Anopheles fêmea. Há cinco 

espécies de plasmódios que infectam humanos: Plasmodium falciparum, 

Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae e Plasmodium 

knowlsei. No Brasil, três espécies estão associadas à malária em seres 

humanos: P. vivax, P. falciparum e P. malariae (Ministério da Saúde, 2011). 

A infecção tem início quando os esporozoítos são introduzidos através 

da pele pela picada do vetor. Os esporozoítos atingem a corrente sanguínea e 

migram para o fígado, onde passam por uma fase assintomática de divisão 

rápida em hepatócitos (estágio pré-eritrocítico). Os parasitos, dentro de 

hepatócitos, multiplicam-se e dão origem a milhares de novos parasitos 

(merozoítos), que rompem a célula e caem diretamente na corrente sanguínea. 

No sangue, o parasito infecta eritrócitos maduros com alta taxa de expansão 

(Good e Doolan, 2010). Os ciclos eritrocíticos repetem-se a cada 48 horas nas 

infecções por P. vivax e P. falciparum e a cada 72 horas nas infecções por P. 

malariae.  

O baço tem um papel importante na malária como sítio de remoção de 

eritrócitos parasitados, geração de imunidade e produção de novos eritrócitos 

(Engwerda et al., 2005). Os principais alvos para a resposta imune durante o 

ciclo eritrocítico são os merozoítos livres e parasitos intra-eritrocíticos. Na 

malária, a resposta imune é caracterizada pela produção de citocinas pró-

inflamatórias. A produção de IFN-γ (interferon-gama) representa um papel 

central na imunidade à malária. Células NK (do inglês Natural killer) estão entre 

as primeiras células a produzir IFN-γ após a exposição in vitro de células 

mononucleares do sangue periférico (PBMC) a eritrócitos infectados com P. 

falciparum (Artavanis-Tsakonas e Riley, 2002). As células T CD4+ e a produção 

de IFN-γ possuem um papel importante no controle da parasitemia durante a 

fase aguda da infecção (Angulo e Fresno, 2002). Durante a resposta imune 

inata, o reconhecimento imune de sinais de perigo liberados durante a infecção 

proporciona um aumento na resposta inflamatória. Dentre alguns receptores de 

sinais de perigo, os receptores do tipo toll (TLR, do inglês Toll like receptors) 

possuem uma importante função na indução de uma resposta pró-inflamatória 

na malária. Estudos com malária humana mostraram uma alta expressão de 

TLR em pacientes infectados com P. falciparum (McCall et al., 2007), que se 

mostram ainda funcionalmente mais ativas durante a fase aguda para a 



 

 

indução de uma resposta pró-inflamatória (Franklin et al., 2009). Duas 

categorias de moléculas derivadas do plasmódio que induzem resposta 

inflamatória do hospedeiro têm sido caracterizadas: Moléculas ancoradas por 

GPI (glicosil-fosfatidil-inositol) e o DNA (do inglês deoxyribonucleic acid) do 

plasmódio (Hafalla et al., 2011). Mais precisamente, GPI de P. falciparum 

parece induzir a produção de citocinas pró-inflamatórias pelos macrófagos 

através da interação de moléculas GPI com TLR1 e 2 (Ropert et al., 2008; Zhu 

et al., 2011). Outra molécula derivada do plasmódio extensamente estudada é 

a hemozoína, um resíduo insolúvel e cristalino que se origina da ingestão da 

hemoglobina pelo parasito. A hemozoína tem sido relacionada a um aumento 

da reposta imune inata por se ligar ao DNA do plasmódio capaz de induzir a 

ativação do TLR 9 (Parroche et al., 2007). Tais moléculas bioativas induzem a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α (do inglês tumor 

necrosis factor-alpha) e interleucina (IL)-1β, IL-6 e IL-12 (Ropert et al., 2008). 

Desta forma, embora a citocina TNF-α seja protetora contra o parasito, altas 

concentrações desta citocina estão associadas com maior gravidade da 

doença e morte (Clark et al., 2006). Citocinas anti-inflamatórias, tais como IL-10 

e TGF-β (do inglês transforming growth factor beta), são importantes para 

controlar  a exacerbação da resposta imunológica. Logo, alguns fatores 

relacionados à gravidade da doença, como a anemia severa, têm sido 

relacionados com quantidade insuficiente de IL-10 e altas concentrações de 

TNF-α (Kurtzhals et al., 1998). Por outro lado, o aumento da resposta anti-

inflamatória está correlacionado com um crescimento rápido do plasmódio na 

infecção em humanos (Walter et al., 2005). 

