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RESUMO 

Mascarenhas, D. P. A. A ativação de caspase-8 no inflamassoma de Naip5/NLRC4 

em resposta a infecção por Legionella pneumophila. 2018. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2018. 

A bactéria Legionella pneumophila é um bacilo Gram-negativo, flagelado 

causador da doença dos legionários e febre de Pontiac. O inflamassoma mais 

importante no controle da replicação desta bactéria é o composto por Naip5/NLRC4, 

que é responsável pelo reconhecimento de flagelina. A ativação do inflamassoma de 

Naip5/NLRC4 pela flagelina induz a ativação de caspase-1, induzindo a formação de 

poros na membrana, piroptose e controle da replicação desta bactéria. A participação 

da proteína adaptadora ASC é essencial para a nucleação deste complexo e secreção 

de citocinas inflamatórias como IL-1β e IL-18 por esta via. Além do controle da 

replicação de L. pneumophila pelo inflamassoma NLRC4 dependente de caspase-1, 

foi demonstrado que existe uma via induzida por NLRC4 independente de caspase-

1/11.  Dessa forma, camundongos e células Nlrc4-/- são mais susceptíveis à infecção 

por esta bactéria do que as células Casp1/11-/-. Neste trabalho, nós identificamos que 

a via independente de caspase-1/11 é composta por Naip5/NLRC4/ASC/Caspase-8 e 

é essencial para o controle da replicação de Legionella spp. flageladas em macrófagos 

e in vivo. Através da utilização de BMDMs Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- transduzidos 

com NLRC4-GFP ou ASC-GFP, identificamos que a formação de punctas de NLRC4 

e ASC dependem do reconhecimento de flagelina e que ASC é essencial para a 

formação desses punctas. Também foi identificado que a infecção com L. 

pneumophila que expressa flagelina leva à ativação de caspase-8 de maneira 

dependente de ASC e Naip5, mas independente de caspase-1/11. De acordo com 

esses dados, o silenciamento de caspase-8 em macrófagos Casp1/11-/- aumentou a 

susceptibilidade dessas células à infecção com L. pneumophila flagelada. Além disso, 

macrófagos e camundongos Asc/Casp1/11-/- foram tão susceptíveis quanto os Nlrc4-

/- e mais susceptíveis que os Casp1/11-/-. Nós observamos que o inflamassoma de 

NLRC4/ASC/Caspase-8 induz formação de poros e morte celular independente de 

gasdermina-D (GSDMD). Por meio da utilização de células de camundongos 

C57BL/6, foi observado que caspase-8 é recrutada para o inflamassoma de 

Naip5/NLRC4/ASC/Caspase-1. Entretanto, a ativação de caspase-8 só ocorre na 
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ausência de caspase-1 ou GSDMD. Nossos dados sugerem que a ativação de 

caspase-8 no inflamassoma composto por NLRC4/ASC/Caspase-8 representa uma 

via alternativa que opera para garantir o controle da replicação de bactérias flageladas 

em situações nas quais ou caspase-1 ou GSDMD estão inibidas. 

Palavras-chave: Inflamassoma; NLRC4; Caspase-8; Legionella pneumophila; 

Controle da replicação. 
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ABSTRACT 

Mascarenhas, D. P. A. The activation of caspase-8 by Naip5/NLRC4 

inflammasome in response to Legionella pneumophila infection. 2018. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018. 

Legionella pneumophila is a flagellated Gram-negative bacillus that is the 

causative agent of the legionnaire’s disease and Pontiac fever. The most important 

inflammasome for the control of L. pneumophila replication is the Naip5/NLRC4, 

responsible for the flagellin recognition. The activation of the Naip5/NLRC4 

inflammasome leads to caspase-1 activation, consequently pore formation, pyroptosis 

and control of bacterial replication. The participation of the adaptor molecule ASC is 

essential for this complex nucleation and the secretion of inflammatory cytokines like 

IL-1β and IL-18 by this pathway. Besides the control of L. pneumophila replication by 

Naip5/NLRC4/Caspase-1 inflammasome, it was demonstrated there are NLRC4 

responses independent of caspase-1/11. These explain why mice and macrophages 

Nlrc4-/- are more susceptible than Casp1/11-/-. In this work, we identified that the 

caspase-1/11-independent pathway is composed of Naip5/NLRC4/ASC/Caspase-8 

and it is essential for the control of flagellated Legionella spp. replication in 

macrophages and in vivo. Infection of Casp1/11-/- and Asc/Casp1/11-/- macrophages, 

transduced with NLRC4-GFP or ASC-GFP, showed that flagellin-positive bacteria 

triggered puncta formation that is ASC-dependent. Accordingly, Naip5 and ASC, but 

not caspase-1/11, were required for caspase-8 activation in response to flagellated 

bacteria. Silencing caspase-8 in Casp1/11-/- BMDMs increased the susceptibility to L. 

pneumophila infection. Furthermore, the macrophages and mice Asc/Casp1/11-/- are 

as susceptible as Nlrc4-/-, but more susceptible than Casp1/11-/-. We also found that 

the NLRC4/ASC/Caspase-8 inflammasome induces GSDMD-independent pore 

formation and cell death. Using C57BL/6 cells, we observed that caspase-8 is recruited 

to Naip5/NLRC4/ASC/Caspase-1 inflammasome. However, caspase-8 is just 

activated in the absence of caspase-1 or GSDMD. Our data suggest that caspase-8 

activation in the NLRC4/ASC/Caspase-8 inflammasome represents an alternative 

pathway that operates to ensure the control of flagellated bacteria replication in 

situations which either caspase-1 or GSDMD are inhibited.  
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Keywords: NLRC4; Inflammasome; Caspase-8; Legionella pneumophila; Control of 

replication. 
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ABREVIATURAS 

AIM2: Absent in melanoma 2 

ANOVA: Análise de variância 

ASC: Apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase recruitment 

domain 

ATP:  Adenosine triphosphate  

BIR: Baculovirus inhibitor of apoptosis repeat domain 

BMDMs: Bone marrow-derived macrophages  

CARD: Caspase activation and recruitment domain 

CT: Cycle Threshold 

CYE: Charcoal yeast extract agar (Meio sólido para cultivo de Legionella spp) 

DAMPs: Damage-associated molecular pattern  

DNA: Deoxyribonucleic acid 

cDNA: Complementary DNA 

Dot: Defective in organelle trafficking  

ECL: Entry-level peroxidase substrate for enhanced chemiluminescence 

ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

flaA-: Legionella pneumophila deficiente para o gene flaA, que codifica a flagelina. 

fliI-: Legionella pneumophila deficiente para o gene fliI, que codifica uma ATPase 

necessária para a secreção de flagelina na formação do flagelo.  

FWD: Primer forward 

g: Grama  

GFP: Green fluorescent protein 
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GSDMA: Gasdermina-A  

GSDMC: Gasdermina-C 

GSDMD: Gasdermina-D 

GSDME: Gasdermina-D  

GSDMF: Gasdermina-F  

h: Horas 

HIN: Hematopoietic IFN-inducible nuclear domain 

Icm: Intracellular multiplication 

IFNs: Interferon 

IL: Interleucina 

IRAK: IL-1R-associated kinases 

IRF: Interferon Regulators Factors 

JNK: JUN N-terminal kinase 

LCCM: L929 cell conditioned media 

LCV: Legionella-containing vacuole  

LDH: Lactate dehydrogenase 

Lp: Legionella pneumophila 

LPS: Lipopolissacarídeo 

LRR: Leucine-rich repeat 

Lvh: L. pneumophila vir homologues 

MAL/TIRAP: TIR domain containing adaptor protein MAL (Myd88 adaptor-like) 

MAMPs: Microbe-associated molecular patterns 

MAPK: Mitogen Activated Protein Kinases 
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MCSF: Macrophage colony-stimulating factor 

µg: Micrograma 

µL: Microlitros 

µM: Micromolar 

mg: Miligrama 

ml: Mililitro 

mM: Milimolar 

MOI: Multiplicity of infection 

MyD88: Myeloid differentiation primary response 88 

NAIP: NLR family of apoptosis inhibitory protein 

NBD: Nucleotide-binding and oligomerization domain 

ND: Not detected (Diferença estatística não detectada) 

NF-κB: Nuclear Factor- κB 

ng: Nanograma  

NI: Não infectado 

NLR: Nucleotide-binding domain leucine-rich repeat-containing protein (Nod like 

receptor) 

NLRC4: NLR family of CARD domain containing protein 4 

NLRP3: NLR family of PYRIN domain containing protein 3 

nm: Nanômetro  

Nod1: Nucleotide binding and oligomerization domain containing 1 

Nod2: Nucleotide binding and oligomerization domain containing 2 

NT shRNA: Non-target shRNA 
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O.D: Optical density 

PBS: Phosphate buffered saline 

PEI: Polyethylenimine  

PI: Propidium iodide 

PITs: Pore-induced intracellular traps 

PRRs: Pattern recognition receptors 

PYD: Pyrin domain 

qPCR: Quantitative polymerase chain reaction 

REV: Primer reverse 

RIPA Buffer: Radio immunoprecipitation assay buffer 

Ripk3: Receptor-interacting protein (RIP) family of serine/threonine protein kinases 

RPMI: Roswell Park Memorial Institute medium 

Rpsl: 30S ribosomal protein S12 

RNA: Ribonucleic acid 

SBF: Soro Bovino Fetal 

SDS: Sodium dodecyl sulfate 

shRNA: Small hairpin RNA 

T4ASS: Type IVA secretion system  

T4BSS: Type IVB secretion system 

TBS: Tris buffered saline  

TIR: Toll IL-1 receptors 

TLR: Toll like receptors 

TNF: Tumor necrosis factor 
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TRAF: TNF receptor-associated factors 

TRAM: TRIF-related adaptor molecule 

TRIF: TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β 

UFC: Unidades Formadoras de Colônia  

WT: Wild-type 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1- Legionella pneumophila 

 A bactéria L. pneumophila foi isolada pela primeira vez em 1976 na Filadélfia -

EUA, após um surto entre os participantes da “Convenção Americana dos 

Legionários” que apresentavam sintomas característicos de uma pneumonia. Cerca 

de 200 pessoas foram infectadas e destas 29 não sobreviveram (Fraser et al., 1977).  

Após este surto se iniciou uma corrida para a identificação do organismo causador da 

infecção. O desenvolvimento do meio ideal para o seu isolamento e a utilização das 

técnicas empregadas nos estudos com Rickettsia, outra bactéria intracelular, foram 

cruciais para a caracterização dessa bactéria.  L. pneumophila foi então identificada 

como um bacilo Gram-negativo flagelado, e a doença causada por essa bactéria foi 

então denominada de “doença dos legionários” em referência aos legionários afetados 

(Mcdade et al., 1977).  

Hoje são conhecidas mais de 60 espécies de Legionella, sendo que todas já 

foram isoladas de amostras ambientais e pelo menos metade delas já foi reportada 

em infecção em humanos (Yu et al., 2002).  Dentre essas, as espécies de Legionella 

mais comumente isoladas de humanos são L. pneumophila e L. longbeachae 

seguidas de L. bonzemanii, L. micdadei e L. dumoffii (Yu et al., 2002). Entretanto, mais 

de 90% dos casos de pneumonia relacionada à doença dos legionários, são 

resultados de infecções por L. pneumophila, dado que pode não ser correto devido à 

dificuldade de identificação de outras espécies de Legionella nos exames diagnósticos 

(Fraser et al., 1977; Mcdade et al., 1977; Khodr et al., 2016).  

As infecções por Legionella ocorrem principalmente em surtos, durante 

períodos mais quentes do ano (Phin et al., 2014). Entretanto uma pequena parcela 

das pessoas exposta à Legionella desenvolve a doença dos legionários. Essa 

susceptibilidade está relacionada a alguns fatores como: fumo, idade avançada, 

doenças cardiovasculares crônicas, doenças respiratórias, abuso de álcool, diabetes 

e outras condições que possam levar a imunodeficiência (Phin et al., 2014; Khodr et 

al., 2016).  

As bactérias do gênero Legionella podem causar dois tipos principais de 

doença: a doença dos legionários e febre de Pontiac. A doença dos legionários é 

caracterizada por um período de incubação e 3 a 10 dias e por sintomas de uma 

broncopneumonia, podendo levar à morte (Kaufmann et al., 1981; Doebbeling e 
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Wenzel, 1987). Já a febre de Pontiac é a manifestação mais frequente das infecções 

por Legionella, com tempo de incubação de 36 horas e sintomas muito parecidos com 

os da gripe, como por exemplo febre, calafrios, dores de cabeça e mialgia (Kaufmann 

et al., 1981; Doebbeling e Wenzel, 1987). A febre de Pontiac, foi assim denominada 

após um surto de infecção em 1968 entre os funcionários do Departamento de Saúde 

de Pontiac, Michigan - EUA (Glick et al., 1978). Entretanto, somente após o surto da 

doença dos legionários na Filadélfia, foi identificado que ambas as doenças eram 

causadas pelas mesma bactéria (Blaser, 1977).  

O gênero Legionella apresenta bactérias intracelulares facultativas, que vivem 

em ambientes de água doce ou em solo (Fliermans et al., 1981). Essas bactérias 

seguiram a sua evolução infectando protozoários unicelulares, incluindo diversas 

espécies de amebas de vida livre como Acanthamoeba e Naegleria (Rowbotham, 

1980). A infecção em humanos ocorre pela inalação de gotículas de água contendo a 

bactéria. Essas gotículas de água são oriundas de sistemas de irrigação, fontes, torres 

de refrigeração ou de aparelhos de ar condicionado onde essa bactéria forma 

biofilmes (Fraser et al., 1979; Morris et al., 1979; Sethi e Brandis, 1983; Spitalny et al., 

1984; Newton et al., 2010; Lucas et al., 2018). Após a inalação das gotículas 

contaminadas as bactérias são fagocitadas pelos macrófagos alveolares onde 

apresentam um ciclo de vida muito similar ao que vivem no interior as amebas (Horwitz 

e Silverstein, 1980).  

No meio intracelular, a L. pneumophila subverte as funções da célula 

hospedeira, inibindo a fusão do fagossomo com o lisossomo, impedindo a sua 

degradação (Horwitz, 1983). Em paralelo, essa bactéria recruta proteínas e organelas 

da célula hospedeira, como as mitocôndrias e vesículas do retículo endoplasmático, 

gerando um compartimento ideal para a sua replicação, com características de 

retículo endoplasmático rugoso, denominado de LCV (Legionella-containing vacuole) 

(Horwitz, 1983; Swanson e Isberg, 1995). A subversão das funções normais da célula 

hospedeira pela L. pneumophila é dependente do Sistema de Secreção do tipo IVB 

(T4BSS), denominado de Dot/Icm (Defective in organelle trafficking / Intracellular 

multiplication) (Marra et al., 1992; Berger e Isberg, 1993; Berger et al., 1994; Roy e 

Isberg, 1997; Roy et al., 1998). Esse sistema de secreção é composto por 27 genes, 

importantes para translocar mais de 300 proteínas efetoras que podem agir em 

diversas vias da célula hospedeira (Coers et al., 2000; Nagai et al., 2002; Newton et 
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al., 2010; Khodr et al., 2016). Mutação em genes que formam o Dot/Icm, levam a um 

defeito na formação do LCV e na replicação intracelular desta bactéria nas células 

hospedeiras (Newton et al., 2010).  

Além do T4BSS, também foi descrito que L. pneumophila expressa um T4ASS, 

denominado de Lvh (L. pneumophila vir homologues) importante para o 

translocamento de DNA e conjugação entre bactérias (Segal et al., 1999). A 

transferência horizontal de genes entre as bactérias tem sido muito importante durante 

a história evolucionária desses organismos, gerando mecanismos para parasitar 

novos nichos, como ocorreu em relação aos humanos, considerados hospedeiros 

acidentais dessa bactéria (Cazalet et al., 2004; Gomez-Valero e Buchrieser, 2013).  

Infecções com L. pneumophila passaram a ser mais frequentes em humanos 

com as mudanças em nosso estilo de vida, como por exemplo o aumento do número 

de aparelhos de ar condicionado e torres de refrigeração em edifícios, o que possibilita 

o espalhamento do aerossol desta bactéria (Gomez-Valero e Buchrieser, 2013). 

