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RESUMO
Matteucci KC. Papel de NLRP3 no controle da autofagia durante a infecção pelo
Trypanosoma cruzi. [tese (Doutorado em Imunologia)]- Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo- 2018.
Autofagia e ativação dos inflamassomas são dois processos celulares autônomos,
que podem interagir entre si. Estes processos participam ativamente do controle de
infecções ocasionadas por diversos patógenos intracelulares. Anteriormente,
descrevemos o inflamassoma NLRP3 no controle do T. cruzi, agente causador da
Doença de Chagas. Entretanto, o papel da autofagia nesse controle não era
conhecido. Neste trabalho, foi demonstrado que o T. cruzi induz aumento da
expressão de LC3-II, formação de autofagossomas e autolisossomos em
macrófagos peritoneais (MPs) de camundongos C57BL/6 selvagens. Ainda, a
manipulação farmacológica da autofagia interferiu com a capacidade dos MPs em
controlar a infecção pelo T. cruzi, apontando esse processo como um mecanismo
efetor envolvido no controle do protozoário por macrófagos. Nesse contexto, NLRP3
parece funcionar como um modulador do processo autofágico. Na ausência de
NLRP3, a manipulação farmacológica da autofagia não interferiu no controle do T.
cruzi por MPs. Isso se correlacionou ao fato do fluxo autofágico se encontrar
interrompido em MPs de camundongos deficientes para NLRP3 em resposta à
infecção, mas não em resposta à rapamicina e starvation. A razão do bloqueio no
fluxo autofágico parece ser a incapacidade de MPs deficientes em NLRP3 em formar
autolisossomos, fato visualizado em microscopia confocal e eletrônica. Interessante,
NLRP3 parece agir independente de caspase-1/11 na regulação da autofagia. Por
outro lado, a análise da expressão de genes autofágicos por PCR-array revelou que
MPs de animais deficientes em NLRP3 apresentam alta expressão basal de genes
relacionados com a formação e maturação de autofagossomas e autolisossomas.
Em contrapartida, a infecção pelo T. cruzi inibe a expressão desses genes na
ausência de NLRP3, ao contrário da indução observada em MPs selvagens. Juntos,
esses dados mostram que NLRP3 induz autofagia funcional em resposta ao T. cruzi,
sendo sua presença fundamental para impedir o escape do parasita pela inibição de
genes autofágicos.
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ABSTRACT
Matteucci KC. The role of NLRP3 in the control of autophagy during T.
cruzi infection. [tese (Doutorado em Imunologia)]- Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo- 2018.
Autophagy and inflammasome activation are two cell-autonomous and crossregulated processes involved in host resistance against infections. Our group
previously described that NLRP3 inflammasome is required for the control of T.
cruzi, causative agent of Chagas disease. However, the involvement of autophagy in
this process was largely unknown. Here, we demonstrated that T. cruzi is able to
induce an increase in LC3II expression, formation of autophagosome and
autolysosomes in peritoneal macrophages (PMs) from C57BL/6 mice. Moreover, the
pharmacological modulation of autophagic machinery influenced the trypanocidal
ability of PMs, pointing out autophagy as an effector mechanism to control T.
cruzi infection. In this sense, NLRP3 seems to be involved in the modulation of the
autophagic process. In the absence of NLRP3, the pharmacological modulation of
autophagy did not interfere in the control of T. cruzi by PMs. Furthermore, autophagic
flux is blocked in these cells in response to infection, but not in response to
rapamycin and starvation. In fact, whereas T. cruzi induces the formation of large
autolysosomes (LC3+ and Lysotracker+)-containing amastigotes in WT macrophages,
only small and single positive vesicles are found in the absence of
NLRP3. Interesting, NLRP3 appears to act independently of caspase-1/11 on the
regulation of autophagy. On the other hand, the PCR-array analysis of autophagic
genes demonstrated that NLRP3-/- PMs have higher basal expression of genes
related to the formation and maturation of autophagosomes and autolysosomes in
comparison to WT cells. In contrast, T. cruzi inhibited the expression of these genes
in the absence of NLRP3, unlike the induction observed in WT PMs. Together, these
data show that NLRP3 induces functional autophagy in response to T. cruzi, being its
presence required to overcome the escape of the parasite by preventing its inhibition
of autophagic genes.
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INTRODUÇÃO

1.1 A Doença de Chagas.
1.1.1 Breve histórico.
Trypanosoma

cruzi

(T.