A ruptura de eritrócitos parasitados é tipicamente acompanhada pela 

febre, náusea, dores de cabeça e outros sintomas de uma reposta pró-

inflamatória, na qual se acredita ser derivada de células do sistema imune inato 

(Stevenson e Riley, 2004). A produção de IFN-γ pelas células T e outras 

citocinas pró-inflamatórias podem facilitar a produção de TNF-α pelos 

monócitos (Scragg et al., 1999). TNF-α pode contribuir para o desenvolvimento 

de malária cerebral devido ao aumento de ICAM-1 (do inglês inter-cellular 

adhesion molecule 1) no endotélio vascular cerebral (Wassmer et al., 2011), e 

desta forma proporcionar o seqüestro de eritrócitos infectados nas vênulas 

capilares e pós-capilares. Os eritrócitos infectados aderidos ao endotélio 



 

 

obstruem o fluxo sanguíneo, causam hipoxia no cérebro e aumentam a 

inflamação (Turner, 1997). Além da malária cerebral, outras complicações 

podem ser encontradas durante a infecção. A anemia grave em humanos 

ocorre devido ao aumento da retirada de eritrócitos da corrente sanguínea, que 

parece estar relacionado às mudanças na superfície ou estrutura de eritrócitos 

não infectados (Looareesuwan et al., 1991). Os eritrócitos parasitados também 

apresentam mudanças na membrana. O plasmódio é capaz de alterar a 

permeabilidade da membrana para sobreviver dentro dos eritrócitos, 

aumentando a expressão de transportadores e canais de íons (Merckx et al., 

2009). A abertura de canais de íons induzida pelo P. falciparum em eritrócitos 

humanos é importante como uma via de liberação de ATP (adenosina 

trifosfato) (Akkaya et al., 2009).   

Algumas complicações observadas no quadro clínico de pacientes com 

malária são provenientes do aumento das citocinas pró-inflamatórias (Clark et 

al., 2006). Sabe-se que alguns fatores derivados do parasito ou do hospedeiro 

são importantes sinais de dano reconhecidos pelas células do sistema 

imunológico e proporcionam o aumento da resposta pró-inflamatória. Um 

estudo recente mostra que eritrócitos infectados com P. falciparum, P. berghei 

e P. yoelii acumulam hipoxantina e xantina (Orengo et al., 2008). A formação 

do ácido úrico ocorre através da degradação de altas concentrações de 

hipoxantina e xantina dentro de eritrócitos infectados e a liberação acontece no 

momento da ruptura dos eritrócitos. O ácido úrico é considerado um sinal de 

dano liberado de células mortas e é capaz de induzir a secreção de TNF-α. Os 

eritrócitos infectados também possuem aumento na quantidade de ATP 

intracelular. O ATP é capaz de induzir o aumento de Ca++ no plasmódio e de 

ajudar na invasão do parasito a novos eritrócitos (Levano-Garcia et al., 2010). 

Desta forma, o ATP torna-se importante tanto para o ciclo do parasito como 

para o reconhecimento de dano pelas células do hospedeiro. Os sinais de dano 

liberados por células ativadas ou mortas durante a reposta imune são 

importantes mecanismos de aumento da resposta pró-inflamatória. Portanto o 

estudo dos mecanismos de interação dos sinais de dano com o sistema 

imunológico torna-se essencial para o desenvolvimento de novas terapias de 

redução da resposta pró-inflamatória exacerbada. 

 



 

 

1.2  Modelo de infecção pelo Plasmodium chabaudi  

 

Devido à dificuldade de se estudar a doença humana, a infecção de 

camundongos por plasmódios de roedores tem sido utilizada como modelo 

experimental da malária. Entre os diferentes modelos, a infecção pelo 

Plasmodium chabaudi (cepa AS; aqui chamado de P. chabaudi) é bastante 

utilizada na compreensão da resposta imune contra o plasmódio durante a fase 

eritrocítica. O ciclo eritrocítico do P. chabaudi é sicrônico e as hemácias 

infectadas com esquizontes são capazes de aderir em células endoteliais 

(sequestro) (Cox et al., 1987) e em eritrócitos não infectados do hospedeiro 

(Mackinnon et al., 2002). Esses dois fenômenos também ocorrem durante a 

infecção pelo Plasmodium falciparum (Bagnaresi et al., 2009), e poderiam ser 

considerados características evolutivas convergentes que facilitariam a evasão 

do sistema imune. 