Entretanto, a infecção por L. pneumophila, diferente do que ocorre nas amebas, é 

controlada em células de mamíferos (Yamamoto et al., 1988; Cirillo et al., 1999). 

Acredita-se que isso ocorra porque durante o seu processo evolutivo, a L. 

pneumophila sofreu pressões seletivas infectando protozoários unicelulares, 

entretanto o hospedeiro humano é considerado seu hospedeiro acidental (Lau e 

Ashbolt, 2009; Khodr et al., 2016). Por essa razão L. pneumophila apresenta fatores 

de virulência para subverter certas vias de células eucarióticas comuns entre as 

amebas e os humanos (Gomez-Valero e Buchrieser, 2013). Entretanto, essa bactéria 

falha na inibição de outras vias mais específicas, como as de reconhecimento do 

sistema imune inato.  Assim, em células de mamíferos, L. pneumophila é reconhecida 

por diversos receptores da imunidade inata, como os TLRs (Toll-like Receptors) e os 

NLRs (Nod-like Receptors), gerando respostas inflamatórias e sendo rapidamente 

controlada (Massis e Zamboni, 2011). Consequentemente, L. pneumophila é um 

excelente modelo para o estudo de novas vias de reconhecimento de MAMPs 

(Microbe-associated molecular patterns) e DAMPs (Damage-associated molecular 

patterns) por PRRs (Pattern recognition receptors) (Massis e Zamboni, 2011; 

Mascarenhas e Zamboni, 2017). 
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1.2- Reconhecimento de Legionella pneumophila por PRRs 

Os receptores do tipo TLR foram identificados pela primeira vez em Drosophila 

melanogaster (Lemaitre et al., 1996). Em humanos e camundongos foram 

identificados 10 e 13 receptores do tipo TLR respectivamente (Rock et al., 1998). 

Esses receptores são proteínas presentes na membrana plasmática das células 

(TLR1, TLR2, TLR4, TLR5 e TLR6) ou em endossomos (TLR3, TLR4, TLR7, TLR8, 

TLR9 e TLR13) (O'neill et al., 2013). Como estrutura geral os TLRs contêm um 

domínio N-terminal LRR (Leucine-rich repeat) extracelular de reconhecimento, um 

domínio transmembrana e um domínio intracelular C-terminal de sinalização 

(Medzhitov et al., 1997; Medzhitov, 2001). Já os TLRs endossomais apresentam o 

domínio N-terminal no interior do endossomo (Creagh e O'neill, 2006; O'neill et al., 

2013). A sinalização por esses receptores ocorre por meio de proteínas adaptadoras 

contendo domínios TIR (Toll IL-1 receptors), também presentes na sinalização via IL-

1 e IL-18, e são eles:  TRAM (TRIF-related adaptor molecule), MAL/TIRAP {TIR 

domain containing adaptor protein MAL (Myd88 adaptor-like)}, MyD88 (Myeloid 

differentiation primary response gene 88) e TRIF (TIR-domain-containing adapter-

inducing interferon-β) (Creagh e O'neill, 2006).  

Os TLRs podem ser ativados por diversas moléculas de vírus, bactérias, fungos 

e protozoários (Akira e Takeda, 2004; Kawai e Akira, 2010). Um exemplo é a ativação 

de TLR5 que ocorre pelo reconhecimento de flagelina, o principal componente do 

flagelo bacteriano. Já o receptor TLR4 é capaz de reconhecer LPS 

(lipopolissacarídeo), presente na parede celular de bactérias Gram-negativas. TLR3 é 

responsável por reconhecer dupla fita de RNA de infecções virais, enquanto TLR2 é 

capaz de reconhecer lipoproteínas e glicolipidios de diversos patógenos (Akira e 

Takeda, 2004).  

A ativação desses receptores, desencadeia uma cascata sinalizadora com 

recrutamento de IRAK (IL-1R-associated kinases) e TRAF (TNF receptor-associated 

factors), levando à ativação das vias de MAPK (Mitogen activated protein kinase), JNK 

(JUN N-terminal kinase) e p38. Bem como a ativação de fatores de transcrição como 

NF-κB (Nuclear factor- κB) e IRF (Interferon regulators factors) (Kawai e Akira, 2010; 



 

32 
 

O'neill et al., 2013). De forma geral, a principal consequência da ativação dos TLRs é 

a indução de citocinas pró-inflamatórias, como TNF e IL-12, bem como de IFNs 

(Interferons). Além disso, o reconhecimento de moléculas pelos TLRs, bem como por 

outros PRRs, desencadeia na transcrição de certas proteínas como caspase-1, 

caspase-11 e NLRP3 (NLR family of PYRIN domain containing protein 3), bem como 

precursores de outras citocinas como pró-IL-1β e pró-IL-18 em um processo 

denominado de “priming” (Bauernfeind et al., 2009). Esse processo é essencial para 

a ativação de outras vias do sistema imune inato importantes de reconhecimento de 

patógenos, como a dos inflamassomas (Kawai e Akira, 2011; Latz et al., 2013).     

Muitos trabalhos têm demonstrados vias envolvendo o reconhecimento de 

MAMPs de L. pneumophila pelos TLRs.  Um exemplo é o papel do receptor TLR2 no 

controle da infecção ou chamado “clearance” desta bactéria (Mascarenhas et al., 

2015). Trabalhos observaram que camundongos deficientes para Tlr2 apresentam 

uma diminuição na secreção de citocinas como IL-12 e IL-10, e são mais susceptíveis 

à infecção que os camundongos C57BL/6 quando infectados com L. pneumophila 

(Hemmi et al., 2000; Akamine et al., 2005; Archer e Roy, 2006; Hawn et al., 2006; 

Newton et al., 2007; Archer et al., 2009). A sinalização por TLR2 no reconhecimento 

de moléculas bacterianas como peptidoglicano e lipopeptídeos requer sua 

oligomerização com TLR1 ou TLR6, capazes de reconhecer lipoproteínas 

(Ahmadishoar e Kariminik, 2017). Um trabalho publicado em 2013 demonstrou que 

tanto TLR1 como TLR6 são essenciais para o reconhecimento de L. pneumophila por 

TLR2 e que polimorfismos em Tlr6 estão ligados à casos de alto risco à doença dos 

legionários após a exposição a esta bactéria (Misch et al., 2013).    

Além do reconhecimento de L. pneumophila por TLR2, também foi 

demonstrado que a flagelina desta bactéria é reconhecida pelo receptor TLR5, 

regulando o recrutamento inicial de neutrófilos para o pulmão. Entretanto 

camundongos Trl5-/- não apresentam uma susceptibilidade significativa em relação 

aos C57BL/6 quando infectados com L. pneumophila (Hawn et al., 2007; Archer et al., 

2009). Adicionalmente, assim como ocorre com outras bactérias Gram-negativas, o 

LPS de L. pneumophila, pode ser reconhecido por TLR4, entretanto o reconhecimento 

por esse receptor também não parece ser essencial o controle da infecção dessa 

bactéria (Lettinga et al., 2002; Archer e Roy, 2006; Mascarenhas et al., 2015).  
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Trabalhos tem demonstrado que camundongos deficientes para Myd88 

apresentam uma falha no controle da infecção de L. pneumophila (Archer e Roy, 2006; 

Hawn et al., 2006). Entretanto, não foi reportado nenhum camundongo deficiente para 

TLR tão susceptível quanto o Myd88-/-. Mesmo camundongos duplo deficientes para 

os receptores Tlr2/Tlr9 e Tlr2/Tlr5 não são tão susceptíveis quanto os camundongos 

Myd88-/-  infectados com L. pneumophila (Archer et al., 2009). Recentemente 

demonstramos que além dos TLRs, a alta susceptibilidade do Myd88-/- também ocorre 

pelo seu papel na sinalização via IL-1. Já que camundongos Il-1r-/- são altamente 

susceptíveis à infecção por L. pneumophila e apresentam uma falha no clearance 

desta bactéria, bem como no recrutamento de neutrófilos para o pulmão 

(Mascarenhas et al., 2015). Desta maneira, existe uma grande cooperação entre as 

sinalizações que operam via MyD88, bem como uma grande redundância entre as 

sinalizações via TLR em resposta à L. pneumophila. 

Além dos TLRs, uma outra família de PRRs citoplasmáticos foi descrita pela 

sua grande importância no reconhecimento de MAMPs e DAMPs, os NLRs 

(Nucleotide-binding domain leucine-rich repeat-containing protein ou Nod-like 

receptors). Homólogos desses receptores são encontrados em plantas, denominadas 

de “proteínas R”, importantes no reconhecimento de moléculas conservadas de 

bactérias patogênicas (Dangl e Jones, 2001). Os NLRs apresentam uma estrutura 

tripartida contendo: um domínio C-terminal LRR que atua como sensor de diferentes 

estímulos microbianos e de dano, um domínio NBD (Nucleotide-binding and 

oligomerization domain) responsável pela oligomerização do receptor após a ligação 

ao ATP e um domínio N-terminal variável, o qual determina a função efetora do 

receptor (Fig. 1). O domínio N-terminal pode ser um domínio CARD (Caspase 

activation and recruitment domain), um domínio PYD (Pyrin domain) ou um domínio 

BIR (Baculovirus inhibitor of apoptosis repeat domain) (Inohara e Nunez, 2003; Akira, 

2009). 
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Figura 1: Estrutura geral dos receptores NLRs. De maneira geral os NLRs apresentam uma estrutura 
tripartida contendo: um domínio C-terminal LRR (Leucine-rich repeat), um domínio NBD (Nucleotide-
binding and oligomerization domain) e um domínio N-terminal variável, podendo ser um domínio CARD 
(Caspase activation and recruitment domain), um domínio PYD (Pyrin domain) ou um domínio BIR 
(Baculovirus inhibitor of apoptosis repeat domain). Tanto NLRP3 quanto NLRP1 apresentam PYD como 
domínios N-terminais. Já NLRC4 apresenta um domínio de recrutamento de caspase CARD, e Naip5 
apresenta um domínio BIR. Adaptado de: TING, Jenny PY et al.  Nature Reviews Immunology, 2008. 

 

Os NLRs são ativados por diversos MAMPs e DAMPs como flagelina, cristais 

de ácido úrico, peptidoglicano e toxinas bacterianas, sendo de grande importância no 

controle da infecção de bactérias intracelulares como L. pneumophila (Kufer et al., 

2005; Ting et al., 2008; Kim et al., 2016). Como exemplo Naip5 (NLR family of 

apoptosis inhibitory protein 5), um NLR capaz de reconhecer flagelina bacteriana de 

L. pneumophila gerando a formação de um complexo intracelular que induz o controle 

da replicação desta bactéria (Zamboni et al., 2006). Ou também os receptores Nod1 

(Nucleotide binding and oligomerization domain containing 1) e Nod2 (Nucleotide 

binding and oligomerization domain containing 2), que são capazes de sinalizar em 

resposta à infecção por L. pneumophila, sendo importantes para o clearance e 



 

35 
 

recrutamento de células para o pulmão em resposta a esta bactéria (Shin et al., 2008; 

Berrington et al., 2010; Frutuoso et al., 2010).  

Além destes, diversos receptores NLRs são ativados em resposta à infecção 

por L. pneumophila (Massis e Zamboni, 2011; Mascarenhas e Zamboni, 2017). Após 

ativados esses NLRs se oligomerizam, levando à ativação de diversas vias como de 

MAPK, indução de fatores de transcrição como NF-κB, e também a formação de um 

complexo proteico denominado de inflamassoma com a ativação de caspases (Ting 

et al., 2008; Guo et al., 2015).  

 

1.3- Ativação dos inflamassomas por Legionella pneumophila 

Os inflamassomas são caracterizados por um agregado de proteínas que são 

formados no citoplasma da célula e induzem a ativação e clivagem de caspases 

inflamatórias como caspase-1 e caspase-11 (Fig. 2) (Martinon et al., 2002). As 

caspases ativas induzem a formação de poros na membrana celular e uma morte 

celular característica denominada de piroptose, além da secreção de citocinas pró-

inflamatórias como IL-1β e IL-18 (Cookson e Brennan, 2001; Fink e Cookson, 2006). 

Tem sido amplamente estudada a ativação dos inflamassomas pela L. 

pneumophila, sendo essa bactéria um excelente modelo para o estudo destas vias. 

Um dos mais importantes inflamassomas ativados por esta bactéria é o de 

Naip5/NLRC4, responsável pelo reconhecimento de flagelina bacteriana e ativação de 

caspase-1 (Fig. 2) (Ren et al., 2006; Zamboni et al., 2006; Kofoed e Vance, 2011; 

Zhao et al., 2011). Outro inflamassoma também muito estudado, principalmente pela 

ampla gama de agonistas pelo qual é ativado é o de NLRP3 (Latz et al., 2013). Esse 

inflamassoma é ativado por diversos fatores, entretanto todos parecem convergir para 

efluxo de potássio, que parece ser o principal ativador desta via (Rivers-Auty e Brough, 

2015; Ruhl e Broz, 2015). Além dos inflamassomas dependentes dos receptores 

NLRs, L. pneumophila também ativa vias independentes destes receptores, como o 

inflamassoma de AIM2 (Absent in melanoma 2) e de caspase-11, responsáveis pelo 

reconhecimento de dupla fita de DNA e LPS de bactérias Gram-negativas, 

respectivamente (Mascarenhas e Zamboni, 2017).  

A formação da maioria destes inflamassomas depende da proteína adaptadora 

ASC (Apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase activation and 

recruitment domain). Essa proteína apresenta dois domínios de interação proteína-
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proteína, um domínio PYD que se liga aos receptores NLRs, e um domínio CARD que 

se liga às caspases, funcionando assim como uma ponte entre elas (Fig. 2) 

(Masumoto et al., 1999; Motani et al., 2011; Proell et al., 2013). Trabalhos demonstram 

que ASC facilita a nucleação dos inflamassomas, sendo essencial para a formação 

de “punctas” ou “specks”  (Masumoto et al., 1999; Proell et al., 2013). Essas estruturas 

são características da ativação dos inflamassomas e podem ser observadas por meio 

de microscopia óptica. A aproximação das moléculas de caspase nas estruturas dos 

punctas possibilita o autoprocessamento dessas proteínas, e posteriormente a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias (Boucher et al., 2018). Em 2010 um trabalho 

utilizando formas mutantes de caspase-1, demonstrou que ASC é importante para a 

formação dos punctas e autoproteólise das moléculas de caspase-1 (Broz et al., 

2010). Entretanto, a forma de caspase-1 ativa e não clivada é capaz de levar à indução 

de piroptose de maneira independente de ASC. Este estudo sugere que a formação 

dos inflamassomas ocorrem em duas etapas, a primeira sem a presença de ASC, 

onde ocorre a ativação das caspases e indução de piroptose. Em um segundo 

momento ocorre o recrutamento de ASC e formação dos punctas, importante para o 

autoprocessamento das caspases, gerando assim a clivagem e secreção de citocinas 

pró-inflamatórias como IL-1β e IL-18.  
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Figura 2: Estrutura dos inflamassomas ativados em resposta à Legionella pneumophila.  Nesta 
figura estão demonstradas as estruturas dos componentes que formam os inflamassomas em resposta 
à L. pneumophila. O inflamassoma de Naip5/NLRC4/Caspase-1 é ativado em resposta à flagelina 
bacteriana. O domínio C-terminal da flagelina é reconhecido pelo domínio NBD do Naip5 que se 
oligomeriza e recruta NLRC4. A ligação entre Naip5 e NLRC4 também ocorre pelo domínio NBD. Após 
essa interação ocorre o recrutamento e ativação de caspase-1, que se liga à NLRC4 pelo seu domínio 
CARD. O reconhecimento de flagelina também ocorre pelo receptor Naip6 e pelo único receptor do tipo 
Naip em humanos. Já o inflamassoma de caspase-11 reconhece LPS de bactérias Gram-negativas, 
pela ligação direta entre o domínio CARD de caspase-11 e o lipídio A do LPS. A via de AIM2 é ativada 
pelo reconhecimento de fita dupla de DNA de L. pneumophila pelo domínio HIN do receptor AIM2. Esse 
inflamassoma é dependente da proteína adaptadora ASC, que se liga ao AIM2 pelo seu domínio PYD, 
levando ao recrutamento de caspase-1. Por fim o inflamassoma de NLRP3 reconhece reduzidas 
concentrações de K+ na célula levando à ativação do inflamassoma e secreção de citocinas pró-
inflamatórias como IL-18 e IL-1β. Esse inflamassoma também necessita da proteína adaptadora ASC. 
A ligação entre ASC e NLRP3 ocorre pelos seus domínios PYD. Estão indicados os seguintes domínios: 
HIN, PYD, NBD, LRR, BIR, CARD e caspase.   De: MASCARENHAS, Danielle PA; ZAMBONI, Dario S.  
Journal of leukocyte biology, 2017. 
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Caspases são proteases baseadas em cisteína que clivam suas proteínas-alvo 

em resíduos de ácido aspártico (Creagh, 2014). Elas são classificadas como caspases 

inflamatórias (caspase-1 e caspase-11 em camundongos e caspase-4 e caspase-5 

em humanos) e caspases apoptóticas (iniciadoras: caspase-2, caspase-8, caspase-9 

e caspase-10 e efetoras: caspase-3, caspase-6 e caspase-7) de acordo com as vias 

em que estão envolvidas. Além das caspases inflamatórias, trabalhos têm 

demonstrado a participação de outras caspases na formação dos inflamassomas, 

como caspase-3, caspase-7 e principalmente caspase-8 (Masumoto et al., 2003; 

Hasegawa et al., 2005; Akhter et al., 2009; Kumar et al., 2010; Abdelaziz, Gavrilin, 

Akhter, Caution, Kotrange, Khweek, Abdulrahman, Hassan, et al., 2011; Motani et al., 

2011; Pierini et al., 2012; Man et al., 2013; Sagulenko et al., 2013; Man et al., 2014; 

Vajjhala et al., 2015; Kawamoto et al., 2017; Rauch et al., 2017; Schneider et al., 

2017). A participação dessas caspases parece ser de grande importância na indução 

de respostas independentes de caspase-1 induzidas pelos inflamassomas, como a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias. Além disso também tem sido demonstrado o 

papel das vias dependentes de caspase-8 no priming dos inflamassomas, como o de 

NLRP3 (Gurung et al., 2014). Entretanto, ainda se sabe muito pouco sobre o papel 

dessas caspases não inflamatórias nos inflamassomas, principalmente no que se 

refere ao controle de infecção à patógenos como a L. pneumophila. 