cruzi),

protozoário

intracelular

da

família

tripanosomatidae, possui DNA mitocondrial expandido, o cinetoplasto, sendo essa
característica que o divergiu dos primeiros eucariotos (1,2). Estima-se que a
existência desses protozoários na América seja superior a 10 milhões de anos (3).
Entretanto, o seu descobrimento como agente causador da Doença de Chagas se
deu há pouco mais de cem anos, pelo pesquisador brasileiro Carlos Chagas, no
interior de Minas Gerais. A partir desse momento começaram os estudos em busca
de um melhor entendimento sobre esse parasito (4,5).
É estimado que a Doença de Chagas começou a ser transmitida para humanos
há 10 mil anos devido ao começo dos hábitos sedentários, das atividades agrícolas,
e da domesticação de animais pelos povos andinos (3,6). Os animais e o
armazenamento de grãos começaram a atrair hematófagos para perto do homem,
incluindo os triatomíneos, os vetores do T. cruzi (3). Os triatomíneos, por sua vez, se
adaptaram nesse novo habitat, encontrando ótimas condições para sobrevivência e
reprodução nas habitações de barro e palha (7).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou que no ano de 2015
aproximadamente 6 milhões de pessoas estão infectadas com o T. cruzi e 70
milhões vivem em áreas de risco, sendo a taxa de mortalidade de 10 mil por ano (8).
Além do impacto considerável na morbidade e mortalidade dessa doença, a OMS a
classifica como negligenciada, pois menos de 1% dos indivíduos infectados
possuem acesso ao diagnóstico e ao tratamento (8,9), sendo um dos principais
problemas de saúde pública e socioeconômico (10,11).
Na América Latina, dentre as doenças parasitárias, a Doença de Chagas é
considerada como principal fator de morte, tendo 21 países endêmicos (Figura 1)
(8). Argentina, Bolívia, Brasil e México são os países com o maior índice de
prevalência da doença, tendo 71% dos casos (4,2 milhões de pessoas infectadas)
(Figura 1) (12). Como consequência da globalização e da grande diversidade
genética do parasito há uma ampla distribuição da doença com cenários
epidemiológicos distintos, não apenas na América Latina, mas também em outras

regiões não-endêmicas, como: América do Norte, Europa, Japão e Austrália (Figura
1) (13–18).
Figura 1: Globalização da Doença de Chagas.

Distribuição global de pessoas infectadas com o T. cruzi. Dados estatísticos entre os anos
de 2006-2010. Fonte: Second WHO Report on Neglected Tropical Diseases, (2013) (19).

1.1.2 Transmissão do parasito.
Inicialmente, o T. cruzi começou a ser transmitido pela via vetorial através do
triatomíneo, conhecido popularmente como barbeiro. Em áreas endêmicas há três
espécies principais do inseto, distribuídos tanto em áreas florestais quanto em áreas
mais secas (10).
Hoje sabe-se que a transmissão também pode se dar através de outras vias,
que não incluem o inseto, principalmente em áreas não-endêmicas. A transmissão
pode ser congênita ou vertical, que acontece quando a mãe passa para o filho (10).
A taxa média de transmissão em países não-endêmicos é de aproximadamente 6%,

e pode ser ainda maior em áreas endêmicas, visto que não se tem o controle
absoluto dos dados estatísticos nessas regiões (10). Estudos mostram que há 9 mil
novos casos todos os anos apenas através da transmissão congênita (8,20).
Outa via importante para a transmissão do T. cruzi é a oral (9,10). A
transmissão oral se dá através de alimentos e/ou bebidas contaminadas com as
fezes de triatomíneos contendo o parasito (9,10). Visto que a via de entrada pela
transmissão oral é a mucosa, a Doença de Chagas, nesse caso, apresenta-se de
forma mais severa com mortalidade maior do que a transmitida via vetor (9,10).
Além dessas vias, há a transmissão por acidentes laboratoriais ou iatrogênica
(9,10). Iatrogênica tem por significado qualquer ‘’dano’’ causado relacionado a um
determinado tratamento médico (21).

Nesse caso, pode se dar através de

transfusão sanguínea e/ou componentes do sangue, ou transplantes de órgãos
provindos de pessoas infectadas com o parasito (9,10,22).
1.1.3 Desenvolvimento do ciclo celular do T. cruzi.
O ciclo de vida do T. cruzi é complexo, possuindo quatro estágios
morfológicos (10). Inicia-se no triatomíneo através da ingestão de sangue
proveniente de indivíduos infectados com a forma sanguínea, tripomastigota, do
parasito (Figura 2 – etapa 1). No intestino do triatomíneo, tripomastigotas
diferenciam-se na forma replicativa, epimastigotas (Figura 2 – etapa 2). Após
replicação,

epimastigotas

diferenciam-se

em

sua

forma

infectante,

os

tripomastigotas metacíclicos (Figura 2 – etapa 3). Os metacíclicos são depositados
junto com as fezes do vetor no momento em que se alimentam do sangue do
mamífero (Figura 2 – etapa 4). A saliva do triatomíneo possui componentes que
causam coceira, fazendo com que o indivíduo, ao ser picado, coce o local permitindo
a entrada do parasito em seu organismo através do orifício formado pela picada
(10). Tripomastigotas metacíclicos são flagelados o que permite grande mobilidade
e, também, possuem

a habilidade de infectar qualquer célula nucleada do

hospedeiro mamífero (10). Ao invadir a célula do hospedeiro assumem sua forma
intracelular replicativa, a amastigota, que não possui flagelo (Figura 3) (10).

Figura 2: Ciclo celular do T. cruzi no triatomíneo.

O ciclo celular do T. cruzi no triatomíneo pode ser dividido em quatro etapas. Etapa 1:
Triatomíneo ingeri sangue contendo tripomastigotas. Etapa 2: Tripomastigotas diferenciamse em epimastigotas. Etapa 3: Epimastigotas replicam-se e diferenciam-se em
tripomastigotas metacíclicos. Etapa 4: Tripomastigotas metacíclicos são depositados junto
com as fezes do inseto no momento em que ele ingere o sangue do indivíduo. Fonte:
Adaptado de Bern (2011) (23).

No homem, assim que a forma extracelular do parasita, tripomastigota, invade a
célula hospedeira é formado um vacúolo parasitóforo, do qual o protozoário tem a
habilidade em escapar (Figura 3) (10). Após a evasão, o parasito aloja-se no
citoplasma celular, local em que assume a forma intracelular, amastigota (Figura 3)
(10). A amastigota replica-se pelo processo de divisão binária, que posteriormente
irá se diferenciar, novamente, em tripomastigotas até o momento em que a célula
hospedeira não suporte a carga parasitária sofrendo ruptura em sua membrana
plasmática (Figura 3).