Na fase inicial da doença causada pelo P. chabaudi, observa-se 

esplenomegalia associada a uma intensa ativação dos linfócitos T e B, 

caracterizada pela grande produção de moléculas efetoras do tipo 1, tais como 

IFN-γ e IgG2a (Falanga et al.,1987; D'Império Lima et al., 1991; D'Império Lima 

et al., 1996 ; Sardinha et al., 2002 ). Na malária, o baço tem uma importante 

participação na redução da parasitemia durante a infecção aguda. 

Camundongos que sofrem esplenectomia e são infectados com P. chabaudi 

possuem altos picos de parasitemia, que se prolonga como resultado de uma 

diminuição na capacidade de filtração do sangue e lento desenvolvimento de 

resposta imune contra o plasmódio (Yap e Stevenson, 1994).  

Os linfócitos T CD4+, T CD8+ (Podoba e Stevenson, 1991) e NK (Mohan 

et al., 1997) têm sido implicados no controle inicial da parasitemia, através de 

mecanismos efetores mediados pelo IFN-γ. Células Tγδ não são essenciais 

para o controle da parasitemia, no entanto a ausência de tais células prolonga 

a parasitemia e atrasa a eliminação do parasito (Seixas e Langhorne, 1999). 

Os anticorpos de fase aguda também contribuem para limitar a infecção (Mota 

et al., 1998), ainda que a maioria deles possua especificidades não 

relacionadas ao parasita (D'Imperio Lima et al., 1996). Conforme a doença 

progride, alguns linfócitos T e B ativados são eliminados por apoptose (Helmby, 

2000) e a resposta imune específica é gerada, garantindo a destruição dos 



 

 

parasitos e a proteção contra infecções subseqüentes. Paralelamente ao 

controle da infecção aguda, uma mudança de resposta do tipo 1 para o tipo 2 é 

observada, com produção predominante de IL-4 e IgG1, um padrão também 

característico da resposta de memória a uma segunda infecção com baixo 

inóculo de parasitos (Falanga et al., 1987, D'Imperio Lima et al., 1996). A 

resposta adquirida contra o P. chabaudi é mediada por linfócitos B, T CD4+ e 

CD8+ (Suss et al., 1988; Podoba e Stevenson, 1991).  

Em relação às moléculas envolvidas na ativação do sistema imune 

decorrente da infecção pelo P. chabaudi, existem algumas evidências. O 

aumento da resposta inflamatória está diretamente relacionado com o 

reconhecimento de moléculas derivadas do patógeno e pouco se sabe sobre a 

participação de sinais de dano na malária. O adaptador MyD88, e 

possivelmente os TLR a ele associados,  em células apresentadoras de 

antígeno (APC) tem um papel importante, ainda que parcial, na resposta pró- 

inflamatória, ativação de células T e patogenia da malária, mas não são críticas 

para o controle imunológico do estágio eritrocítico do P. chabaudi (Franklin et 

al., 2007; Seixas et al., 2009). Franklin e colaboradores (2007) mostraram que 

TLR9 e MyD88 são importantes para a indução de IL-12 e IFN-γ  e favorecem o 

aumento de resposta a agonistas de TLR resultando em super produção de 

citocinas pró-inflamatórias e sintomas semelhantes a sepse durante a fase 

aguda da malária.  

Podemos postular, no entanto, que a ruptura dos eritrócitos infectados 

com o plasmódio possa desencadear uma resposta inflamatória que poderia 

ser induzida tanto por fatores derivados do parasito como por fatores derivados 

do hospedeiro. Além do reconhecimento de moléculas do patógeno, o sistema 

imune possui receptores para o reconhecimento de sinais de dano. Todos os 

sinais de perigo liberados no momento da infecção devem ser importantes para 

o aumento ou redução da resposta inflamatória e poderiam contribuir na 

patologia induzida pela infecção.  

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Mecanismos de liberação de ATP 

 

A molécula de ATP foi primeiramente identificada como uma fonte de 

energia livre utilizada para manutenção celular. Algumas décadas atrás, 

pesquisadores descobriram que células do sistema nervoso eram capazes de 

liberar ATP e, desta forma, este fenômeno foi denominado de “nervos 

purinérgicos” (Burnstock, 1972). Recentemente, inúmeras funções 

extracelulares foram descritas para os ácidos nucléicos. Dentre tais funções, 

tem sido mostrado que a imunidade inata é capaz de detectar sinais liberados 

por células ou tecidos danificados como o ATP e o ácido úrico (Ishii e Akira, 

2008; Kono e Rock, 2008).  