Grande parte das informações e descobertas acerca dos inflamassomas 

ocorreu com a utilização de L. pneumophila como modelo (Mascarenhas e Zamboni, 

2017). A principal delas foi pela observação de que macrófagos de camundongos A/J 

são mais susceptíveis a infecção por L. pneumophila quando comparados a outras 

linhagens de camundongos como C57BL/6 e BALB/c (Yamamoto et al., 1988). Por 

meio da utilização de genética clássica essa resistência foi mapeada em um locus 

autossômico nomeado de Lgn1 no cromossomo 13, e foi identificado que esses genes 

correspondiam aos receptores Naip1, Naip3, Naip6, Naip5 e Naip2 expressos em 

macrófagos (Beckers et al., 1995; Dietrich et al., 1995; Diez et al., 2000). A partir 

dessas descobertas, foi verificado que Naip5 era o responsável pela resistência contra 

L. pneumophila em macrófagos, levando à ativação de caspase-1 de maneira 

dependente de Dot/Icm (Zamboni et al., 2006). Em camundongos A/J o alelo de Naip5 

não é funcional, levando à alta susceptibilidade desses camundongos à infecção por 

L. pneumophila (Diez et al., 2003; Wright et al., 2003). Também foi demonstrando que 
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Naip5, interage com NLRC4, após o reconhecimento de flagelina, induzindo a ativação 

do inflamassoma (Amer et al., 2006; Molofsky et al., 2006; Ren et al., 2006). Entretanto 

somente após o desenvolvimento do camundongo Naip5-/-, foi confirmado que esse 

receptor interage com o domínio C-terminal conservado da flagelina de L. 

pneumophila, recruta NLRC4, levando à ativação de caspase-1 (Fig. 3) (Lightfield et 

al., 2008; Kofoed e Vance, 2011; Zhao et al., 2011). Adicionalmente também foi 

descrita a participação de Naip6 no reconhecimento de flagelina e interação com 

NLRC4, entretanto Naip5 é mais efetivo nessa função (Kofoed e Vance, 2011; Zhao 

et al., 2011; Rauch et al., 2016; Zhao et al., 2016).  

Além da interação com Naip5, NLRC4 também interage com os receptores 

Naip1 e Naip2. O inflamassoma Naip1/NLRC4 reconhece a proteína PrgI (needle 

protein), já o de Naip2/NLRC4 reconhece a proteína PrgJ (rod protein), ambas do 

Sistema de Secreção do Tipo III de bactérias (Kofoed e Vance, 2011; Zhao et al., 

2011; Rayamajhi et al., 2013; Rauch et al., 2016; Zhao et al., 2016).  
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Figura 3: Ativação dos inflamassomas por Legionella pneumophila e suas consequências.  L. 
pneumophila é reconhecida por diversos inflamassomas. O reconhecimento de flagelina pela via de 
Naip5/NLRC4 é dependente de Dot/Icm e induz a formação de dois complexos. O primeiro é 
independente de ASC e leva à ativação, mas não clivagem de caspase-1, com consequente formação 
de poros e controle da replicação bacteriana. O segundo complexo é dependente de ASC e induz a 
formação dos punctas, clivagem de caspase-1 e secreção de citocinas pró-inflamatórias. L. 
pneumophila também é reconhecida pelo inflamassoma de AIM2, pela ligação deste receptor com dupla 
fita de DNA. AIM2 juntamente com ASC, leva ao recrutamento e ativação de caspase-1, induzindo 
piroptose e secreção de citocinas pró-inflamatórias. Já caspase-11 reconhece o LPS de L. 
pneumophila, assim como de outras Gram-negativas, levando à clivagem de GSDMD. Após essa 
clivagem, o domínio N-terminal de GSDMD é transportado para a membrana plasmática interna onde 
se oligomeriza e forma a estrutura do poro, levando à indução de piroptose. Os poros formados pelos 
inflamassomas de Naip5/NLRC4, AIM2 e caspase-11 levam a um efluxo de potássio e com isso a 
ativação do inflamassoma de NLRP3, gerando a secreção de citocinas pró-inflamatórias como IL-18 e 
IL-1β. Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle PA; ZAMBONI, Dario S.  Journal of leukocyte biology, 

2017. 

  

L. pneumophila como modelo possibilitou um grande desenvolvimento na 

elucidação dessas vias inflamatórias. Além da ativação dos inflamassomas por essa 

espécie, já foi relatado a ativação do inflamassoma de Naip5/NLRC4/Caspase-1 

também por outras espécies de Legionella flageladas como: L. bonzemani, L. gratiana, 

L. micdadei e L. jordanis, bem como outras espécies de bactérias contendo flagelina 

como Salmonella Thyphimurium e Pseudomonas aeruginosa (Franchi et al., 2006; 

Miao et al., 2006; Molofsky et al., 2006; Franchi et al., 2007; Sutterwala et al., 2007; 

Suzuki et al., 2007; Pereira, Marques, et al., 2011; Pereira, Morgantetti, et al., 2011).  

A ativação do inflamassoma de Naip5/NLRC4/ Caspase-1 é uma das vias mais 

importantes no controle da replicação de Legionella spp., entretanto os mecanismos 

responsáveis por esse controle ainda não são completamente conhecidos (Zamboni 

et al., 2006; Kofoed e Vance, 2011; Pereira, Morgantetti, et al., 2011; Zhao et al., 2011; 

Cerqueira et al., 2015; Rauch et al., 2016; Zhao et al., 2016). Acredita-se que a alta 

indução de poros na membrana e consequente morte por piroptose pode ser um dos 

mecanismos pelos quais as bactérias intracelulares são controladas após a ativação 

desse inflamassoma (Miao et al., 2010; Silveira e Zamboni, 2010). Já que a morte 

celular por piroptose lisa as células onde essas bactérias estão se multiplicando e 

também leva à uma propagação da inflamação, por meio do extravasamento de 

citocinas e DAMPs, recrutamento assim novas células para o sítio de infecção. 

Trabalhos recentes demonstraram que a indução de piroptose não leva diretamente à 

morte das bactérias intracelulares. Entretanto, essas bactérias ficam presas nos 

restos das células mortas após a piroptose, em uma estrutura denominada de PITs 

(Pore-induced intracellular traps) (Jorgensen, Lopez, et al., 2016; Jorgensen, Zhang, 
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et al., 2016). Os PITs mantêm as bactérias presas no lugar, impedindo que infectem 

novas células. A indução de piroptose leva à liberação de DAMPs, citocinas pró-

inflamatórias e eicosanoides recrutando novas células para o sítio de infecção como 

neutrófilos (Barry et al., 2013; Casson et al., 2013; Mascarenhas et al., 2015). Essas 

células recrutadas fagocitam os restos celulares com as bactérias presas, em um 

processo denominado de eferocitose (Jorgensen, Lopez, et al., 2016; Jorgensen, 

Zhang, et al., 2016). Foi demonstrado que essas bactérias após passarem por células 

que sofreram piroptose, ficam mais susceptíveis à morte por espécies reativas de 

oxigênio (ROS), antibióticos e apresentam uma menor capacidade de infectar outras 

células. Desta maneira a piroptose parece ser um mecanismo eficiente de controle da 

replicação de bactérias intracelulares.  

A morte celular por piroptose é caracterizada pela formação inicial de poros na 

membrana, por onde ocorre o influxo e efluxo de íons, gerando uma lise osmótica da 

célula com liberação do seu conteúdo no meio extracelular, juntamente com citocinas 

pró-inflamatórias (Cookson e Brennan, 2001; Fink e Cookson, 2006; Larock e 

Cookson, 2013; Evavold et al., 2018).  Até 2015 não se conhecia os mecanismos pelo 

qual a ativação do inflamassomas e as caspases induziam a formação de poros nas 

membranas e morte celular por piroptose. Contudo, através da utilização de “high 

throughput screening” com CRISPR/Cas9, foi identificada a proteína responsável pela 

formação dos poros na membrana, denominada de gasdermina-D (GSDMD) (Fig. 4) 

(Kayagaki et al., 2015; Shi et al., 2015). Tanto a caspase-1 quanto a caspase-11 

clivam essa proteína, liberando um fragmento C-terminal e um N-terminal.  O 

fragmento N-terminal da GSDMD migra para a membrana plasmática onde se 

oligomeriza e se liga à lipídios específicos da membrana plasmática interna, formando 

a estrutura do poro e desencadeando assim a piroptose (Fig. 4) (Kayagaki et al., 2015; 

Shi et al., 2015; Aglietti et al., 2016; Ding et al., 2016; Liu et al., 2016; Sborgi et al., 

2016). Recentemente, foi demonstrado que a secreção de IL-1β e IL-18, que não são 

liberadas por uma via secretória convencional, ocorre pelos poros de GSDMD (Keller 

et al., 2008; Evavold et al., 2018). Além do papel de GSDMD na indução de piroptose, 

também foi demonstrada a participação de outras gasderminas na indução de morte 

celular, como GSDME, também conhecida como Dfna5 (Deafness Autosomal 

Dominant 5), após sua clivagem por caspase-3 (Rogers et al., 2017; Wang et al., 

2017).  
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Figura 4: Estrutura do poro de membrana formado por gasdermina-D. Após a ativação das 
caspases inflamatórias (caspase-1 ou caspase-11 em camundongos e os homólogos de caspase-11, 
caspase-4 e caspase-5 em humanos) GSDMD é clivada em um ácido aspártico liberando um domínio 
C-terminal e um N-terminal. O domínio N-terminal de GSDMD migra para a membrana plasmática, 
onde se liga à lipídios específicos da membrana plasmática interna.  A formação do poro ocorre com a 
oligomerização de 16 monômeros de GSDMD. O poro formado tem cerca de 10-15nm. Um desbalanço 
iônico pela formação desse poro causa a entrada de água na célula induzindo a lise celular. Essa lise 
celular leva à liberação do conteúdo citoplasmático em meio extracelular ativando novas células pelo 
reconhecimento de DAMPs. Acredita-se que por esse poro são secretadas algumas citocinas com 
secreção não convencional como IL-1β e IL-18. Também são capazes de passar por esse poro outros 
compostos como iodeto de propídio (PI).  Adaptado de: KOVACS, Stephen B; MIAO, Edward A. Trends 
in Cell Biology, 2017. 
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Além da piroptose, em resposta a infecção por L. pneumophila, o inflamassoma 

de Naip5/NLRC4/Caspase-1 também induz a formação de punctas e secreção de 

citocinas pró-inflamatórias como IL-1β e IL-18, de maneira dependente da molécula 

adaptadora ASC (Coers et al., 2007; Case et al., 2009; Case e Roy, 2011). Entretanto 

o papel de ASC no controle da infecção desta bactéria tem sido controverso. 

Trabalhos utilizando células de humanos demonstraram que ASC é importante no 

controle da replicação de L. pneumophila (Abdelaziz, Gavrilin, Akhter, Caution, 

Kotrange, Khweek, Abdulrahman, Grandhi, et al., 2011). Já trabalhos utilizando 

macrófagos de camundongo demonstraram que ASC não é importante para a indução 

de piroptose e controle da replicação dessa bactéria. Desta maneira, ainda existe um 

desacordo em relação ao papel de ASC e o controle da replicação de L. pneumophila. 

Outros inflamassomas além de Naip5/NLRC4/Caspase-1 também são ativados 

em resposta à L. pneumophila. Um deles é o inflamassoma de AIM2, responsável pelo 

reconhecimento de fita dupla de DNA (Fig. 2 e 3) (Burckstummer et al., 2009). Esse 

receptor apresenta dois domínios, um deles denominado de domínio HIN 

(Hematopoietic IFN-inducible Nuclear Domain) que se oligomeriza após a interação 

com fita dupla de DNA e um domínio PYD que interage com ASC (Fig. 2) (Fernandes-

Alnemri et al., 2009; Hornung et al., 2009; Roberts et al., 2009). A ativação do 

inflamassoma de AIM2 por L. pneumophila foi identificado pela observação de que 

bactérias deficientes para o efetor SdhA geravam uma maior morte celular em 

macrófagos (Laguna et al., 2006). Alguns anos depois foi demonstrado que SdhA 

regula a integridade de vacúolo de L. pneumophila (Creasey e Isberg, 2012). A 

deleção desse gene leva à uma desestabilidade de vacúolo e sua consequente lise, 

induzindo a liberação do DNA da bactéria no meio citoplasmático onde é reconhecido 

pelo AIM2. O reconhecimento por esse receptor desencadeia a ativação de caspase-

1, secreção de IL-1β e piroptose em células humanas e de camundongos, processos 

que são independentes de flagelina e da degradação da bactéria no citoplasma (Fig. 

3) (Ge et al., 2012). 

L. pneumophila, assim como outras bactérias Gram-negativas, também é 

reconhecida por caspase-11 (Fig. 2 e 3) (Kayagaki et al., 2011). Essa molécula é 

capaz de reconhecer o LPS (lipopolissacarídeo) dessas bactérias (Shi et al., 2014). A 

ligação entre essas moléculas ocorre pelo domínio CARD da caspase-11 e o lipídio A 

do LPS (Shi et al., 2014; Zanoni et al., 2016). Após essa ligação ocorre uma 
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oligomerização de caspase-11 e ativação do inflamassoma, desencadeando 

respostas como piroptose pela clivagem de GSDMD e secreção de IL-1α (Fig. 3) 

(Case et al., 2013; He et al., 2015; Kayagaki et al., 2015; Shi et al., 2015; Aglietti et 

al., 2016; Liu et al., 2016; Sborgi et al., 2016). A ativação desse inflamassoma é 

independente de flagelina e da via de Naip5/NLRC4/Caspase-1, que gera a maior e 

mais rápida indução de piroptose em resposta à L. pneumophila (Case et al., 2013; 

Casson et al., 2013; Cunha et al., 2015).  