A ruptura na membrana celular permite a liberação dos

parasitos para o meio extracelular, sendo estes capazes de invadir outras células,
fechando assim o ciclo celular (Figura 3) (10).
Figura 3: Ciclo celular do T. cruzi em células nucleadas de mamíferos.

Células nucleadas ao serem invadidas por tripomastigotas formam um vacúolo parasitóforo.
Tripomastigotas tem habilidade de escapar do vacúolo e se alocar no citoplasma da célula,
local em que assumem a forma replicativa- amastigota. Após replicação, as amastigotas
transformam-se novamente em tripomastigotas. As células nucleadas sofrem rupturas em
sua membrana plasmática, liberando os parasitos para o meio extracelular. No meio
extracelular tripomastigotas podem invadir outras células nucleadas, reiniciando o ciclo
celular. Fonte: Autoria própria, Matteucci (2018). Modelo de célula e tripomastigotas são do
banco de dados de ilustrações disponibilizados pela Servier em:< www.fciencias.com>.
Acessado em Agosto de 2015.

1.1.4 Trajetória clínica da Doença de Chagas.
O curso clínico da Doença de Chagas é dividido em duas fases: aguda e
crônica. Após o período de incubação, por volta de 1-3 semanas, se dá a fase aguda
com duração de 4 a 8 semanas, e é assintomática na maioria dos casos (Figura 4)
(10). Nos casos sintomáticos o quadro clínico inclui febre, calafrios, náuseas,
vômitos, diarreia e erupção cutânea (9,10). Em alguns casos, pode observar lesão
inflamatória no local da inoculação (chagoma), edema palpebral unilateral (sinal de

Romaña), conjuntivite, linfadenopatia e hepatoesplenomegalia (9,10). A versão
grave dessa fase pode ocorrer em menos de 5% dos pacientes sintomáticos, e inclui
miocardite aguda, derrame pericárdico e meningoencefalite; sendo fatal em 2%
dentre esses indivíduos (9).
Geralmente, na fase aguda há o controle da infecção através da ativação do
sistema imunológico (Figura 4). A resposta inflamatória é intensa, e depende tanto
dos componentes pertencentes à imunidade inata quanto da imunidade adaptativa
(2,24). Neste sentido, vale destacar os macrófagos e as células dendríticas, que se
encontram amplamente distribuídos nos diversos tecidos do hospedeiro, e
desempenham um papel crucial no reconhecimento, na fagocitose, na produção de
citocinas pro-inflamatórias e na apresentação de antígenos para os linfócitos T e B.
Os linfócitos, por sua vez, são capazes de ativar diferentes tipos celulares, matar
células infectadas pelo parasito e produzir anticorpos (2,24). Devido a essa intensa
resposta imunológica, a carga parasitária diminui significativamente, não sendo mais
detectável no sangue (Figura 4) (9,10).
A persistência da infecção junto com a resposta imunológica desenvolvida
pelo hospedeiro pode ocasionar progressão do quadro clínico e, após décadas, o
indivíduo pode entrar na fase crônica da doença (Figura 4) (9,10,24).
A fase crônica, assim como a aguda, pode ser assintomática, ou sintomática
(9,10). No caso dos indivíduos assintomáticos, eles não desenvolvem nenhum
sintoma, mas são capazes de transmitir o parasito (Figura 4) (10). Já os indivíduos
sintomáticos constituem 30% dos casos, e possuem quadro clínico relacionado com
cardiomiopatias e patologias no trato digestivo (9,10).

Figura 4: Progressão das fases da Doença de Chagas relacionada com a
resposta imunológica.

A Doença de Chagas pode ser dividida em duas fases. A fase aguda manifesta-se nos
primeiros meses e caracteriza-se pela presença de alta carga parasitária (verde). Devido a
resposta imunológica contra o parasito, a carga parasitária diminui podendo ser indetectável.
Após anos, o indivíduo pode ou não manifestar sintomas na fase crônica. Em média 30%
dos pacientes desenvolvem quadro clínico severo (azul). m (meses) e y (anos). Fonte:
Chatelain (2016) (9).

1.2 Receptores da imunidade inata envolvidos no reconhecimento do T. cruzi.
A resposta imunológica contra o parasito é complexa, envolvendo diversos
fatores que não estão completamente elucidados (2). Macrófagos e células
dendríticas são responsáveis pelo reconhecimento inicial deste protozoário, através
de receptores de reconhecimento de padrões (Pattern Recognition Receptors PRRs), que são proteínas altamente conservadas (2,25).
Esses receptores possuem a habilidade de reconhecer tanto padrões
moleculares associados aos patógenos (Pathogen Associated Molecular Patterns PAMPs), estruturas comuns aos patógenos e ausentes nas células do hospedeiro,
quanto de detectar sinais de distúrbios fisiológicos na célula do hospedeiro,

conhecidos como padrões moleculares associados ao dano (Damage Associated
Molecular Patterns - DAMPs) (26,27).
Os PRRs estão localizados em distintos compartimentos celulares, podendo
ser classificados em PRRs membranares ou PRRs intracelulares (Figura 5) (28).
Dentre esses, há um destaque para duas grandes famílias: receptores do tipo Toll
(Toll-like Receptors – TLRs) e do tipo NLR (Nucleotide-binding domain Leucine-rich
repeat containing Receptors) (Figura 5) (26,29).
Figura 5: Localização celular dos PRRs.