O ATP é conhecido como um sinal de dano ou padrão molecular 

associado ao dano (DAMP) (Di Virgilio, 2005). Uma vez liberado, o ATP 

contribui para o desencadeamento da resposta inflamatória juntamente com os 

padrões moleculares associados à patógenos (PAMP) (Mariathasan e Monack, 

2007). Esses sinais de perigo parecem ser importantes para promover a 

regulação da inflamação após o trauma ou injúrias ocasionadas pelos 

patógenos. Porém, a relevância fisiológica desses sinais na resposta imune e 

seu mecanismo de ação ainda não estão claros. Três modos de liberação de 

ATP têm sido descritos: (a) Decorrentes de dano celular devido à pressão 

osmótica, isquemia, inflamação, apoptose ou necrose, (b) liberação de ATP 

através de vesículas, e (c) liberação de ATP mediada por canais. A liberação 

de ATP e subseqüente ativação de receptores P2 ajudam a estabelecer níveis 

basais de ativação para vias de transdução de sinais e regulam um amplo 

repertório de respostas que incluem o fluxo de sangue nos tecidos, transporte 

de íons, regulação do volume da célula, sinalização neuronal e interações 

patógeno-hospedeiro (Ross e Paul, 2010).  

A liberação basal de ATP pode ser aumentada por uma perturbação 

mínima da célula através de estímulo físico ou químico. O ATP extracelular tem 

um importante papel no transporte de íons em diversos tipos celulares, em 

particular, em mudanças no meio osmótico (Schliess  et al, 2007). Para manter 

o seu volume sob tais condições, as células aumentam a secreção de íons por 

um processo denominado RVD (do inglês regulatory volume decrease). O 

estresse osmótico promove a liberação de ATP que resulta na ativação de 



 

 

receptores P2 e contribui para o RVD por desencadear um aumento 

dependente de Ca++ na secreção de íons (Wang et al., 1996).  

Na malária, é provável que o ATP seja liberado no momento da ruptura 

dos eritrócitos infectados ou durante a invasão dos eritrócitos pelo plasmódio. A 

liberação de ATP também pode ocorrer durante a resposta imune dentro das 

sinapses imunológicas ou por células do endotélio vascular danificadas pela 

ação de moléculas efetoras do sistema imune.  Eritrócitos e linfócitos T 

secretam ATP por canais de panexina-1 (Locovei et al., 2006). Canais de 

panexina-1 são responsáveis pela liberação de ATP, que atua como sinais 

“find-me”, e medeia a permeabilidade da membrana durante apoptose (Cheleni 

et al., 2010). Sob condições normais, as células são expostas a baixas 

concentrações de ATP extracelular. O ATP extracelular é rapidamente 

degradado pela ação combinada de ecto-nucleotidases (Zimmermann, 2000) 

formando ADP, AMP e adenosina. Portanto, o ATP e seus metabólitos exercem 

importante papel modulando a função celular de maneira autócrina ou 

parácrina através dos receptores purinérgicos. 

 

1.4 Função dos receptores purinérgicos na resposta imunológica 

 

Durante a infecção patogênica e injúria tecidual, ácidos nucléicos e seus 

metabólitos, tais como nucleotídeos, nucleosídeos e ácido úrico, podem ser 

liberados de células mortas do hospedeiro e modificar a resposta imune. Os 

ácidos nucléicos e seus metabólitos são, de fato, reconhecidos por receptores 

específicos do hospedeiro, tais como TLR, RLR (do inglês RIG–like receptors), 

NLR (NOD-like receptors) e receptores purinérgicos (Ishii e Akira, 2008).  

Os receptores purinérgicos são divididos em duas classes principais: P1 

(receptores de adenosina) e P2 (receptores de nucleotídeos extracelulares). Há 

quatro tipos de receptores P1 (A1, A2A, A2B e A3) (Fredholm et al., 2001). Os 

receptores P2 são divididos em duas subclasses: P2X e P2Y. Os receptores 

P2Y são acoplados à proteína G e sua família inclui 8 membros: 

P2Y1,2,4,6,11,12,13 e 14. Os receptores P2X (P2X1-7) proporcionam a 

abertura de canais de íons ativados pelo ATP extracelular e são seletivos para 

cátions monovalentes e divalentes (Na+, K+ e Ca2+) (North, 2002).  