O papel do inflamassoma de caspase-11 no controle da replicação de L. 

pneumophila é controverso. Entretanto nosso grupo demonstrou através da utilização 

dos camundongos Casp1-/-Casp11tg e Casp11-/- que somente caspase-1, mas não 

caspase-11 é importante para o controle da replicação de L. pneumophila flagelada 

(Cerqueira et al., 2015). Esse trabalho foi essencial para diferenciar as respostas 

dependentes de caspase-1 e caspase-11, já que por muito tempo o camundongo 

Casp1/11-/- foi utilizado pelos pesquisadores como sendo deficiente apenas para 

caspase-1.  

Em 2017, um trabalho do nosso grupo demonstrou que camundongos 

deficientes para Aim2/Casp11 são mais susceptíveis à infecção por L. pneumophila 

deficiente para flagelina (Cunha et al., 2017). Foi verificado que a ativação dos 

inflamassomas de AIM2 e caspase-11 induz a formação de poro. Esse dano na 

membrana gerado pelo poro leva a um efluxo de potássio, e com isso a ativação do 

inflamassoma de NLRP3 em resposta à infecção por L. pneumophila (Fig. 3).  

A ativação de NLRP3, uma molécula que também é membro da família dos 

NLRs, pode ocorrer por duas vias principais. A via canônica de ativação, que é ativada 

por diversos componentes como ATP, RNA bacteriano, toxinas que levam à formação 

de poro (como nigericina) e cristais de urato monossódico (Kanneganti et al., 2006; 

Mariathasan et al., 2006; Martinon et al., 2006; Sutterwala, Ogura, Szczepanik, et al., 

2006; Sutterwala, Ogura, Zamboni, et al., 2006). Já a ativação não canônica depende 

da ativação prévia de outros inflamassomas, como por exemplo a ativação de 

caspase-11 por bactérias Gram-negativas (Kayagaki et al., 2011; Case et al., 2013; 

Casson et al., 2015; Schmid-Burgk et al., 2015). Entretanto, tanto a via canônica 

quanto a não canônica de ativação do inflamassoma de NLRP3 parecem resultar de 

um processo comum, que é o efluxo de potássio (Rivers-Auty e Brough, 2015; Ruhl e 

Broz, 2015; Cunha et al., 2017).   
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O inflamassoma de NLRP3 não é importante no controle da infecção de L. 

pneumophila (Case et al., 2009). Entretanto, esse inflamassoma em cooperação com 

o inflamassoma de Naip5/NLRC4/Caspase-1 são essenciais para a clivagem de 

caspase-1 e secreção de citocinas pró-inflamatórias como IL-1β e IL-18 ambos de 

maneira dependente de ASC (Zamboni et al., 2006; Case et al., 2013).   

Durante muito tempo acreditou-se que o único inflamassoma realmente efetivo 

no controle da replicação de L. pneumophila era o de Naip5/NLRC4/Caspase-1 

(Yamamoto et al., 1988; Zamboni et al., 2006).  Contudo, Pereira, Morgantetti, et al. 

(2011) demonstraram que além dessa via dependente de NLRC4, flagelina e caspase-

1, existe uma via independente de caspase-1/11 que age no controle da replicação de 

espécies de Legionella flageladas. Foi demonstrado que camundongos Nlrc4-/- são 

mais susceptíveis à infecção por L. pneumophila flagelada do que camundongos 

Casp1/11-/-. Ainda, quando foram utilizadas bactérias deficientes para flagelina (flaA-) 

em macrófagos Casp1/11-/-, foi observado uma maior multiplicação bacteriana quando 

comparado à infecção por bactérias selvagem (WT Lp). Indicando que existe uma via 

dependente de flagelina e NLRC4 e independente e caspase-1/11 que atua no 

controle da replicação de L. pneumophila.  Uma hipótese para esse novo 

inflamassoma encontrado é de que NLRC4 poderia utilizar uma caspase apoptótica 

para atuar nesta via.  Essa hipótese é corroborada por alguns trabalhos que já 

detectaram a ativação de caspases não inflamatórias em resposta à infecção por L. 

pneumophila, como caspase-3 e caspase-7 (Gao e Abu Kwaik, 1999; Akhter et al., 

2009; Amer, 2010; Abdelaziz, Gavrilin, Akhter, Caution, Kotrange, Khweek, 

Abdulrahman, Hassan, et al., 2011; Zhu et al., 2013). Entretanto, os mecanismos e os 

componentes dessa via independente de caspase-1/11 ainda são obscuros, bem 

como o papel de ASC e dessas caspases não inflamatórias no controle da replicação 

de L. pneumophila.  
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2 – OBJETIVO 

Determinar e caracterizar da via de sinalização dependente de flagelina/NLRC4 

e independente de caspase-1/11 que leva ao controle da infecção de L. pneumophila. 

 

2.1 – Objetivos específicos 

 Avaliar o papel de ASC no controle da replicação de L. pneumophila. 

 Identificação das proteínas que compõe o inflamassoma dependente de 

NLRC4 e independente de caspase-1/11 em resposta à L. pneumophila 

flagelada. 

 Avaliar o papel de caspases apoptóticas na sinalização induzida por L. 

pneumophila. 

 Analisar o papel do reconhecimento de flagelina por Naip5 para a 

ativação do inflamassoma dependente de NLRC4 e independente de 

caspase-1/11.  

 Avaliar a formação de poro e secreção de citocinas pela via 

independente de caspase-1/11. 

 Caracterizar as respostas independentes de caspase-1/11 no controle 

da replicação de L. pneumophila. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 – Bactérias 

Neste estudo foram utilizadas as bactérias L. pneumophila da cepa selvagem 

JR32 (WT Lp) e seus mutantes isogênicos deficientes para motilidade (fliI-) e para 

flagelina (flaA-) (Ren et al., 2006; Pereira, Morgantetti, et al., 2011).  As bactérias L. 

micdadei (ATCC 33218) e L. gratiana (ATCC 49413) foram utilizadas para gerar cepas 

resistentes à estreptomicina. Mutantes para Rpsl de L. micdadei e L. gratiana foram 

isoladas após plaqueadas em placas contendo 100 µg/ml de estreptomicina (Zhu et 

al., 2015).  Todas as bactérias foram cultivadas em placas com meio CYE {1% de 

extrato de levedura (Oxoid), 1% MOPS (Sigma-Aldrich), pH 6.9, 3.3 mM de L-cisteína 

(Sigma-Aldrich), 0.33 mM Fe(NO)3 (Sigma-Aldrich), 1.5% ágar (Oxoid) e 0.2% de 

carvão ativado (Sigma-Aldrich)} (Feeley et al., 1979). Para os experimentos de 

infecção in vitro e in vivo, todas as bactérias cresceram a 36°C por 48 horas. Para a 

realização das infecções, as bactérias foram ressuspendidas em água estéril e 

diluídas de acordo com a densidade óptica (O.D) a 600nm.  

 

3.2 – Cultura de macrófagos derivados de medula óssea 

Para a cultura de macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs – Bone 

marrow-derived macrophages), foram retirados fêmures e tíbias de animais 

eutanasiados por dose excessiva de anestésico. As células precursoras de 

macrófagos obtidas da medula óssea de camundongos C57BL/6, Nlrc4-/-, Asc-/- 

Casp1/11-/-, Asc/Casp1/11-/-, Aim2/Casp1/11-/-, Casp1-/-Casp11tg, Casp11-/- e Gsdmd-

/- foram diferenciadas in vitro durante 7 dias, em estufa a 37ºC e 5% de CO2, em meio 

RPMI 1640 +HEPES (Gibco - Thermo Fisher Scientific) suplementado com 20% de 

soro bovino fetal (SBF) (Gibco - Thermo Fisher Scientific), 30% de meio condicionado 

por células L929 (LCCM: fonte de M-CSF, importante para diferenciação de células 

progenitoras em macrófagos), 2 mM L-Glutamina (Sigma-Aldrich), 100 U/mL de 

penicilina/estreptomicina (Sigma-Aldrich) (Marim et al., 2010).  Após a diferenciação, 

os macrófagos foram coletados pela lavagem das monocamadas com PBS 

(phosphate-buffered saline) pH 7.4 gelado (Gibco - Thermo Fisher Scientific), 

posteriormente, distribuídos em placas de poços tratadas e cultivados em meio RPMI 

1640 +HEPES contendo 10% de SBF e 2 mM L-Glutamina para serem posteriormente 

infectados. 
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3.3 – Infecções in vitro e determinação de UFC 

Nos experimentos com infecções in vitro as culturas foram infectadas em uma 

multiplicidade de infecção (MOI) de 0.015, 5 ou 10 bactérias/célula, seguidas de uma 

centrifugação de 300 X g por 5 minutos a temperatura ambiente e posteriormente 

incubadas a 37oC e 5% CO2. Para a determinação de UFC (unidades formadoras de 

colônias), 2 X 105 células foram plaqueadas em placa de 24 poços. Após a adesão 

das células, a cultura foi infectada com MOI 0.015 ou 10, seguidas de uma 

centrifugação de 300 X g por 5 minutos a temperatura ambiente. No caso de 

experimentos com MOI 10, após 1 hora de infecção os poços foram lavados duas 

vezes com PBS morno e 1 ml de meio RPMI 1640 +HEPES com 10% de SBF e 2 mM 

L-Glutamina foi adicionado a cada poço e as placas foram então incubadas a 37oC e 

5% CO2 durante os tempos indicados. Para a determinação de UFC, o sobrenadante 

de cada poço foi coletado e foi adicionado 1 ml/poço de água estéril. O lisado celular 

foi combinado ao sobrenadante do respectivo poço. As combinações de lisado mais 

sobrenadante de cada poço foram diluídas em água estéril, plaqueadas em meio CYE 

e incubadas por 4 dias a 36oC (Pereira, Morgantetti, et al., 2011; Cerqueira et al., 2015; 

Mascarenhas et al., 2015).  

 

3.4 – Transdução retroviral e quantificação de NLRC4-GFP e ASC-GFP 

NLRC4 e ASC murinos foram clonados em vetor pEGFP (N2) (Clontech) 

usando os sítios de restrição XhoI e BamHI (Case e Roy, 2011). NLRC4-GFP e ASC-

GFP foram clonados em vetor retroviral específico de murino pMSCV2.2 (Clontech). 

O sistema de vetor pCL foi utilizado para o empacotamento dos retrovírus das células 

Hek Peak transfectadas e posteriormente mantidas em meio contendo 10% de SBF e 

2 mM L-Glutamina.  O sobrenadante das células Hek Peak contendo os retrovírus foi 

coletado após 2 dias da transfecção, filtrado utilizando filtro de 0.45 µm e utilizado 

para a transdução dos BMDMs. BMDMs foram obtidos de camundongos Casp1/11-/-, 

Asc/Casp1/11-/- e Aim2/Casp1/11-/- e plaqueados em meio para diferenciação.  Após 

3 dias de diferenciação o sobrenadante contendo os retrovírus foram adicionados aos 

BMDMs com 20% de SBF, 25% de LCCM e 2 mM L-Glutamina. Após a diferenciação 

2 X 105 células/poço foram plaqueadas em placa de 24 poços contendo lamínulas de 

vidro de 12 mm e cultivadas em meio suplementado com 10% de SBF e 2 mM L-

Glutamina. Para os experimentos de colocalização com caspases, as culturas foram 
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tratadas com 20 µM de Z-VAD (Promega) por 1 hora e infectados com MOI 1, 3 e 10. 

Após a infecção as placas foram centrifugadas a 300 X g a temperatura ambiente e 

incubadas a 37oC e 5% de CO2.  Após 1, 3 ou 10 horas de infecção as células foram 

fixadas com paraformaldeído 4%, permeabilizadas e bloqueadas com 0.05% de 

saponina mais 10% de soro de cabra (tampão de bloqueio), as lamínulas foram então 

montadas em lâminas com Prolong Gold Antifade Reagent contendo DAPI (Molecular 

probes – Thermo Fisher Scientific). Para os experimentos de colocalização, após a 

permeabilização e bloqueio as células foram incubadas com anti-caspase-8 (Enzo, 

diluição de 1:50), anti-caspase-8 clivada (Cell signaling, diluição de 1:800), anti-

caspase-3 clivada (Cell signaling, diluição de 1:400), anti-caspase-7 clivada (Cell 

signaling, diluição de 1:400), anti-ASC (Adipogen, diluição de 1:250), anti-ASC (Santa 

Cruz, 1:50), anti-caspase-1 (Santa Cruz, diluição de 1:500) ou anti-AIM2 (Cell 

Signaling, diluição de 1:400) diluídos em tampão de bloqueio, por 1 hora. Após 

incubados com o anticorpo primário, as células foram lavadas três vezes com PBS e 

então incubadas com os anticorpos secundários conjugados com o fluoróforo Alexa 

Fluor 594 ou 647 (Molecular probes – Thermo Fisher Scientific, diluição 1:3000), DAPI 

e as lamínulas foram montadas com Prolong Gold Antifade Reagent. O número de 

punctas de NLRC4-GFP ou ASC-GFP em relação as células transduzidas e o número 

de colocalizações foi quantificado em microscópio invertido Leica DMI 4000B com 

objetiva de 100X (Leica Microsystems). As imagens de microscopia de multifóton 

foram adquiridas utilizando o sistema LSM 780 Zeiss AxioObserver (Zeiss) com lente 

de óleo de imersão de aumento de 63X e analisadas e utilizando o software ImageJ.  

 

3.5- Ativação de caspase-8 

Para investigar a ativação de caspase-8, 1 X 105 células/poço foram 

plaqueadas em placas brancas de 96 poços. Após a sua adesão, as células foram 

infectadas com WT Lp, fliI- e flaA- (MOI 10) por 8 horas. A ativação de caspase-8 foi 

medida utilizando o kit de Caspase-8 Glo Assay (Promega) de acordo com o 

recomendado pelo fabricante. Para a avaliação da ativação de caspase-8 por análise 

de Western Blotting, foram plaqueados 1 X 107 células/poço em placa de 6 poços e 

infectados com fliI- e flaA- (MOI 10). Após 8 horas de infecção as células foram lisadas 

com tampão RIPA {25 mM Tris-HCl (pH 7.6) (J.T.Baker), 150 mM NaCl (J.T.Baker), 

1% NP-40 (Fluka Biochemika), 1% deoxicolato de sódio (Sigma- Aldrich), 0.1% SDS} 
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com inibidor de protease (Roche). Os lisados foram centrifugados a 20.500 X g por 15 

minutos a 4oC e posteriormente os sobrenadantes foram ressuspendidos em tampão 

de amostra {50 mM Tris (pH 6.8), 2% SDS (USB Corporation), 0.1% azul de 

bromofenol (Synth), 10% glicerol (Sigma- Aldrich), 2.5% β-mercaptoetanol (J.T.Baker 

)} e fervidos por 5 minutos. As amostras foram então separadas em gel de SDS-PAGE 

15% e posteriormente transferidas para uma membrana de nitrocelulose de 0.22 µm 

(GE Healthcare), utilizando o sistema de transferência Semidry Transfer Cell (Bio-

Rad). Após a transferência, as membranas foram bloqueadas por 1 hora a 25oC em 

tampão TBS (Tris buffered saline) {60.5 g/L de Tris (J.T.Baker) e 87.5 g/L de NaCl 

(J.T.Baker) com pH ajustado para 8.0 com HCl} com 0.01% de Tween-20 (Sigma- 

Aldrich) e 5% de leite em pó desnatado. O anticorpo primário anti-caspase-8 (Enzo, 

diluição 1:500) foi diluído em tampão de bloqueio e incubado na membrana por cerca 

de 12-14 horas a temperatura de 4oC. As membranas foram lavadas três vezes com 

TBS-Tween e então incubadas com anticorpo secundário anti-rato conjugado a 

peroxidase (KPL, diluição 1:3000) diluído em tampão de bloqueio por 1 hora a 

temperatura ambiente. Após a incubação do anticorpo secundário, as membranas 

foram lavadas novamente três vezes com TBS-Tween e foi utilizado ECL Prime 

Western Blotting Detection Reagent (GE Healthcare) para a detecção dos anticorpos 

marcados observados no aparelho Amersham Imager 600 (GE Healthcare). 