Os TLRs são receptores membranares, distribuídos entre a membrana plasmática e a
membrana endossomal. Já os NLRs são receptores citosólicos, distribuídos pelo citoplasma
celular. Fonte: Adaptado de Bortoluci e Medzhitov (2010) (25) e Zhong et. al.(2013) (30).

1.2.1 TLRs no controle do T. cruzi.
A família dos TLRs é composta por treze membros, sendo TLR11, TLR12 e
TLR13 expressos apenas em camundongos e TLR10 expresso apenas em humanos
(31). Esses receptores estão presentes na membrana plasmática celular, ou na
membrana de vesículas endossomais (Figura 5) (32). Cada TLR é capaz de

reconhecer ligantes específicos, sendo estes conservados em todos os patógenos
(32).
Estes receptores são caracterizados por possuírem: um domínio extracelular
N-terminal do tipo LRR (LRRs- leucine-rich repeats), responsável pela ligação com
seu agonista, e um domínio intracelular C-terminal (TIR- Toll/IL-1 receptor), sendo
este capaz de recrutar e interagir com proteínas adaptadoras específicas, como:
MyD88 (myeloid differentiation factor 88), TIRAP (TIR-domain-containing adaptor
protein), TRIF (TIR domain–containing adaptor-inducing IFN-β) e TRAM (TRIFrelated adaptor molecule) quando há o reconhecimento de PAMPs por estes
receptores (31–34).
Essas moléculas adaptadoras permitem a interação proteína-proteína,
responsáveis pela formação da cascata de sinalização que induz à ativação dos
fatores de transcrição, como: NF-κB (Nuclear factor kappa enhancer binding protein)
e IRFs (IFN-responsive factors). A ativação destes leva a indução da transcrição dos
genes pró-inflamatórios, tendo como consequência a produção de moléculas
efetoras essenciais para o ambiente inflamatório frente a uma infecção, e também se
fazem necessárias na condução da resposta imune adaptativa (35,36).
A importância dos TLRs na resistência a infecção pelo T. cruzi é apoiada por
observações que camundongos deficientes da proteína adaptadora MyD88
mostram-se mais vulneráveis a esta infecção (37). Porém, alguns dos receptores
TLRs se mostram mais importantes que outros no controle da infecção, como: TLR2
(38,39), TLR3, TLR4 (40,41), TLR7 (42) e TLR9 (39), cujos animais deficientes para
estas proteínas possuem maior susceptibilidade ao T. cruzi em relação aos
camundongos selvagens.
Alguns trabalhos identificaram quais são os antígenos presentes no parasito
que estes receptores são capazes de reconhecerem. O TLR2 foi relatado em
reconhecer a proteína Tc52 (43) e âncoras de GPI (glicosilfosfatidilinositol)
presentes na superfície da membrana dos tripomastigotas (38). O TLR4 mostrou ser
importante para o reconhecimento de outro membro da família de GPI, os GIPLs
(glicoinositolfosfolipideo) presentes na superfície da membrana dos epimastigotas
(41). O TLR7 e TLR9 são responsáveis pelo reconhecimento do material genético do
parasita, na presença de RNA purificados (42) ou de motivos de CpG não metilados
(39), respectivamente.

1.2.2 NLRs no controle do T. cruzi.
NLRs possuem localização citosólica e são formados por 3 domínios: o
domínio C-terminal composto por sequências ricas em leucinas (LRR), o domínio
central do tipo NOD comum a todos os membros é responsável pela oligomerização
proteica, e o domínio N-terminal é responsável pela especificidade das suas
interações moleculares e, consequentemente, pelas suas funções efetoras (Figura
6) (27). De acordo com o domínio N-terminal são agrupados em subfamílias: NLRA
(NLRs containing acid transactivation - CIITA), NLRBs (NLRs containing a
baculovirus inhibitor repeat- BIR), NLRCs (NLR caspase activating and recruitment
domain- (CARD) domain containing) e NLRPs (NLR pyrin domain (PYD) containing)
(Figura 6) (27,30). A via de sinalização induzida pelos NLRs depende do tipo de
molécula adaptadora recrutada(44–46)
Figura 6: Estrutura dos NLRs.

Os NLRs são compostos por 22 membros sendo que cada receptor é composto por 3
domínios. Da esquerda para a direita, um domínio N-terminal, um domínio central tipo NOD
e um domínio C-terminal. De acordo com o seu domínio N-terminal, os receptores são
subdivididos em subfamílias: NLRA, NLRB, NLRC e NLRP. Fonte: Adaptada de Zhong et. al.
(2013) (30).

NOD1 e NOD2 induzem a ativação da cascata de sinalização do NF-κB,
dependente da proteína adaptadora Rip2, levando a secreção de citocinas e
quimiocinas pro-inflamatórias (47).

Foi demonstrado que animais deficientes em NOD1, mas não em NOD2, são
mais susceptíveis à infecção por T. cruzi (48). Esses animais exibem alta carga
parasitária e alta taxa de mortalidade quando comparados aos animais selvagens
(48). Entretanto, até o exato momento não se sabe o mecanismo pelo qual NOD1
medeia o controle da infecção.
1.2.2.1

Formação do complexo inflamassoma, proveniente da ativação de
alguns dos NLRs.