Todos os receptores P2X, com a exceção de P2X5, podem facilitar a 



 

 

entrada de Ca2+ em resposta ao estímulo pelo ATP extracelular (eATP), desta 

forma sugerindo que receptores P2X podem regular a ativação de linfócitos T. 

A liberação de ATP e a ativação autócrina de receptores P2X1 e P2X4 têm 

funções importantes na amplificação de sinais do TCR (do inglês T cell 

receptor) e na comunicação intracelular nas sinapses imunológicas formadas 

entre células T e células apresentadoras de antígenos (Woehrle et al., 2010). 

Receptores P2X estão presentes em muitas células do sistema imune, tais 

como macrófagos, monócitos, neutrófilos, mastócitos, células dendríticas, 

linfócitos T e células NK, tendo sido vistos como importantes componentes da 

resposta imune inata contra infecções, podendo induzir diretamente a morte de 

patógenos em macrófagos e células epiteliais infectadas (Coutinho-Silva et al., 

2001). Alguns receptores P2X são sensíveis a concentrações micromolares de 

eATP e a quantidade de eATP está diretamente relacionada com o tipo de 

resposta induzida na célula alvo (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – eATP modula a resposta imune em vários tipos celulares através da  
ligação com receptores P2. 

 

Tipo de célula Resposta - baixo [eATP] Resposta - alto [eATP] 

   
Eosinófilos Quimiotaxia; Indução de 

secreção de IL-8 

Indução de secreção de IL-

8 

Neutrófilos Quimiotaxia; Degranulação 

aumentada e produção de 

ROS (do inglês Reactive 

oxygen species)  

Adesão aumentada ao 

endotélio 

Monócitos ou 
macrófagos  

Quimiotaxia; Secreção 

induzida de citocinas 

inflamatórias 

Secreção aumentada de 

citocinas inflamatórias 

Células 
dendríticas 
imaturos 

Quimiotaxia; Maturação  Maturação 

 
 
Células 
dendríticas 
maduras 

 

Secreção reduzida de 

citocinas inflamatórias, 

incluindo IL-1β, IL-6, IL-12 e 

TNF-α. 

 

Secreção aumentada de 

citocinas inflamatória, 

incluindo IL-1β, TNF-α e IL-

23; Indução de células 

Th17 

 
 
Células T e B 

 

Coestimulação para 

estimulação antigênica 

 

Coestimulação para 

estimulação antigênica; 

“Shedding” de L-selectina 

   
Fonte: Adaptado de Trautmann ( 2009). 

 

A resposta a baixas concentrações de eATP é mediada por receptores 

P2 com alta afinidade (P2X1, P2X3, P2Y2 e P2Y13) e afinidade intermediária 

(P2X2, P2X4, P2X5, P2Y1, P2Y4 e P2Y11). A resposta a altas concentrações 

de ATP é mediada por receptores P2X7 (Trautmann, 2009). 

Os receptores P2X7 foram inicialmente descritos como receptores P2Z 

nas células do sistema imune (macrófagos e mastócitos) a partir do fenômeno 

de indução, por eATP, de permeabilização das membranas plasmáticas dessas 



 

 

células e solutos de até 900 Da (Steinberg et al., 1990). O papel fisiológico dos 

receptores P2X7 ainda permanece pouco entendido. A sua participação nos 

mecanismos de morte celular tem sido proposta baseando-se principalmente 

no fenômeno da permeabilização e na indução de apoptose em alguns tipos de 

células como timócitos e macrófagos (Matuano-Barradas et al., 2003; Bulanova 

et al., 2005). Estudos recentes sugerem que através do reconhecimento pelo 

receptor P2X7, a molécula de ATP ativa o complexo inflamossomo-NALP3, um 

conjunto de moléculas da imunidade inata que controla as caspases 

inflamatórias e induz a produção de IL-1β e IL-18. Alguns trabalhos mostram 

que o ATP em doses milimolares estimula a produção de citocinas pró-

inflamatórias através de receptores P2X7 (Bours et al., 2006).  