 

3.6 – Silenciamento retroviral de caspase-8, Naip5 e GSDMD 

Para o silenciamento retroviral de caspase-8, Naip5 e gasdermina-D (GSDMD), 

células Hek Peak foram transfectadas com vetores lentivirais codificando shRNA 

(small hairpin RNA) para caspase-8 (Sigma-Aldrich - Seq1: TRCN0000231279; Seq2: 

TRCN0000231281), Naip5 (Sigma-Aldrich - TRCN0000114742) e GSDMD (Sigma-

Aldrich - TRCN0000219619) e o como controle um vetor com uma sequência não 

relacionada (NT – non-target shRNA) (Franco et al., 2017). A transfecção das células 

Hek Peak foi realizada com o auxílio de PEI (Polyethylenimine) (Sigma-Aldrich). As 

células transfectadas foram mantidas em meio RPMI 1640 +Hepes suplementado com 

10% de SBF e 2 mM L-Glutamina a 37°C e 5% CO2. Após 2 dias de transfecção o 

sobrenadante das células Hek Peak contendo os retrovírus foi coletado, filtrado 

utilizando filtro de 0.45 µm e utilizado para a transdução dos BMDMs. BMDMs foram 

obtidos de camundongos C57BL/6, Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- e plaqueados em 
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meio para diferenciação.  Após 3 dias de diferenciação o sobrenadante contendo os 

retrovírus codificando os shRNAs e o NT shRNA foram adicionados aos BMDMs com 

20% de SBF e 30% de LCCM. Após um dia de transdução as células foram 

selecionadas com 3 µg/ml de puromicina por 2 dias e então plaqueadas e utilizadas 

de acordo com cada experimento. Para a confirmação do silenciamento das células 

foi realizado Western Blotting para observação da pro-caspase-8 (como descrito 

anteriormente), bem como qPCR em tempo real para caspase-8, Naip5 e GSDMD 

como descreveremos a seguir.  

 

3.7 – qPCR em Tempo Real 

RNA total foi extraído de 2 X 106 células utilizando o kit de isolamento de RNA 

Illustra RNAspin (Ge Healthcare) de acordo com o recomendado pelo fabricante. Após 

a extração, alíquotas de 2 µl foram utilizadas para determinar a concentração de RNA 

total em equipamento de NanoDrop (Thermo Fisher Scientific) e 1 µg do RNA extraído 

foi utilizado para a conversão em cDNA utilizando o kit iScriptTM cDNA Synthesis (Bio-

Rad) e o auxílio do termociclador Mastercycler gradient (Eppendorf) de acordo com o 

recomendado pelo fabricante. O cDNA (10 µg) foi utilizado para a quantificação da 

expressão de caspase-8 (TaqMan Assay: Casp8 – Mn01255716_m1) (Thermo Fisher 

Scientific) por PCR em tempo real utilizando TaqMan Fast Advanced Master Mix 

(Thermo Fisher Scientific) de acordo com o recomendado pelo fabricante. O gene de 

β-actina (TaqMan Assay: Actb – Mn00607939_s1) (Thermo Fisher Scientific) foi 

utilizado com controle para normalização da expressão das amostras. A quantificação 

de Naip5 e GSDMD foi realizada utilizando 25 ng de cDNA e 10 µM de cada primer 

1X SYBR Green (Naip5: FWD: GTTGAGATTGGAGAAGACCTCG, REV-

CACACGTGAAAGCAACCA 

TGG; GSDMD: FWD: TCATGTGTCAACCTGTCAATCAAGGACAT, REV- 

CATCGACGACATCAGAGACTTTGAAGGA). A normalização da expressão de Naip5 

e GSDMD foi realizada pela expressão do gene Gapdh (glyceraldehyde-3- 

phosphate dehydrogenase) (Gapdh: FWD- AGGTCGGTGTGAACGGATTTG, REV-

TGTAGACCATGTAGTTGAGGTCA). A reação de PCR em tempo real foi realizada no 

equipamento Viia 7 Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific). Os resultados 

foram analisados utilizando o método 2-ΔΔCT e foram expressos em relação ao grupo 
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de referência. A porcentagem de silenciamento foi estimada utilizando a equação: {1- 

(2-ΔΔCT) X 100} (Milstein et al., 2013). 

 

3.8 – Camundongos e infecções in vivo 

Os camundongos utilizados neste estudo foram criados e mantidos nos 

Biotérios da Universidade de São Paulo no Campus de Ribeirão Preto (Biotério 

Central, Centro de Criação de Camundongos Especiais, Biotério do Departamento de 

Biologia Celular e Molecular e Biotério do Departamento de Imunologia e Bioquímica). 

Foram utilizados os camundongos C57BL/6 (Jax 000664), Nlrc4-/-, Casp1/11-/-, Asc-/-, 

Casp11-/- e Casp1-/-Casp11tg (Kuida et al., 1995; Lara-Tejero et al., 2006; Sutterwala, 

Ogura, Szczepanik, et al., 2006; Kayagaki et al., 2011). Camundongos duplo-

deficientes foram gerados pelo intercruzamento da progênie F1 dos camundongos 

parentais. Todos os camundongos foram pareados por sexo e idade (todas as 

infecções foram feitas com camundongos de pelo menos 8 semanas) e todos os 

camundongos são do background genético de C57BL/6. Para os experimentos com 

infecções in vivo, foram utilizados cerca de 5-7 animais/grupo como indicado em cada 

figura. Anteriormente às infecções, os camundongos foram anestesiados com 

cetamina e xilazina (50 mg/kg e 10 mg/kg, respectivamente) por via intraperitoneal. 

Após anestesiados os camundongos foram infectados com 40 µl de PBS contendo 1 

X 105 bactérias/camundongo por via intranasal. Para a determinação do número de 

bactérias no pulmão, os camundongos foram sacrificados e seu pulmão retirado, 

triturado e homogeneizado em 5 ml de água estéril por 30 segundos com 

homogeneizador de tecidos Power Gen 125 (Thermo Fisher Scientific). Os pulmões 

homogeneizados foram então diluídos em água e plaqueados em meio CYE para a 

determinação de UFC/pulmão após 4 dias a 36oC (Pereira, Marques, et al., 2011; 

Pereira, Morgantetti, et al., 2011; Mascarenhas et al., 2015).  

 

 3.9 – Ensaio de formação de poro 

A formação de poro nos BMDMs foi quantificada baseada na incorporação de 

iodeto de propídio (PI), um corante fluorescente capaz de entrar apenas em células 

com a membrana danificada (Case et al., 2013; Cerqueira et al., 2015). Para isso, 1 X 

105 células/poço foram plaqueados em placa preta com o fundo transparente de 96 
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poços. Antes da infecção o meio foi substituído por RPMI sem vermelho de fenol 

(Sigma-Aldrich) contendo 15 mM de Hepes (Sigma-Aldrich), apenas 0.038 g/ml de 

NaHCO3 (J.T.Baker), suplementado com 2% de SBF, 2 mM de L-Glutamina, e 

posteriormente adicionado 6 µl de PI e anticorpo anti-L. pneumophila (diluição 1:1000). 

Os macrófagos foram infectados com MOI 10 e posteriormente a placa foi centrifugada 

a 300 X g por 5 minutos a temperatura ambiente. Os BMDMs infectados foram 

mantidos a 37oC, com o PI sendo excitado a 535 nm. A fluorescência de emissão foi 

lida a 617 nm a cada 5 minutos utilizando um fluorímetro de placa Spectra Max i3x 

(Molecular Devices). A formação total de poro foi determinada pela lise das células 

com a adição de 34 µl/poço (contendo 200 µl de meio) de Triton X-100 (Sigma-Aldrich) 

9%. 

  

3.10 – Ensaio de liberação de Lactato desidrogenase (LDH) e ELISA 

Nos ensaios de liberação de Lactato desidrogenase (LDH) e ELISA, 5 X 105 

células/poço foram plaqueadas em placa de 24 poços. No ensaio de LDH, antes da 

infecção o meio foi substituído por RPMI sem vermelho de fenol contendo 15 mM de 

Hepes, 2 g/L de NaHCO3, suplementado com 2% de SBF e 2 mM de L-Glutamina. As 

células foram infectadas com MOI 10 seguidas de uma centrifugação de 300 X g por 

5 minutos a temperatura ambiente. Após 8 horas de infecção o sobrenadante das 

células foi coletado para a dosagem de liberação de LDH com o kit CytoTox 96 LDH-

release (Promega) de acordo com as recomendações do fabricante. O valor do LDH 

total foi determinado pela lise das células com Triton X-100 9%. Para a determinação 

da secreção de citocinas pelo método de ELISA (Enzyme-linked immunosorbent 

assay) após aderidos os BMDMs foram infectados com MOI 10. Após 1 hora de 

infecção as culturas foram lavadas duas vezes com PBS morno e o meio foi 

substituído por um novo meio RPMI 1640 suplementado com 10% de SBF e 2 mM de 

L-Glutamina. As células foram incubadas por 24 horas a 37oC e 5% de CO2, e então 

seus sobrenadantes foram coletados para a dosagem de citocinas utilizando os kits 

de ELISA de acordo com as recomendações do fabricante (BD Biosciences). 
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3.11 – Declaração ética 

Os cuidados com os animais neste trabalho estão de acordo as diretrizes 

institucionais de ética em experimentação animal e foram aprovadas pela Comissão 

de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(CETEA – Número de protocolo: 218/2014). Para a eutanásia, os camundongos foram 

tratados com cetamina e xilazina (50 mg/kg e 10 mg/kg, respectivamente) por via 

intravenosa.   

 

3.12- Análise Estatística 

 

Na realização das análises estatísticas do presente estudo, foi utilizado o 

programa GraphPad Prism 5.0 Para comparar dados entre diferentes grupos 

experimentais, foi empregado o teste t não paramétrico ou teste de análise de 

variância ANOVA seguido de análise pós-teste Bonferroni. O teste não-paramétrico 

Mann-Whitney foi utilizado nas análises dos experimentos in vivo. As diferenças foram 

consideradas estatisticamente diferentes quando p<0.05 e foram indicadas com 

asteriscos nas figuras. 
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4 – RESULTADOS 

 

4.1 – O controle da replicação de L. pneumophila em BMDMs é dependente do 

reconhecimento de flagelina e de NLRC4, independente de ASC e parcialmente 

dependente de caspase-1 

Foi demonstrado anteriormente que o controle da replicação de L. pneumophila 

ocorre pela via já descrita de Naip5/NLRC4/Caspase-1 e por uma via dependente de 

NLRC4, mas independente de caspase-1/11 (Zamboni et al., 2006; Pereira, 

Morgantetti, et al., 2011). Entretanto os mecanismos pelos quais essa via atua eram 

desconhecidos. Com o objetivo de caracterizar as respostas independentes de 

caspase-1/11 no controle da replicação de L. pneumophila, foi utilizada a cepa JR32 

WT Lp de L. pneumophila (Wild-type), e seus mutantes isogênicos fliI- e flaA-. A 

bactéria fliI- é deficiente para uma ATPase importante para a secreção de flagelina 

pelo aparato flagelar; conforme foi demonstrado anteriormente, bactérias fliI- induzem 

ativação do inflamassoma de Naip5/NLRC4 normalmente (Merriam et al., 1997; 

Pereira, Morgantetti, et al., 2011). Por outro lado, a bactéria flaA- é deficiente para 

flagelina, e, portanto, não é capaz de ativar o inflamassoma de Naip5/NLRC4 (Amer 

et al., 2006; Molofsky et al., 2006; Ren et al., 2006). Deste modo, o melhor controle 

para a bactéria flaA- é a bactéria fliI-, já que ambas são deficientes para motilidade, 

mas somente a fliI- expressa flagelina. Para avaliar o crescimento dessas bactérias na 

via independente de caspase-1/11, macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs 

– Bone marrow-derived macrophages) de camundongos C57BL/6, Nlrc4-/-, Casp1/11-

/- e Asc-/-  foram infectados com WT Lp, fliI-, e flaA- com baixo (0.015) e alto (10) MOI 

e lisados após 0, 24, 48, 72 e 96 horas para a determinação das unidades formadoras 

de colônias (UFCs). Em ambos os MOIs os macrófagos C57BL/6 e Asc-/- foram 

altamente restritivos à replicação de L. pneumophila WT Lp e fliI- (Fig. 5A-D). 

Confirmando dados anteriores de que ASC não é importante no controle da replicação 

de L. pneumophila na presença de caspase-1/11 (Zamboni et al., 2006; Case et al., 

2009).  Por outro lado, macrófagos derivados de camundongos Casp1/11-/-  infectados 

com WT Lp e fliI- apresentaram um controle da replicação intermediário nos dois MOIs 

utilizados. Já os macrófagos derivados de camundongos Nlrc4-/- infectados com todas 

as bactérias foram altamente susceptíveis à infecção (Fig. 5A-F), assim como as 

células infectadas com a bactéria mutante para flagelina (flaA-), por não ser 
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reconhecida pela via de NLRC4 (Fig. 5E-F). Esses dados corroboram com os achados 

de que além do inflamassoma de Naip5/NLRC4/Caspase-1 existe uma nova via 

dependente do reconhecimento de flagelina e de NLRC4 e independente de caspase-

1/11 (Pereira, Morgantetti, et al., 2011). A partir desses dados, nós utilizamos dos 

macrófagos derivados de camundongos Casp1/11-/- para a caracterização dessa via 

de controle da replicação de L. pneumophila, na ausência de caspase-1/11.  
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Figura 5: O controle da replicação de L. pneumophila é dependente de NLRC4 e flagelina, 
parcialmente dependente de caspase-1 e independente de ASC. Macrófagos derivados de medula 
óssea (BMDMs) de C57BL/6 (círculo aberto), Nlrc4-/- (quadrado fechado), Casp1/11-/- (triângulo 
fechado) e Asc-/- (triângulo invertido aberto) foram infectados com L. pneumophila WT Lp (A-B), fliI- (C-
D) e flaA- (E-F) com MOI de 0.015 (A, C e E) ou 10 (B, D e F). As células foram lisadas após 0, 24, 48, 
72 ou 96 horas para a determinação das unidades formadoras de colônias (UFCs). Dados demonstram 
a média ± o desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05 comparado com as células Casp1/11-/-, ANOVA. 
Os dados apresentam um experimento representativo de dois experimentos com resultados similares.  
De: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017. 
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4.2- A formação de punctas de NLRC4 por L. pneumophila contendo flagelina é 

dependente de ASC 

A formação e ativação dos inflamassomas gera um agregado citoplasmático 

muito característico, capaz de ser visto em microscópio óptico, denominado de 

“puncta” ou “speck” (Proell et al., 2013). A formação dos punctas leva à auto proteólise 

das caspases, com consequente secreção de citocinas pró-inflamatórias (Martinon et 

al., 2002). Desta maneira, nosso próximo objetivo foi avaliar como ocorre a formação 

do inflamassoma dependente de NLRC4 e independente de caspase-1/11 pela 

observação dos punctas de NLRC4. Para isso utilizamos um sistema retroviral 

expressando NLRC4 fusionado à GFP já padronizado anteriormente (Case e Roy, 

2011). BMDMs derivados de camundongos Casp1/11-/- foram transduzidos com 

NLRC4-GFP e então infectados com WT Lp, fliI- e flaA- (MOI 1, 3 e 10) por 2, 4 e 8 

horas. Nós observamos que a quantidade de punctas de NLRC4-GFP aumenta 

conforme o tempo e a quantidade de bactérias/macrófagos (Fig. 6A). As bactérias WT 

Lp e fliI- induziram uma maior formação de punctas em comparação à bactéria flaA-, 

que apresentou baixas porcentagens de formação de punctas de NLRC4-GFP. Esse 

dado indica que há formação de puncta de NLRC4 em resposta à flagelina de L. 

pneumophila mesmo na ausência de caspase-1/11.   