NLRPs e o NLRC4, que no estado celular basal permanecem em um estado
inativado através da conformação do domínio LRR, quando ativados são capazes de
formar um complexo multiprotéico denominado inflamassoma (Figura 7) (27,46). Na
presença de seus agonistas específicos, sofrem mudança conformacional, expondo
seu domínio efetor o que permite interações heterodiméricas e, posteriormente,
oligoméricas (Figura 7)(46).
Figura 7: Formação do complexo inflamassoma.

A ativação de NLRPs e NLRC4 por ligantes ou alterações citoplasmáticas faz com que
mudem sua conformação estrutural. A mudança conformacional permite a interação com a
molécula adaptadora ASC e recrutamento da protease caspase-1 por interações
homotípicas, caracterizando a formação do complexo multiprotéico, denominado
inflamassoma. Fonte: Adaptado de Ting et. al. (2008) (49).

Os NLRPs, que possuem domínio efetor PYD (Figura 6), recrutam a molécula
adaptadora ASC (apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD) pela
interação

homotípica

entre

os

domínios

PYD

(Figura

7)

(27,46,50).

Simultaneamente, o domínio CARD de ASC recruta e liga-se na forma imatura da
protease caspase-1, também por ligação homotípica (Figura 7) (27,46,50). Todas
essas moléculas juntas formam o complexo do inflamassoma (Figura 7) (46).
Importante mencionar que proteínas da família PYHIN (Pyrin and HIN domaincontaining protein), como AIM2 (Absent in Melanome 2) e PYHIN também formam
complexos inflamassomas por interações homotípicas entre os domínios da proteína
e molécula adaptadora ASC. Vale ressaltar que o NLRC4, por possuir seu domínio
efetor CARD (Figura 6), pode recrutar ASC ou interagir diretamente com caspase-1
(46).
Caspase-1 é uma protease presente no citoplasma celular em sua forma
inativa, a pró-caspase-1 (46). Após ser recrutada para o complexo do inflamassoma,
sofre

auto

clivagem

proteolítica

transformando-se

em

um

heterodímero

enzimaticamente ativo (46). Caspase-1 ativada medeia a clivagem das citocinas próinflamatórias IL-1β e IL-18, sendo estas secretadas pela célula (Figura 8) (46).
Figura 8: Mecanismos efetores clássicos mediados pela caspase-1 ativa.

A forma ativa da caspase-1 cliva os substratos pro-IL-1β, pro-IL-18 e gasdermina D (GsmD).
A clivagem das citocinas permite a sua maturação e secreção. O fragmento N-terminal da
GsmD se insere na membrana celular, permitindo a formação de poros e induzindo o
processo de morte celular denominado piroptose. Fonte: Adaptado de Broz e Dixit (2016)
(50).

Adicionalmente, a ativação dos inflamassomas pode induzir um processo de
morte celular denominada piroptose (Figura 8) (46,51,52). A piroptose é classificada

como um processo pró-inflamatório, pois ao final a membrana plasmática celular é
rompida liberando todo o conteúdo intracelular para o meio extracelular, induzindo a
ativação de células vizinhas (46). Recentemente, foi mostrado a participação da
gasdermina D (GsmD) nesse processo, sendo esta um substrato de caspases
inflamatórias (53–57). A clivagem de GsmD pela caspase-1/11 ativa resulta na
liberação do fragmento N-terminal que interage com lipídeos presentes na
membranas celulares, direcionando a formação de poros (Figura 8) (53–57).
Indução de piroptose e secreção de IL-1β e IL-18 são os mecanismos
efetores mediados pelo inflamassoma melhor descritos na literatura, porém, nos
últimos anos, nosso grupo e outros têm mostrado que os inflamassomas são
capazes de ativar diversas respostas efetoras como a produção de moléculas
microbicidas e mediadores lipídicos pelos macrófagos ativados (58,59), regulação de
genes inflamatórios por modificações epigenéticas dependente da ativação da
caspase-1 (60), a acidificação do fagossoma (61), indução de diversos processos de
morte celular (62–64); entre outros (50,65–67).
1.2.2.1.1 O inflamassoma NLRP3 e seu papel na infecção pelo T. cruzi.
A ativação de NLRP3 requer um primeiro sinal, proveniente de estímulos
extracelulares, para a indução transcripcional do mesmo (50). A proteína NLRP3
possui a habilidade de responder a diversos estímulos com classes distintas
(DAMPs ou PAMPs) (27,50). Já foram descritos na literatura os seguintes agonistas
de NLRP3: cristais de ácido úrico (68), alúmen (69,70), sílica (71), ATP extracelular
(68), toxinas bacterianas formadoras de poros (72–74), dupla fita de RNA viral
presente no citoplasma (75,76). Sua ativação também já foi descrita na presença de
patógenos de diversas classes, como: vírus, fungos, bactérias e protozoários
(50,76–78), incluindo o T. cruzi (77,78).
O modo em que se dá a ativação do NLRP3 é ainda muito debatido. Por mais
que hajam diversos trabalhos na literatura que discorram sobre seus agonistas,
nenhum deles descreve de fato como ou o que o NLRP3 reconhece ou ‘’sente’’.
Atualmente, a teoria mais aceita é que ele responda a eventos celulares comuns
acionados por todos os seus agonistas (45,66).