Mecanismos envolvidos na produção de IL-1β mediada por ATP têm 

sido extensivamente estudados (Ferrari et al., 2006). O eATP parece ser um 

sinal crucial para desencadear a síntese e a liberação de IL-1β através de um 

sinal inflamatório tal como lipopolissacarídeos. A IL-1 aumenta a síntese de 

iNOS (do inglês inductible nitric oxide synthase), sustenta a produção de NO 

(do inglês nitric oxide), aumenta a expressão de moléculas de adesão sobre 

células endoteliais, promove o extravasamento de leucócitos, modula o 

metabolismo muscular e induz febre. Ao contrário da IL-1β, a IL-18 não é um 

pirógeno endógeno. A IL-18 se liga a um receptor heterodimérico αβ induzindo 

a síntese de outras citocinas pró-inflamatórias, CD95L, diversas quimiocinas, 

ICAM-1 e VCAM-1 (do inglês vascular cell adhesion protein 1) sobre células 

endoteliais (Dinarello, 2002). 

 Em linfócitos, os receptores P2X7 têm sido associados com a regulação 

negativa de L-selectina e CD23 (Gu et al., 1998). A estimulação do TCR resulta 

em translocação de receptores P2X1 e P2X4 juntamente com hemicanais de 

panexina-1 para a sinapse imune, enquanto os receptores P2X7 estão 

uniformemente distribuídos na superfície dos linfócitos, de modo a interagir 

com as moléculas resultantes de dano celular. O ATP liberado de células T 

ativadas através de canais de panexina-1 ativa receptores P2X para sustentar 

a sinalização MAPK (do inglês mitogen-activated protein kinase) (Schenk et al., 

2008). A remoção de eATP,  inibição, mutação ou silenciamento de receptores 

P2X1 e P2X4 em linfócitos inibem a entrada de Ca++ , fatores nucleares de 

células T ativadas (NFAT) e indução de síntese de IL-2 (Woehrle et al., 2010). 



 

 

Portanto, os receptores purinérgicos possuem grande importância na ativação 

de células T devido a necessidade de uma elevação sustentada de Ca++ 

intracelular. Assim, inúmeras evidências indicam a importância da sinalização 

purinérgica atuando em conjunto com o sistema imune tanto no combate à 

patógenos quanto na resolução de danos no organismo. Por outro lado, certos 

patógenos intracelulares parecem utilizar mecanismos envolvendo receptores 

de nucleotídeos em suas estratégias de escape. Assim, alguns patógenos 

podem proteger células infectadas contra a apoptose dependente do receptor 

P2X7 devido à produção de ATPases que consomem o eATP (Yilmaz et al., 

2008; Levano-Garcia et al., 2010). 

Desta forma, a participação dos receptores purinérgicos nos processos 

de morte e ativação celular pode ser relevante na indução da resposta aguda 

na malária, por meio de interações com sinais de dano decorrentes da 

infecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  CONCLUSÃO 



 

 

 A infecção com o P. chabaudi é capaz de aumentar a 

permeabilização dependente do P2X7R de linfócitos e DC do sangue 

e do baço espontânea e em resposta ao eATP. 

 A quantidade de ATP no soro e a permeabilização de linfócitos T do 

sangue de camundongos infectados com P. chabaudi é maior após a 

ruptura dos eritrócitos. 

 O sobrenadante de EP lisados é capaz de induzir um aumento na 

permeabilização de células do baço em comparação com o 

sobrenadante de eritrócitos não parasitados. 

 A proliferação de linfócitos T CD4+ do baço de camundongos 

infectados com P. chabaudi em cultura, estimulada por EP, aumenta 

na presença de baixas concentrações de eATP e diminui em altas 

concentrações. 

 O tratamento in vitro com BBG proporciona uma redução de 

proliferação de linfócitos, diminuição na expressão de CD69 e queda 

no número de linfócitos T CD4+ e B de maior tamanho. 

 A hidrólise do ATP catalisada por Apyrase em cultura de esplenócitos 

com EP resulta em diminuição da proliferação de linfócitos T CD4+ e 

T CD8+. 

 Alta concentração de eATP reduz a produção de citocinas IL-6, TNF-

α, IL-4 e IL-10 na cultura de esplenócitos com EP. 

 Camundongos P2X7R-/- no 7º dia de infecção com P. chabaudi 

reduzem o número de células B e DC do baço. 

 Camundongos tratados com BBG no 7º dia de infecção com P. 

chabaudi reduzem o número de células T CD4+, T CD8+, B e DC do 

baço. 

 A ausência do P2X7R ou o tratamento com BBG em camundongos 

infectados com P. chabaudi protege o fígado de injúria tecidual. 
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