Diversos trabalhos têm demostrado o papel essencial da molécula adaptadora 

ASC na nucleação dos inflamassomas, incluindo o inflamassoma de NLRC4, AIM2 e 

NLRP3 (Masumoto et al., 1999; Fernandes-Alnemri et al., 2007; Case e Roy, 2011; 

Pierini et al., 2012; Man et al., 2013; Stutz et al., 2013). Dessa maneira nosso próximo 

passo foi avaliar o papel de ASC na formação do puncta de NLRC4-GFP em resposta 

à L. pneumophila na ausência de caspase-1/11. Para isso foram cruzados animais 

Asc-/- e Casp1/11-/- gerando uma prole F1 que foi posteriormente cruzada gerando 

camundongos triplo nocautes para Asc/Casp1/11-/- (Cunha et al., 2017). BMDMs 

desses camundongos, assim como de Casp1/11-/- foram transduzidos com NLRC4-

GFP e posteriormente infectados com fliI- por 8 horas para a quantificação de punctas 

de NLRC4-GFP. Não foi possível detectar nenhum puncta de NLRC4-GFP nos 

macrófagos Asc/Casp1/11-/- infectados com fliI- (Fig. 6B). Entretanto a ausência de 

caspase-1/11 não afetou a formação dos punctas como demostrado anteriormente 

(Fig. 6A). Esses dados confirmam que ASC é essencial para a nucleação do 
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inflamassoma de NLRC4 em resposta à infecção por L. pneumophila contendo 

flagelina, mesmo na ausência de caspase-1/11. 

A partir desses resultados nosso próximo objetivo foi identificar novos 

componentes do inflamassoma dependente de NLRC4 e independente de caspase-

1/11, como por exemplo outras caspases. Tem sido demonstrado que caspases 

apoptóticas, como a caspase-3, caspase-7 e caspase-8 podem participar da formação 

dos inflamassomas por meio da interação com ASC (Masumoto et al., 2003; 

Hasegawa et al., 2005; Akhter et al., 2009; Kumar et al., 2010; Abdelaziz, Gavrilin, 

Akhter, Caution, Kotrange, Khweek, Abdulrahman, Hassan, et al., 2011; Motani et al., 

2011; Pierini et al., 2012; Man et al., 2013; Sagulenko et al., 2013; Man et al., 2014; 

Vajjhala et al., 2015; Kawamoto et al., 2017; Rauch et al., 2017). Desta maneira, 

macrófagos Casp1/11-/-  foram transduzidos com NLRC4-GFP e infectados com fliI- 

por 8 horas. Nesse experimento antes da infecção as células foram tratadas por 1 

hora com inibidor de pan-caspase Z-VAD para bloquear a ativação das caspases e 

facilitar a visualização dos punctas. Após a infecção as células foram fixadas e 

coradas com anticorpo anti-caspase-3, anti-caspase-7 ou anti-caspase-8. Nós não 

detectamos um número significativo de punctas de NLRC4-GFP colocalizados com 

caspase-3 e caspase-7 (Fig. 7A). Entretanto, foi encontrado uma alta taxa de 

colocalização entre os punctas de NLRC4-GFP e os punctas de caspase-8, indicando 

que a caspase-8 pode participar da formação do inflamassoma de NLRC4 na ausência 

de caspase-1/11. Para confirmar esses dados, nós avaliamos a colocalização de 

caspase-8 e ASC nos punctas de NLRC4-GFP em macrófagos Casp1/11-/- infectados 

com fliI-. Tanto os punctas de caspase-8 quanto de ASC apresentaram mais de 80% 

de colocalização com os punctas de NLRC4-GFP (Fig. 7B). Confirmando esses 

dados, imagens adquiridas por microscopia de multifóton revelaram que NLRC4, ASC 

e caspase-8 estão no mesmo puncta, indicando que o inflamassoma independente de 

caspase-1/11 é composto por NLRC4/ASC/Caspase-8 (Fig. 7C).  

A fim de corroborar os dados anteriores foi utilizado um sistema retroviral 

expressando ASC fusionado a GFP, também já padronizado anteriormente (Case e 

Roy, 2011). BMDMs derivados de camundongos Casp1/11-/-  foram transduzidos com 

ASC-GFP e infectados com WT Lp, fliI- e flaA- (MOI 10) por 1 e 8 horas de infecção. 

Nós observamos que a formação dos punctas de ASC-GFP ocorre logo após a 

infecção com WT Lp ou fliI-, mas não com flaA- (Fig. 8A).  Após 8 horas de infecção 



 

63 
 

ocorre um aumento na formação de punctas de ASC-GFP, inclusive nas células 

infectadas com flaA-, entretanto essas células ainda apresentam uma formação de 

punctas inferior se comparadas às células infectadas com WT Lp e fliI-, sendo a 

formação de punctas em tempos mais tardios parcialmente dependente de flagelina. 

Para validar a participação de caspase-8 na via independente de caspase-1/11, 

macrófagos Casp1/11-/- transduzidos com ASC-GFP foram infectadas com fliI- e 

incubadas com anticorpo anti-caspase-3, anti-caspase-7 ou anti-caspase-8. Como 

observado com NLRC4, nas células transduzidas para ASC-GFP a porcentagem de 

colocalização entre ASC, caspase-3 e caspase-7 não foi significativa (Fig. 8B). 

Entretanto, foi encontrado uma alta taxa de colocalização entre ASC-GFP e caspase-

8 (Fig. 8B-C). Em conjunto esses dados indicam que a flagelina de L. pneumophila 

leva à formação de um inflamassoma independente de caspase-1/11 composto por 

NLRC4/ASC/Caspase-8. 
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Figura 6: L. pneumophila leva à formação de puncta de NLRC4-GFP de maneira dependente de 
flagelina e ASC e independente de caspase-1/11.  Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) 
de Casp1/11-/- (A-B) e Asc/Casp1/11-/- (B) foram transduzidos com retrovírus expressando NLRC4-GFP 
e infectados com L. pneumophila WT Lp, fliI- ou flaA- (MOI 1, 3 ou 10). As células foram fixadas após 2 
(A), 4 (A) ou 8 (A-B) horas de infecção e a porcentagem de células transduzidas contendo puncta de 
NLRC4-GFP foi quantificada por meio de microscopia de epifluorescência. Dados demonstram a média 
± o desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05 comparado com as células infectadas com flaA- ou como 
indicado, teste t não paramétrico. Os dados apresentam um experimento representativo de cinco (A) e 
dois (B) experimentos com resultados similares. Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle PA et al. 
PLoS pathogens, 2017. 
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Figura 7:  ASC e caspase-8, mas não caspase-3 e caspase-7 colocalizam o puncta de NLRC4-
GFP em resposta à L. pneumophila contendo flagelina. Macrófagos derivados de medula óssea 
(BMDMs) de Casp1/11-/- foram transduzidos com retrovírus expressando NLRC4-GFP e infectados com 
L. pneumophila fliI- (MOI 10). Após 8 horas de infecção as células foram fixadas e incubadas com anti-
caspase-3 (A), anti-caspase-7 (A), anti-caspase-8 (A-C) ou anti-ASC (B-C). (A-B) A porcentagem de 
colocalização entre os punctas de NLRC4-GFP, caspase-3, caspase-7, caspase-8 e ASC foi 
quantificada por meio de microscopia de epifluorescência. (C) Imagens representativas da 
colocalização entre NLRC4-GFP (verde), caspase-8 (vermelho) e ASC (magenta) em BMDMs 
Casp1/11-/- transduzidos com NLRC4-GFP e infectados com fliI- (MOI 10) por 8 horas. As células foram 
fixadas e marcadas para anti-caspase-8, anti-ASC e o núcleo foi corado com DAPI (ciano). As imagens 
foram adquiridas por microscopia de multifóton utilizando objetiva de óleo de imersão de aumento de 
63X. As imagens foram analisadas utilizando o software ImageJ. Barra de escala, 10 µm. Dados 
demonstram a média ± o desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05, teste t não paramétrico. NI, não 
infectado. Os dados apresentam um experimento representativo de dois experimentos com resultados 
similares. Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017. 
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Figura 8: Puncta de ASC-GFP é induzido em resposta à flagelina de L. pneumophila e colocaliza 
com caspase-8.  Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de Casp1/11-/- foram transduzidos 
com retrovírus expressando ASC-GFP e infectados com L. pneumophila WT Lp (A), fliI- (A-C) ou flaA- 
(A) (MOI 10). (A) As células foram fixadas após 1 ou 8 horas de infecção e a porcentagem de células 
transduzidas contendo puncta de ASC-GFP foi quantificada por meio de microscopia de 
epifluorescência. (B) Após 8 horas de infecção com fliI- (MOI 10), as células foram fixadas e incubadas 
com anti-caspase-3, anti-caspase-7 ou anti-caspase-8. A porcentagem de colocalização entre os 
punctas de ASC-GFP, caspase-3, caspase-7 ou caspase-8 foi quantificada por meio de microscópio de 
epifluorescência. (C) Imagens representativas da colocalização entre ASC-GFP (verde) e caspase-8 
(vermelho) em BMDMs Casp1/11-/- transduzidos com ASC-GFP e infectados com fliI- (MOI 10) por 8 
horas. As células foram fixadas e marcadas para anti-caspase-8 e o núcleo foi corado com DAPI 
(ciano). As imagens foram adquiridas por microscopia de multifóton utilizando objetiva de óleo de 
imersão de aumento de 63X. As imagens foram analisadas utilizando o software ImageJ. Barra de 
escala, 10 µm. Dados demonstram a média ± o desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05, teste t não 
paramétrico. NI, não infectado. Os dados apresentam um experimento representativo de três (A) e dois 
(B-C) experimentos com resultados similares. Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS 
pathogens, 2017. 
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4.3- O inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 leva ao controle da replicação 

de Legionella spp. flageladas na ausência de caspase-1/11 em macrófagos 

Anteriormente observamos que NLRC4, ASC e caspase-8 estão no mesmo 

puncta, sugerindo que caspase-8 participa do inflamassoma independente de 

caspase-1/11 com NLRC4 e ASC. A partir desses dados, nós avaliamos se caspase-

8 é ativada em resposta à infecção por L. pneumophila. Com esse objetivo, BMDMs 

de camundongos Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/-  foram infectados com L. pneumophila 

fliI- e flaA- (MOI 10). Após 8 horas foi avaliada a ativação de caspase-8 por meio da 

adição de um substrato para caspase-8 ativa que quando clivado resulta em um sinal 

luminescente (Caspase-8 Glo Assay) (Zwolanek et al., 2014). Nós detectamos uma 

alta ativação de caspase-8 em células Casp1/11-/-  infectadas com fliI-, mas não com 

flaA- (Fig. 9A). Já nas células deficientes para Asc/Casp1/11 a ativação de caspase-8 

não foi significativa, indicando que ASC é essencial para a ativação de caspase-8, o 

que vai de acordo com os dados anteriores indicando que ASC é essencial para a 

formação deste inflamassoma. Para confirmar esses dados, nós avaliamos a ativação 

de caspase-8 por Western Blot observando a clivagem da pro-caspase-8 (p55) para a 

forma clivada (p18). Nós verificamos uma alta clivagem de caspase-8 em p18 nos 

macrófagos Casp1/11-/- infectados com fliI-, o que também fica evidente pela redução 

da forma p55 (Fig. 9B). Entretanto, os macrófagos Casp1/11-/- infectados com flaA- ou 

Asc/Casp1/11-/- apresentaram uma baixa clivagem de caspase-8, confirmando que a 

ativação e clivagem de caspase-8 é dependente de flagelina e ASC.  

A partir dos dados de que NLRC4/ASC/Caspase-8 formam um inflamassoma e 

que caspase-8 é ativada em resposta à flagelina de L. pneumophila, nosso próximo 

passo foi avaliar o papel de caspase-8 no controle da replicação de L. pneumophila 

independente de caspase-1/11 e mediado por NLRC4 em macrófagos. Com esse 

objetivo foram utilizados retrovírus expressando duas sequencias independentes de 

shRNA para o silenciamento de caspase-8 em BMDMs Casp1/11-/-. Como controle 

foram adicionados aos experimentos retrovírus expressando uma sequência não 

relacionadas (NT – Non-target). Por meio de análises de Western Blot e Real Time 

qPCR, nós detectamos uma diminuição na expressão de caspase-8 nas células 

silenciadas com a Seq1 e Seq2 em relação às células não silenciadas (NT) (Fig. 10A-

B). Também foi possível identificar que a Seq1 apresenta um melhor silenciamento de 

caspase-8 em comparação com a Seq2. É importante ressaltar que o silenciamento 



 

68 
 

dos macrófagos não pode ser completo em relação à caspase-8, já que essa proteína 

é importante para a sobrevivência das células (Varfolomeev et al., 1998; Kaiser et al., 

2011). Para confirmar o silenciamento de caspase-8 por meio de ensaios funcionais, 

BMDMs silenciados com as duas sequências de shRNA para caspase-8 ou com a 

sequência NT foram infectados com fliI- por 8 horas e então foi avaliado o número de 

punctas e ativação de caspase-8 nessas células. Nós detectamos uma redução 

significativa tanto na formação de puncta quanto na ativação de caspase-8 nas células 

silenciadas em comparação às não silenciadas para caspase-8, confirmando assim 

que nosso sistema de silenciamento funciona corretamente (Fig. 10C-D). A partir 

desses dados macrófagos silenciados com as duas sequências de shRNA para 

caspase-8 e a sequência NT, foram infectados com fliI- e flaA-. Após 0, 24, 48 ou 72 

horas as células foram lisadas e plaqueadas em meio CYE para a determinação das 

UFCs. Nós observamos que o silenciamento de caspase-8 leva a um aumento da 

replicação nos macrófagos Casp1/11-/- infectados com fliI-, mas não com flaA-, 

indicando que caspase-8 é importante para o controle da replicação de L. 

pneumophila dependente de flagelina, na ausência de caspase-1/11 (Fig. 10E-F). 

Esse dado suporta a hipótese de que caspase-8 compõe o inflamassoma de NLRC4, 

juntamente com ASC e que esse inflamassoma leva ao controle da replicação de L. 

pneumophila de maneira independente de caspase-1/11. 

Em seguida nós avaliamos o papel de ASC no controle da infecção mediado 

por NLRC4, já que nossos dados anteriores indicam que essa proteína adaptadora é 

essencial para a formação do inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8. Para isso 

BMDMs de camundongos C57BL/6, Nlrc4-/-, Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram 

infectados com L. pneumophila fliI- e flaA- (MOI 10) e lisados após 0, 24, 48 ou 72 

horas para a determinação das UFCs. Nós confirmamos que os macrófagos C57BL/6 

são altamente restritivos, os Casp1/11-/- parcialmente restritivos e os Nlrc4-/- 

susceptíveis em resposta à infecção por L. pneumophila contendo flagelina (fliI-) (Fig. 

11A). Em paralelo, macrófagos Asc/Casp1/11-/- foram altamente susceptíveis à 

infecção por fliI-, apresentando um fenótipo muito parecido com o das células Nlrc4-/-. 

Como observado anteriormente, todos os macrófagos infectados com a bactéria flaA- 

apresentaram um alto crescimento bacteriano, já que essa bactéria não possui 

flagelina e não é reconhecida pela via de NLRC4 (Fig. 11B).  Para analisar se o 

inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 seria uma via específica de 
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reconhecimento de flagelina de L. pneumophila, nós realizamos infecções com outras 

espécies flageladas de Legionella, como L. gratiana e L. micdadei (Silveira e Zamboni, 

2010). Assim como nas infecções com fliI-, com L. gratiana e L. micdadei, os 

macrófagos Asc/Casp1/11-/- foram tão susceptíveis quanto os Nlrc4-/-, já os Casp1/11-

/- foram parcialmente restritivos e os C57BL/6 altamente restritivos (Fig. 11C-D). Esses 

dados indicam que as células Casp1/11-/- controlam mais a infecção por apresentarem 

a via de reconhecimento de flagelina NLRC4/ASC/Caspase-8 funcional.  