Eventos que englobam dano mitocondrial, desestabilização lisossomal,
mudanças nos níveis de cálcio intracelular e, especialmente, efluxo de potássio
estão envolvidos com a ativação de NLRP3. Assim, NLRP3 é reconhecido como um
sensor e não como um receptor capaz de reconhecer ou se ligar diretamente ao
antígeno específico (45,79). No caso da infecção pelo T. cruzi, há evidências que a
via lisossomal pode estar envolvida, uma vez que: (1) a secreção de IL-1β in vitro foi
inibida na presença do CA-07ME (inibidor de catepsinas) (77) e (2) há o
recrutamento de lisossomos para a membrana plasmática no local onde está
acontecendo a invasão celular pelo parasita, visto que

o ambiente ácido do

lisossomo facilita a passagem do T. cruzi do vacúolo parasitóforo para o citoplasma
da célula do hospedeiro (80) (Figura 9).
NLRP3, caspase-1/11 (77,78) e ASC (78) estão envolvidos no controle do T.
cruzi (Figura 9). Camundongos deficientes nessas moléculas apresentaram altos
níveis de parasitemia (77) e mortalidade (78) em comparação aos camundongos
selvagens. Adicionalmente, animais ASC-/- e caspase-1/11-/- tiveram alta carga
parasitária e inflamação nos tecidos cardíacos (78). In vitro, macrófagos infectados
com T. cruzi secretam IL-1β de maneira dependente do receptor NLRP3 (77,78),
caspase-1/11 (77) e ASC (78). Na ausência de NLRP3 ou caspase-1/11, os
macrófagos falham em controlar a infecção, apresentando um aumento significativo
de sua carga parasitária em relação aos macrófagos selvagens, como consequência
da deficiência na produção de NO (77).

Figura 9: PRRs envolvidos no controle do T. cruzi.

Ativação dos receptores TLRs e NOD1 induzem a cascata de ativação que culminam na
ativação do fator de transcrição NF-κB necessário para a produção de citocinas próinflamatórias. O parasito também pode induzir a ativação do receptor NLRP3 através de um
mecanismo ainda não elucidado. A ativação de NLRP3 leva a clivagem de caspase-1, que
faz o processamento da pró-IL-1β e produção de NO. Fonte: Zamboni e Lima-Junior (2015)
(81).

1.3 A via autofágica.
A autofagia é um processo homeostático altamente conservado em todos os
eucariotos (82). O processo autofágico é catabólico, que leva a degradação dos
próprios componentes celulares quando necessário, e de diferentes patógenos
intracelulares, proporcionando a homeostasia celular (25,83–87).
Em mamíferos, a via autofágica é classificada em três tipos: microautofagia,
macroautofagia (daqui adiante citada apenas como autofagia) e a mediada por
chaperonas (CMA), sendo cada uma distinta morfologicamente (Figura 10). A
microautofagia acontece através de invaginações formadas na membrana
lisossomal usadas para capturar diretamente o cargo (Figura 10) (88). CMA utiliza

chaperonas para identificar estruturas particulares no cargo que será degradado,
sendo este capturado e levado para o lisossoma (Figura 10) (89). Já a autofagia é
um processo celular mais complexo, que envolve diversas proteínas autofágicas
com

o

intuito

de

formar

vesículas

compostas

por

membrana-dupla,

os

autofagossomas, utilizado para sequestrar o cargo e transportá-lo para o lisossoma,
onde as vesículas irão se fundir formando os autolisossomas, responsáveis pela
degradação do cargo (Figura 10) (90–93).
Figura 10: As diferentes vias de degradação celular.

Em mamíferos, a autofagia pode ser classificada como microautofagia, quando o lisossoma
degrada diretamente componentes intracelulares; macroautofagia, caracterizada pela
formação de autofagossomas e autolisossomas que degradam o material englobado e
autofagia mediada por chaperonas (CMA) que se ligam à proteína que será degradada.
Fonte: Parzych e Klionsky (2014) (82).

1.3.1 Breve descrição das etapas que conduzem a autofagia.
A etapa inicial desta via envolve a formação e maturação do autofagossoma.
Esse processo ocorre através do recrutamento de diversas proteínas autofágicas
(Autophagy-Related-Genes -ATGs) para o local de formação do autofagossoma
(82,94). As ATGs formam diferentes complexos proteicos que compõe a membrana

do autofagossoma. Nesta etapa há o destaque para três grandes complexos (Figura
11) (94,95).
Primeiro, é formado o complexo ULK (UNC-51-like kinase), composto pelas
seguintes proteínas: ATG13, FIP200, ATG101 e ULK1 ou 2 (Figura 11- ULK1/2
complex) (82,94) seguido pela ativação da via do PI3K (phosphatidylinositol 3
kinases) classe III, que como consequência gera a proteína Vps34, a qual junto com
a Vps15, Beclin1 e ATG14L formam outro complexo também responsável pelo
sequestro de proteínas autofágicas para a formação do autofagossoma (Figura 11Class III PI3K complex) (94).
Outro complexo, também, essencial nesta etapa é o sistema de conjugação
da ATG12 (94). A ATG7, uma enzima tipo ubiquitina E1, e a ATG10, uma enzima
tipo ubiquitina E2, conjugam a ATG5 com a ATG12, e este complexo recém-formado
se liga não- covalentemente a ATG16L1 (Figura 11- ATG12-ATG5-ATG16L1
complex) (92,94). Este complexo recruta outras proteínas autofágicas responsáveis
também pela formação e maturação do autofagossoma.

Figura 11: Complexos proteicos que compõe a etapa inicial da autofagia.

Os complexos ULK1/2 e PI3K classe III possuem a função de iniciar o processo de formação
do autofagossoma recrutando outras proteínas autofágicas (ATGs). Após a ativação desses
dois complexos, o complexo ATG-12-ATG5-ATG16L1 é formado, iniciando o recrutamento

de outras ATGs necessárias para a maturação da vesícula autofágica. Fonte: Adaptado de
Parzych e Klionsky (2014) (82).

Em condições normais, estes complexos são inibidos pela proteína mTOR
(mammalian target of rapamycin), por fosforilação. Quando o mTOR é inativado há a
desfosforilação parcial dessas proteínas iniciando a formação deste complexo,
induzindo a autofagia (Figura 12) (94).
Figura 12:mTOR inibe a autofagia por fosforilação das proteínas autofágicas.

No estado basal, a proteína mTOR inibe a indução da via autofágica através da fosforilação
dos complexos responsáveis por iniciar a formação do autofagossoma. Em condições onde
a autofagia é induzida, o mTOR é inativado havendo a desfosforilação parcial dos
complexos autofágicos, e consequentemente, iniciando a formação da vesícula. Fonte:
Adaptado de Parzych e Klionsky (2014) (82).

A maturação da vesícula recém-formada se dá através da incorporação da
proteína

LC3

(microtubule-associated-protein-1-light-chain-3-beta)

em

sua

membrana, sendo esta o indício de formação de autofagossomas maduros e
utilizado por muitos autores como parâmetro da avaliação da autofagia (93,96,97).
Em condições fisiológicas, a LC3, chamada de LC3-I se encontra dispersa no
citoplasma celular (94). No momento em que há a indução da autofagia esta
proteína é recrutada pela proteína adaptadora p62 até o local da formação do
autofagossoma, onde assume a forma lipidada, LC3II, ficando disposta tanto na
membrana externa quanto na interna do autofagossoma (98). Além do envolvimento
na formação do autofagossoma, a p62 também pode se ligar com proteínas
poliubiquitinadas, levando-as para a degradação (98).

A etapa final da autofagia ocorre através da fusão vesicular do
autofagossoma maduro com os lisossomos (Figura 13) (94). Assim que é formado
por completo a vesícula autofágica, os lisossomos são recrutados para o local e
fundem-se ao autofagossoma dando origem aos autolisossomos (94). Nesse
momento o pH da vesícula é acidificado, havendo ativação de hidrolases e
proteinases que atuam na degradação, dando por completa a via autofágica (94).

Figura 13: Etapa final da via autofágica.

Etapa final da autofagia acontece quando há a fusão do autofagossoma maduro com os
lisossomos sendo formado os autolisossomos. Os componentes intracelulares, que foram
capturados são degradados nos autolisossomos. Fonte: Adaptado de Ciechanover e Kwo
(2015) (99).

1.3.2 O envolvimento da autofagia no controle de infecções.
A via autofágica pode ser ativada por patógenos intracelulares, como no caso
da Salmonella Typhimurium, que pode escapar do vacúolo e ir para o citoplasma da
célula do hospedeiro. A bactéria citosólica é ubiquitinada, permitindo o seu

reconhecimento pela p62, e esta recruta a LC3-I levando-as para o autofagossoma
(94).
A p62 também se faz necessária para recrutar agregados de proteínas
citosólicas que foram ubiquitinadas para os autolisossomos, onde são degradados
em peptídeos antimicrobicidas, tóxicos para Mycobacterium tuberculosis (100). O
processo de autofagia mostrou ser essencial para induzir a maturação dos
fagossomas, o que permite a sua fusão com lisossomos e, assim, ultrapassa as
estratégias desenvolvidas por alguns patógenos, como Mycobacterium tuberculosis
e Toxoplasma gondii, no intuito de escapar da resposta imune do hospedeiro
(101,102).
Além do seu envolvimento no controle de patógenos, a autofagia tem sido
relacionada a outros processos imunológicos, como: apresentação de antígenos,
desenvolvimento de linfócitos e secreção de citocinas (87). Estudos mostram a
interação de componentes autofágicos com a expressão de moléculas de
histocompatibilidade

(MHC)

classe

II,

mostrando

a

colocalização

dos

autofagossomas com o MHC II em células epiteliais do timo (103) e em células
dendríticas (104). Ainda, células dendríticas de camundongos deficientes em ATG5
mostraram uma diminuição na ativação de linfócitos T CD4+ após a infecção com
HSV-1 (herpes simplex virus-1), devido à fusão tardia do fagossoma com o
lisossomo resultando em uma ineficiência no processamento e na apresentação do
antígeno fagocitado (105).
A autofagia parece também estar envolvida na apresentação cruzada de
antígenos via MHC classe I, resultando na ativação de linfócitos T CD8+. Trabalhos
mostram que a indução de autofagia em macrófagos infectados com HSV-1
aumenta

significativamente

a

apresentação

cruzada

de

antígenos

e

consequentemente a ativação de linfócitos T CD8+ (106,107). Na infecção pelo
protozoário Toxoplasma gondii, onde os linfócitos T CD8+ são essenciais, acredita-se
que a autofagia esteja envolvida com a apresentação de antígenos através de MHC
I

(108),

além

da

captação

e

degradação

dos

parasitas

citosólicos

em

autofagolissomos (102,109).
Há poucos estudos a respeito do envolvimento das vias autofágicas na infecção
pelo T. cruzi.