Para confirmar essa hipótese foi realizado o silenciamento de caspase-8 com 

as suas sequências de shRNA e a sequência não específica (NT) em macrófagos 

Asc/Casp1/11-/-. O silenciamento foi validado por Western Blot, confirmando uma 

diminuição da expressão de caspase-8 nas células silenciadas (Fig. 11E). BMDMs 

transduzidos com as duas sequências de silenciamento de caspase-8 e a sequência 

NT, foram infectados com fliI- e flaA-, e lisados após 0, 24, 48 ou 72 horas para a 

determinação das UFCs. Como observado na figura 10E, o silenciamento de caspase-

8 em macrófagos Casp1/11-/- infectados com fliI-, leva a um aumento do número de 

bactérias nessas células (Fig. 11F).  Entretanto, o silenciamento de caspase-8 não 

alterou o crescimento das bactérias fliI- nas células Asc/Casp1/11-/-, ou das bactérias 

flaA- tanto em macrófagos Asc/Casp1/11-/- quanto em Casp1/11-/-, o que indica que 

ASC e caspase-8 estão na mesma via (Fig. 11G-I). Em conjunto esses dados 

confirmam que o inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 leva ao controle da 

replicação de Legionella spp. em macrófagos, pelo reconhecimento de flagelina e 

independente das vias de caspase-1/11.  
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Figura 9: Caspase-8 é ativada em resposta à flagelina de L. pneumophila de maneira dependente 
de ASC e independente de caspase-1/11. Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de 
Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram infectados com L. pneumophila fliI- e flaA- com MOI 10. Após 8 
horas de infecção a ativação de caspase-8 foi avaliada utilizando um substrato luminescente de 
caspase-8 (Caspase-8 Glo Assay) (A) ou por Western Blot (B). (B) Após 8 horas de infecção as células 
foram lisadas com tampão RIPA. Os lisados celulares foram separados em gel SDS-PAGE, transferidos 
para membrana de nitrocelulose e incubados com anti-caspase-8. A pro-caspase-8 p55 e a forma 
clivada p18 estão indicadas.  Dados demonstram a média ± o desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05, 
teste t não paramétrico. NI, não infectado. URL, unidades relativas de luminescência. Os dados 
apresentam um experimento representativo de três (A) e dois (B) experimentos com resultados 
similares. De: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017. 
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Figura 10: Caspase-8 é importante para o controle da replicação de L. pneumophila mediado por 

NLRC4 e independente de caspase-1/11.  Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de 
Casp1/11-/- foram transduzidos com retrovírus expressando sequências de shRNA para o silenciamento 
de caspase-8 (Seq1 e Seq2) e uma sequência não relacionada (NT- non-target). O silenciamento foi 
confirmado por análises de Western Blot (A) e qPCR em Tempo Real (B). (A) Células não infectadas 
foram lisadas com tampão RIPA. Os lisados das células foram separados em gel SDS-PAGE, 
transferidos para membrana de nitrocelulose e incubados com anti-caspase-8 (pro-caspase-8 p55) e 
anti-α-actina. (B) Quantificação da expressão de caspase-8 por RT-qPCR em macrófagos silenciados 
para duas sequências de shRNA para caspase-8 e sequência não relacionada. O gene β-Actina foi 
utilizado como controle para normalização dos níveis de expressão. Os números acima das barras 
indicam a porcentagem de silenciamento comparado com a sequência NT pela equação: {1- (2-ΔΔCT) X 
100}. (C-D) BMDMs Casp1/11-/- transduzidos foram infectados com L. pneumophila fliI- (MOI 10). Após 
8 horas de infecção as células foram fixadas e o números de punctas de caspase-8 foram quantificados 
com auxílio de microscópio de epifluorescência (C), e a ativação de caspase-8 foi avaliada pela adição 
um substrato luminescente de caspase-8 (Caspase-8 Glo Assay) (D). (E-F) As células transduzidas 
com a sequência NT (triangulo fechado), shRNA Casp8 Seq1 (quadrado aberto) ou Seq2 (losango 
fechado) foram infectadas com fliI- e flaA- (MOI 10) e lisadas após 0, 24, 48 ou 72 horas para a 
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determinação das unidades formadoras de colônias (UFCs). Dados demonstram a média ± o desvio 
padrão das triplicatas. *, P<0.05 comparado com as células transduzidas com a sequência NT ou como 
indicado,  teste t não paramétrico (C-D) e ANOVA (E-F). NI, não infectado. NT, não relacionado (non-
target). Os dados apresentam um experimento representativo de três experimentos com resultados 
similares.  De: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017. 
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Figura 11: ASC é importante para o controle da replicação de L. pneumophila mediado pelo 

inflamassoma de NLRC4/Caspase-8 e independente de caspase-1/11. (A-D) Macrófagos derivados 
de medula óssea (BMDMs) de camundongos C57BL/6 (círculo aberto), Nlrc4-/- (quadrado fechado), 
Casp1/11-/- (triângulo fechado) e Asc/Casp1/11-/- (triângulo aberto) foram infectados com L. 
pneumophila fliI- (A), flaA- (B), L. gratiana (C) e L. micdadei (D) (MOI 10). As células foram lisadas após 
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0, 24, 48 ou 72 horas para a determinação das unidades formadoras de colônias (UFCs). (E-I) BMDMs 
de camundongos Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram transduzidos com retrovírus expressando 
sequências de shRNA para o silenciamento de caspase-8 (Seq1 e Seq2) e uma sequência não 
relacionada (NT- non-target). (E) O silenciamento foi confirmado por análises de Western Blot. Células 
não infectadas foram lisadas com tampão RIPA. Os lisados celulares foram separados em gel SDS-
PAGE, transferidos para membrana de nitrocelulose e incubados com anti-caspase-8 (pro-caspase-8 
p55) e anti-α-actina. (F-I) As células transduzidas com a sequência NT (triangulo fechado), shRNA 
Casp8 Seq1 (quadrado aberto) ou Seq2 (losango fechado) foram infectadas com fliI- e flaA- (MOI 10) e 
lisadas após 0, 24, 48 ou 72 horas para a determinação das UFCs. Dados demonstram a média ± o 
desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05 comparado com as células transduzidas com a sequência NT, 
ANOVA. NT, não relacionado (non-target). Os dados apresentam um experimento representativo de 
quatro (A), dois (B-D) ou um (E-I) experimentos com resultados similares.  De: MASCARENHAS, 
Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017. 
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4.4 – ASC é essencial para o controle da replicação de Legionella flagelada 

mediado pelo inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 in vivo 

Nos dados anteriores nós observamos que a via de NLRC4/ASC/Caspase-8 é 

importante para o controle da replicação de Legionella spp. em macrófagos. A partir 

disso, nosso próximo objetivo foi identificar se essa via também é importante para o 

controle de Legionella flagelada in vivo. Os camundongos Casp8-/- são 

embrionariamente letais, o que nos impede de gerar camundongos Casp1/11/8-/- 

(Kaiser et al., 2011). De acordo com os nossos dados ASC é essencial para a 

formação do inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8, a partir disso nós utilizamos 

como estratégia os animais Asc/Casp1/11-/- para verificar a importância dessa via no 

controle da replicação de Legionella spp. in vivo. Com esse objetivo camundongos 

C57BL/6, Nlrc4-/-, Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram infectados com 105 

bactérias/camundongo de L. pneumophila fliI-, L. gratiana e L. micdadei. Após 4, 48 

ou 72 horas os pulmões dos animais foram retirados, homogeneizados e plaqueados 

em meio CYE para a determinação das UFCs/pulmão. Nós observamos que tanto na 

infecção com fliI- quanto com L. gratiana e L. micdadei os animais Asc/Casp1/11-/- 

foram tão susceptíveis quando os Nlrc4-/- (Fig. 12A-C). Como demonstrado nos 

macrófagos, os camundongos Casp1/11-/- foram parcialmente restritivos à infecção 

por essas bactérias, entretanto os camundongos C57BL/6 foram altamente restritivos. 

Confirmando nossos dados, camundongos Asc/Casp1/11-/- foram mais susceptíveis 

que os Casp1/11-/- apenas quando infectados com fliI-, mas não com a flaA- que não 

é reconhecida por nenhuma das vias de NLRC4 (Fig. 12D). Em conjunto esses dados 

indicam que o inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 é formado em resposta à 

flagelina de Legionella spp. e opera no controle da sua replicação in vitro e in vivo em 

uma via independente de caspase-1/11.   
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Figura 12: ASC é essencial para o controle da replicação de Legionella flagelada mediado por 
NLRC4 e independente de caspase-1/11 in vivo.  Camundongos C57BL/6 (círculo aberto), Nlrc4-/- 
(quadrado fechado), Casp1/11-/- (triângulo fechado) e Asc/Casp1/11-/- (triângulo aberto) foram 
infectados por via intranasal com 105 bactérias/camundongo de fliI- (A e D), L. gratiana (B), L. micdadei 
(C) e flaA- (D). Os animais foram sacrificados após 4, 48 ou 72 horas de infecção. Diluições dos pulmões 
homogeneizados foram plaqueados em meio CYE para a determinação das unidades formadoras de 
colônias (UFCs). Cada ponto representa um animal, e as linhas horizontais representam as médias dos 
valores. *, P<0.05. #, indica P<0.05 comparado com C57BL/6, Mann Whitney test. Os dados 
apresentam um experimento representativo de cinco (A), um (B-C) ou dois (D) experimentos com 
resultados similares.  De: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017. 



 

77 
 

4.5 – AIM2 não participa no inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 em 

resposta à infecção por L. pneumophila 

Trabalhos tem demonstrado que AIM2, um sensor de dupla fita de DNA, induz 

a ativação de um inflamassoma pelo recrutamento de ASC,  levando à formação de 

punctas, ativação de caspase-1, piroptose e secreção de citocinas pró-inflamatórias 

(Muruve et al., 2008; Burckstummer et al., 2009; Fernandes-Alnemri et al., 2009; 

Hornung et al., 2009; Roberts et al., 2009). Em paralelo tem sido observado a 

participação de AIM2 em vias independentes de caspase-1 e dependentes de 

caspase-8 (Pierini et al., 2012; Pierini et al., 2013; Sagulenko et al., 2013). Desta 

maneira, nós investigamos se AIM2 faz parte do inflamassoma de 

NLRC4/ASC/Caspase-8 em resposta à L. pneumophila.  Para isso BMDMs de 

camundongos Casp1/11-/- foram transduzidos com NLRC4-GFP e infectados com fliI- 

(MOI 10). Após 8 horas de infeção as células foram fixadas e marcadas com anti-

AIM2, para análise da colocalização entre AIM2 e os punctas de NLRC4-GFP. Não foi 

observada uma colocalização significativa entre os punctas de NLRC4-GFP e AIM2, 

o que indica que AIM2 não está presente no inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-

8 (Fig. 13A). É importante destacar, que foram detectados punctas de AIM2 em 

resposta à L. pneumophila, como demonstrado na Fig. 13A, entretanto a maioria 

desses punctas não colocalizavam com os de NLRC4-GFP.  Para confirmar esses 

dados, BMDMs de camundongos Casp1/11-/- e Aim2/Casp1/11-/-  transduzidos com 

NLRC4-GFP foram infectados com WT Lp, fliI- ou flaA- por 8 horas para a quantificação 

dos punctas de NLRC4-GFP. Nós não detectamos nenhuma diferença na formação 

de punctas de NLRC4-GFP entre os macrófagos de camundongos Casp1/11-/- e 

Aim2/Casp1/11-/- infectados com WT Lp ou fliI- (Fig. 13B). O mesmo foi observado 

quando comparamos a ativação de caspase-8 entre as células Casp1/11-/-  e 

Aim2/Casp1/11-/-, indicando que AIM2 não é importante para a formação e ativação 

do inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 (Fig. 13C).  

Para corroborar os dados de que AIM2 não participa do inflamassoma de 

NLRC4/ASC/Caspase-8, nós investigamos o papel desse receptor no controle da 

replicação de L. pneumophila in vitro e in vivo na ausência de caspase-1/11. Para isso 

BMDMs de camundongos C57BL/6, Nlrc4-/-, Casp1/11-/- e Aim2/Casp1/11-/- foram 

infectados com fliI- e lisados após 0, 24, 48 ou 72 horas para a determinação das 

UFCs. Não houve nenhuma diferença no crescimento bacteriano entre as células 
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Casp1/11-/- e as Aim2/Casp1/11-/-, indicando que AIM2 não é importante para o 

controle da replicação de L. pneumophila mediado por NLRC4 na ausência de 

caspase-1/11 (Fig. 14A). Para validar esses dados in vivo, camundongos C57BL/6, 

Nlrc4-/-, Casp1/11-/-, Aim2/Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram infectados com fliI- (105 

bactérias/camundongo) e após 4, 48 ou 72 horas os pulmões dos animais foram 

retirados, homogeneizados e plaqueados em meio CYE para a determinação das 

UFCs/pulmão. Como observado nos macrófagos, também in vivo não houve diferença 

no crescimento de bactérias no pulmão dos camundongos Casp1/11-/- e 

Aim2/Casp1/11-/- tanto no tempo de 48 quanto de 72 horas (Fig.14B-C).  Entretanto, 

os camundongos Nlrc4-/- e Asc/Casp1/11-/- apresentaram uma alta susceptibilidade à 

infecção por fliI-, como demostrado anteriormente na figura 12A. Dessa maneira nós 

concluímos que AIM2 não faz parte do inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8.    
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Figura 13: AIM2 não participa da formação dos punctas de NLRC4-GFP e da ativação de caspase-
8 em resposta à infecção por L. pneumophila com flagelina. (A-B) Macrófagos derivados de medula 
óssea (BMDMs) de Casp1/11-/- (A-B) e Aim2/Casp1/11-/- (B) foram transduzidos com retrovírus 
expressando NLRC4-GFP e infectados com L. pneumophila WT Lp (B) e fliI-  (A-B) (MOI 10) por 8 
horas. (A) As células foram fixadas e marcadas com anti-AIM2 (vermelho), o núcleo celular com DAPI 
(ciano) e os punctas de NLRC4-GFP estão representados em verde. A porcentagem de colocalização 
entre os punctas de NLRC4-GFP e os de AIM2 está representada no gráfico e foi quantificada com 
auxílio de microscópio de epifluorescência. As imagens foram adquiridas por microscopia de multifóton 
utilizando objetiva de óleo de imersão de aumento de 63X. As imagens foram analisadas utilizando o 
software ImageJ. Barra de escala, 10 µm. (B) A quantificação das células transduzidas contendo 
punctas de NLRC4-GFP após 8 horas de infecção com WT Lp e fliI- (MOI 10), foi realizada com auxílio 
de microscópio de epifluorescência. (C) BMDMs de camundongos Casp1/11-/- e Aim2/Casp1/11-/- foram 
infectados com fliI- e flaA- (MOI 10). Após 8 horas de infecção a ativação de caspase-8 foi avaliada 
utilizando um substrato luminescente de caspase-8 (Caspase-8 Glo Assay).  Dados demonstram a 
média ± o desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05, teste t não paramétrico. NI, não infectado. URL, 
unidades relativas de luminescência. NS, não significativo. Os dados apresentam um experimento 
representativo de dois experimentos com resultados similares. Adaptado de: MASCARENHAS, 
Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017. 
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Figura 14: AIM2 não é importante para o controle da replicação mediado por NLRC4 e 
independente de caspase-1/11 em macrófagos e in vivo. (A) Macrófagos derivados de medula 
óssea (BMDMs) de camundongos C57BL/6 (círculo aberto), Nlrc4-/- (quadrado fechado), Casp1/11-/- 
(triângulo fechado) e Aim2/Casp1/11-/- (losango aberto) foram infectados com fliI- (MOI 10). As células 
foram lisadas após 0, 24, 48 ou 72 horas para a determinação das unidades formadoras de colônias 
(UFCs). (B-C) Camundongos C57BL/6 (círculo aberto), Nlrc4-/- (quadrado fechado), Casp1/11-/- 
(triângulo fechado), Aim2/Casp1/11-/- (losango aberto) e Asc/Casp1/11-/- (triângulo aberto) foram 
infectados por via intranasal com 105 bactérias/camundongo de fliI-. Os animais foram sacrificados após 
4, 48 ou 72 horas de infecção. Diluições dos pulmões homogeneizados foram plaqueados em meio 
CYE para a determinação das UFCs. Cada ponto representa um animal, e as linhas horizontais 
representam as médias dos valores. *, P<0.05. #, indica P<0.05 comparado com C57BL/6, ANOVA (A) 
Mann Whitney (B-C). Os dados apresentam um experimento representativo de três (A) e dois (B-C) 
experimentos com resultados similares.  Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS 
pathogens, 2017.  
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4.6 – Naip5 é essencial para a ativação do inflamassoma de 

NLRC4/ASC/Caspase-8 em resposta à L. pneumophila flagelada na ausência de 

caspase-1/11 

Nossos dados anteriores demonstraram que na ausência de caspase-1/11 o 

inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 é ativado levando ao controle da replicação 

de L. pneumophila. Sabe-se que na via de NLRC4 dependente de caspase-1, o 

reconhecimento de flagelina ocorre pelo sensor Naip5. Esse receptor do tipo NLR 

reconhece o domínio C-terminal da flagelina, levando ao recrutamento de NLRC4 e 

ativação de caspase-1 (Amer et al., 2006; Molofsky et al., 2006; Ren et al., 2006; 

Zamboni et al., 2006; Lightfield et al., 2008; Kofoed e Vance, 2011; Zhao et al., 2011). 