O trabalho pioneiro nesse sentido mostrou que a entrada de

tripomastigotas de cultura de tecidos (TCT) em células CHO induz o recrutamento de

LC3-II para os vacúolos parasitóforos (110). Ainda, a indução de autofagia por falta
de nutrientes ou tratamento com rapamicina em momentos anteriores à infecção,
induziu um aumento da invasão de linhagens celulares como CHO, HeLa e MEFs
por TCT (110). Além disso, a inibição das proteínas ATG5 e Beclin1, envolvidas nas
vias autofágicas inibe a invasão de tripomastigotas em linhagens de fibroblastos,
provavelmente por interferir em vias lisossomais fundamentais para entrada de T.
cruzi (110).
Esses dados mostram claramente o envolvimento da via autofágica no
processo de invasão celular utilizado pelo T. cruzi.
Por outro lado, Martins e col. (2011) verificaram que a privação de nutrientes
e o tratamento com rapamicina, ambos estímulos indutores de autofagia, têm efeitos
opostos na invasão de células HeLA por tripomastigotas metacíclicos da cepa CL
Brener. A privação de nutrientes induz a exocitose de lisossomos e aumenta a
adesão de metacíclicos com HeLa, resultando no aumento da invasão. Já o prétratamento com rapamicina inibe a exocitose de lisossomos e também parece
impedir a interação da glicoproteína gp82 do tripomastigota metacíclico com a célula
HeLa, resultando na inibição da invasão (111). Apesar desses dados conflitantes
demonstrando o envolvimento das vias autofágicas com a invasão do T. cruzi, para
o nosso conhecimento não há estudos envolvendo o processo de autofagia com o
controle da infecção por T. cruzi e ativação de células imunes como os macrófagos.
1.3.3 Interação entre os PRRs e a autofagia.
Diante de seu claro envolvimento em processos imunológicos, não há
surpresa no fato de que os PRRs possam modular o processo de autofagia. Os
TLRs têm sido descritos por seu papel na indução da autofagia. Em 24h de estímulo,
uma importante indução de autofagia foi observada pela estimulação com POLY
(I:C), agonista de TLR3; lipopolissacarídeo (LPS), ligante de TLR4 e RNA fitasimples, reconhecido por TLR7, sendo esta última, a estimulação de efeito mais
potente (112). A indução de autofagia via TLR7 foi dependente da expressão de
MyD88 e foi capaz de eliminar patógenos intracelulares que não estão normalmente
associados à estimulação via TLR7. Um importante estudo observou que os
receptores TLRs, através de suas proteínas adaptadoras, reduzem a interação entre

Beclin1 e Bcl-2 (proteína que se liga a Beclin1, inibindo a autofagia). Desta forma, a
sinalização intracelular via TLR aumenta a interação de MyD88 e TRIF com Beclin1,
desencadeando a via autofágica (113).
O papel dos inflamassomas na modulação da autofagia ainda é controverso
na literatura. No entanto, o papel do processo autofágico na inibição da ativação dos
inflamassomas está claramente demonstrado por diferentes grupos de pesquisa
(114–116). Camundongos deficientes em proteínas autofágicas tem uma maior
ativação da protease caspase-1, enquanto que indutores de autofagia inibem a
ativação de caspase-1 mostrando efeito inibitório da autofagia na ativação dos
inflamassomas (114,116). Um trabalho descreveu o mecanismo pelo qual a
autofagia inibe a ativação dos inflamassomas (116). Os autores mostraram que o
inflamassoma ativado por seu agonista pode ser ubiquitinado e se ligar à proteína
p62, responsável pelo encaminhando do complexo para o autolisossomo, local que
será degradado (116).
Por outro lado, os inflamassomas podem inibir ou promover a autofagia.
BMDMs deficientes em caspase-1 ou deficientes em ASC quando primadas com
LPS e tratadas com Poly(dA:dT) ou nigericina tiveram a expressão de LC3-II
ligeiramente aumentada em relação às células selvagens (116). O receptor NLRC4
foi descrito por inibir a indução da autofagia devido a sua capacidade em se ligar a
proteína autofágica Beclin1 (117). Na infecção ocasionada pela Shigella, o
inflamassoma NLRC4 e a caspase-1 também regularam negativamente a autofagia
em macrófagos (118). No entanto, em osteoclastos, a ausência de NLRP3 resulta na
falha da indução de autofagia em resposta ao ácido úrico (119). Em adição, outro
receptor inflamassoma, NLRP6, mostrou ser fundamental para a indução de
autofagia em células do epitélio intestinal (120).
Para melhor compreender a interação entre os inflamassomas e autofagia,
esse trabalho avaliou o papel do inflamassoma NLRP3 na modulação da autofagia
em resposta ao T. cruzi e seu impacto na ativação de macrófagos e controle da
infecção.

CONCLUSÕES

1.4 O protozoário T. cruzi induz autofagia funcional em MPs selvagens.
1.5 A autofagia auxilia no controle de T. cruzi pelos MPs.
1.6 Na ausência de NLRP3, a modulação farmacológica da autofagia não
tem efeito no controle da infecção pelo T. cruzi.
1.7 NLRP3 é necessário para o desenvolvimento do fluxo autofágico em
resposta ao T. cruzi mas é dispensável para o fluxo autofágico em
resposta à rapamicina e starvation.
1.8 Caspase-1/11 não estão envolvidas no fluxo autofágico dependente de
NLRP3 em resposta ao T. cruzi.
1.9 NLRP3 é fundamental para a formação de autolisossomas em resposta
ao T. cruzi.
1.10

NLRP3 parece regular o processo autofágico via modulação da

expressão de genes autofágicos.
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