Para avaliar se na via de NLRC4/ASC/Caspase-8, Naip5 também é o receptor de 

flagelina, foi utilizado um sistema retroviral expressando uma sequência de shRNA 

para o silenciamento de Naip5 em BMDMs Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/-. Como 

controle foram adicionados aos experimentos retrovírus expressando uma sequência 

não relacionada (NT), utilizada anteriormente nos experimentos de silenciamento com 

caspase-8 (Fig. 10 e 11E-I). Por meio de análises de RT-qPCR, nós confirmamos o 

silenciamento de Naip5 pela diminuição da sua expressão nas células transduzidas 

com os retrovírus expressando a sequência de shRNA para Naip5 em comparação 

com a sequência NT (Fig. 15A). Após a confirmação do silenciamento esses 

macrófagos foram infectados com L. pneumophila WT Lp, fliI- e flaA- por 8 horas e foi 

avaliada a ativação de caspase-8 nessas células. Foi detectada uma alta ativação de 

caspase-8 nos macrófagos Casp1/11-/- infectados com WT Lp e fliI- em comparação 

com os infectados com flaA-, como demonstrado anteriormente nas figuras 9A e 13C 

(Fig.15B). Entretanto, nas células silenciadas para Naip5 essa ativação foi reduzida, 

indicando que Naip5 é importante para a ativação de caspase-8 de maneira 

dependente de flagelina. Como demostrado anteriormente nos macrófagos 

Asc/Casp1/11-/-, a ativação de caspase-8 não foi significativa.   

Para avaliar o papel de Naip5 no controle da replicação de L. pneumophila na 

via independente de caspase-1/11 os BMDMs Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- 

silenciados ou não para Naip5 foram infectados com fliI- e flaA-, após 0, 24, 48 ou 72 

horas as células foram lisadas para a determinação das UFCs. Nós detectamos um 

aumento do número de bactérias nas células Casp1/11-/-  silenciadas infectadas com 

fliI- quando comparadas com as células não silenciadas, indicando que Naip5 é 
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importante para o controle na replicação mesmo na ausência de caspase-1/11 (Fig. 

15C). Entretanto, o silenciamento de Naip5 não alterou o crescimento bacteriano nas 

células infectadas com flaA- ou nas células Asc/Casp1/11-/- infectadas tanto com fliI- 

quanto com flaA- (Fig. 15D-F). Esses dados indicam que Naip5 participa do 

inflamassoma de NLRC4/ASC levando à ativação de caspase-8 em resposta à 

flagelina de L. pneumophila em uma via independente de caspase-1/11.  
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Figura 15: A ativação do inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 em resposta à infecção por L. 
pneumophila flagelada é dependente de Naip5. Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) 
de Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram transduzidos com retrovírus expressando uma sequência de 
shRNA para o silenciamento de Naip5 e uma sequência não relacionada (NT- non-target). (A) O 
silenciamento foi confirmado por análises de qPCR em Tempo Real. Quantificação da expressão de 
Naip5 por RT-qPCR em macrófagos transduzidos com retrovírus contendo uma sequência de shRNA 
para o silenciamento de Naip5 e uma sequência não relacionada. O gene Gapdh foi utilizado como 
controle para normalização dos níveis de expressão. Os números acima das barras indicam a 
porcentagem de silenciamento comparado com a sequência NT pela equação: {1- (2-ΔΔCT) X 100}. (B) 
BMDMs de Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- transduzidos foram infectados com L. pneumophila fliI- e flaA- 
(MOI 10). Após 8 horas de infecção a ativação de caspase-8 foi avaliada pela adição um substrato 
luminescente de caspase-8 (Caspase-8 Glo Assay). (C-F) As células transduzidas com a sequência NT 
(triangulo fechado) ou shRNA Naip5 (quadrado aberto) foram infectadas com fliI- e flaA- (MOI 10) e 
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lisadas após 0, 24, 48 ou 72 horas para a determinação das unidades formadoras de colônias (UFCs). 
Dados demonstram a média ± o desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05 comparado com as células 
transduzidas com a sequência NT ou como indicado, teste t não paramétrico (B) e ANOVA (C-F). NI, 
não infectado. NT, não relacionado (non-target). URL, unidades relativas de luminescência. Os dados 
apresentam um experimento representativo de um (B) ou três (C-F) experimentos com resultados 
similares.  Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017. 
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4.7 –  A ativação do inflamassoma de Naip5/NLRC4/ASC/Caspase-8 induz a 

formação de poro, mas não a secreção de IL-1β 

Foi relacionado a formação de poro e indução de piroptose como um 

mecanismos que desencadeiam o controle da replicação de bactérias intracelulares 

como Salmonella Thyphimurium, Burkholderia thailandensis e L. pneumophila  (Miao 

et al., 2010; Jorgensen, Lopez, et al., 2016; Jorgensen, Zhang, et al., 2016). Nosso 

grupo demonstrou que L. pneumophila leva à formação de poro pela via de caspase-

1 e caspase-11, pelo reconhecimento de flagelina e LPS respectivamente (Silveira e 

Zamboni, 2010; Case et al., 2013; Cerqueira et al., 2015). Mediante esses dados, 

nosso próximo objetivo foi avaliar se o inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 induz 

a formação de poro em resposta a infecção por L. pneumophila. Para isso foi utilizado 

um ensaio de formação de poro em tempo real onde a fluorescência liberada pela 

incorporação de Iodeto de Propídio (PI) foi detectada por um fluorímetro de placa. O 

PI é um corante fluorescente não permeável, ou seja, só é incorporado em células 

com a membrana danificada, sendo assim uma bom indicador da formação de poros 

(Case et al., 2013; Cerqueira et al., 2015; Cunha et al., 2015; Cunha et al., 2017). Para 

esses experimentos foram utilizamos BMDMs C57BL/6, Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- 

infectados com bactérias fliI- e flaA-. Essas células foram monitoradas por 8 horas de 

infecção em fluorímetro de placa para a detecção da incorporação de PI a cada 5 

minutos. Nós não detectamos nenhuma formação de poros nas células não infectadas 

(Fig. 16A). Entretanto, observamos uma alta taxa de formação de poro nos 

macrófagos C57BL/6 infectados com fliI-, em decorrência da ativação do 

inflamassoma de Naip5/NLRC4/Caspase-1 (Fig. 16B). Essas mesmas células 

infectadas com flaA- apresentaram um poro mais reduzido, resultado da ativação do 

inflamassoma de caspase-11 (Fig. 16C) (Case et al., 2013). Notavelmente, nós 

detectamos uma significativa a formação de poro nos BMDMs Casp1/11-/- infectados 

com fliI-, entretanto esse poro começou mais tardiamente quando comparado com o 

poro das células C57BL/6, indicando que existe uma via de morte celular 

independente de caspase-1/11 (Fig. 16B). Não foi detectada uma significativa 

formação de poros nas células Casp1/11-/- infectadas com flaA-, ou nas células 

Asc/Casp1/11-/- infectadas tanto com fliI- quanto com flaA-. Esses dados indicam que 
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que a via NLRC4/ASC/Caspase-8 induz a formação de poros de maneira dependente 

de flagelina e ASC e independente de caspase-1/11.  

Foi demonstrado que a formação de poros na membrana leva a um desbalanço 

iônico, o que gera entrada de água na célula e assim a sua lise e liberação da enzima 

lactato desidrogenase (LDH) no sobrenadante (Fink e Cookson, 2006). Para 

corroborar nossos dados, foi dosado a liberação de LDH no sobrenadante desses 

macrófagos após 8 horas de infecção. Tanto os BMDMs de camundongos C57BL/6 

quanto Casp1/11-/- infectados com fliI- apresentaram uma alta taxa de liberação de 

LDH, confirmando que existe uma via de morte celular independente de caspase-1/11 

(Fig. 16D). Essas mesmas células infectadas com flaA-, apresentaram uma liberação 

de LDH reduzida, em resposta à ativação do inflamassoma de caspase-11 e de AIM2, 

recentemente demonstrado pelo nosso grupo (Case et al., 2013; Cunha et al., 2017). 

Não houve diferença na liberação de LDH nas células Asc/Casp1/11-/- infectadas tanto 

com fliI- quanto com flaA-, já que a detecção de LDH foi baixa com ambas as infecções. 

Desta maneira nossos dados indicam que o inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-

8 induz a formação de poros e morte celular de maneira independente de caspase-

1/11 e dependente do reconhecimento de flagelina.  

Tem sido amplamente reportado a participação de caspase-8 e ASC em vias 

independentes de caspase-1 na secreção de citocinas pró-inflamatórias como IL-18 e 

IL-1β (Man et al., 2013; Man et al., 2014; Antonopoulos et al., 2015; Rauch et al., 2017; 

Schneider et al., 2017). Para avaliar se o inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 

também induz a secreção dessas citocinas em resposta à L. pneumophila, BMDMs 

C57BL/6, Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram infectados com WT Lp, fliI- e flaA- por 

24 horas quando então seus sobrenadantes foram coletados para detecção de IL-1β 

e IL-12. Nós encontramos uma alta secreção de IL-1β nos macrófagos C57BL/6 

infectados tanto com WT Lp quanto com fliI-. Entretanto, a secreção desta citocina nos 

BMDMs Casp1/11-/- foi muito baixa e nos Asc/Casp1/11-/- praticamente não foi 

detectada (Fig. 16E). A produção de IL-12 foi igual em todas as células infectadas, 

confirmando que todas estavam primadas e prontas para a responder à infecção (Fig. 

16F). Desta maneira, nossos dados indicam que a via majoritária de secreção de IL-

1β em resposta à flagelina é a de Naip5/NLRC4/Caspase-1. Já a via 
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NLRC4/ASC/Caspase-8 não parece ser importante para a secreção desta citocina em 

resposta à infecção por L. pneumophila. 

 Nós demonstramos anteriormente que a flagelina de L. pneumophila induz 

formação de poros e morte celular, mas não a secreção de IL-1β de maneira 

independente de caspase-1/11 (Figura 16). Para avaliar a participação de caspase-8 

nessa formação de poro independente de caspase-1/11, nós utilizamos BMDMs 

Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- silenciados para caspase-8 e infectados com fliI-  e flaA- 

e analisamos e incorporação de PI por 6 horas.  Os macrófagos não infectados não 

apresentaram formação de poro, confirmando que a transdução não leva à morte 

celular (Fig. 17A e D). A formação de poros foi evidente nas células Casp1/11-/- 

infectadas com fliI- em comparação com as Asc/Casp1/11-/- (Fig. 17B e E). Em 

paralelo, nós observamos uma diminuição na formação de poro nas células Casp1/11-

/- silenciadas para caspase-8 em relação às não silenciadas (Fig. 17B). Confirmando 

o papel de flagelina na ativação dessa via, apenas células Casp1/11-/- infectadas com 

fliI-, mas não com flaA-, induziram a formação de poros na membrana (Fig. 17B e C).  

Corroborando esses dados BMDMs Casp1/11-/- tratados com Z-IETD, um inibidor de 

caspase-8, e infectados com fliI- apresentaram uma diminuição na formação de poros 

em relação às células tratadas com DMSO (Fig. 17H). Entretanto não houve diferença 

na formação de poros nas células tratadas infectadas com flaA- ou não infectadas (Fig. 

17G e I).  Esses dados indicam que caspase-8 é importante para a formação de poros 

pela via independente de caspase-1/11 em resposta à infecção por L. pneumophila.  

 Para avaliar a participação de Naip5 na indução de morte celular induzida pela 

via NLRC4/ASC/Caspase-8 foram utilizados BMDMs Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- 

transduzidos com shRNA para o silenciamento de Naip5 e a sequência NT, e 

infectados com WT Lp, fliI- e flaA-. Nós detectamos uma diminuição na formação de 

poros nas células Casp1/11-/- silenciadas para Naip5 e infectadas com WT Lp e fliI- 

em relação às não silenciadas (Fig. 18B e C). Entretanto, as células infectadas com 

flaA-, bem como os macrófagos Asc/Casp1/11-/- infectados com WT Lp, fliI- ou flaA- 

apresentaram uma formação de poros baixa, tanto nas células silenciadas quanto nas 

não silenciadas para Naip5 (Fig. 18D-H). Esses achados indicam que a flagelina de 

L. pneumophila desencadeia uma formação de poro e morte celular independente de 

caspase-1/11 pela via dependente de Naip5/NLRC4/ASC/Caspase-8.   
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Figura 16: A via de NLRC4/ASC/Caspase-8 é importante para a formação de poro, mas não 
secreção de IL-1β em resposta à L. pneumophila flagelada na ausência de caspase-1/11.  (A-C) 
Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de camundongos C57BL/6 (círculo aberto), 
Casp1/11-/- (triângulo fechado) e Asc/Casp1/11-/- (triângulo aberto) foram infectados com L. 
pneumophila fliI-  ou flaA- (MOI 10).  A formação de poro foi avaliada pela incorporação de iodeto de 
propídio (PI) em tempo real com o auxílio de um fluorímetro de placa (a cada 5 minutos). As 
porcentagens de URF foram estimadas em relação às células lisadas com Triton X-100. (D-F) BMDMs 
de camundongos C57BL/6, Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram infectados com WT Lp (E-F), fliI- (D-F) 
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ou flaA- (D-F) (MOI 10). Após 8 (D) ou 24 (E-F) horas o sobrenadante dessas células foi coletado para 
a detecção da liberação de lactato desidrogenase (LDH) (D) e citocinas (IL-1β e IL-12 p40) (E-F), 
respectivamente. (D) Foi dosada a liberação de LDH no sobrenadante das células utilizando o kit 
CytoTox96 LDH-release.  As porcentagens de liberação de LDH foram estimadas em relação as células 
lisadas com Triton X-100. (E-F) A produção de IL-1β (E) e IL-12 p40 (F) na cultura as células foi 
estimada pelo método de ELISA. Dados demonstram a média ± o desvio padrão das triplicatas. *, 
P<0.05, teste t não paramétrico. NI, não infectado. URF, unidades relativas de fluorescência. ND, não 
detectado. NS, não significativo. Os dados apresentam um experimento representativo de cinco (A-C), 
três (D) e dois (E-F) experimentos com resultados similares.  Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle 
PA et al. PLoS pathogens, 2017.  
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Figura 17: Poro induzido por ASC na ausência de caspase-1/11 é dependente de caspase-8. (A-
F) Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de Casp1/11-/- (A-C) e Asc/Casp1/11-/- (D-F) foram 
transduzidos com retrovírus expressando duas sequências independentes de shRNA para o 
silenciamento de caspase-8 (Seq1 e Seq2) e uma sequência não relacionada (NT- non-target). Os 
macrófagos transduzidos foram infectados com L. pneumophila fliI- ou flaA- (MOI 10).  (G-I) BMDMs de 
camundongos Casp1/11-/-  foram tratados com Z-IETD, um inibidor de caspase-8 ou DMSO e então 
infectados com fliI- ou flaA- (MOI 10). (A-I) A formação de poro foi avaliada pela incorporação de iodeto 
de propídio (PI) em tempo real com o auxílio de um fluorímetro de placa (a cada 5 minutos). As 
porcentagens de URF foram estimadas em relação às células lisadas com Triton X-100. Dados 
demonstram a média ± o desvio padrão das triplicatas. NI, não infectado. URF, unidades relativas de 
fluorescência. Os dados apresentam um experimento representativo de três (A-F) e dois (G-I) 
experimentos com resultados similares.  Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS 
pathogens, 2017.  
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Figura 18: Naip5 é importante para a formação de poro pelo inflamassoma de 
NLRC4/ASC/Caspase-8 em resposta à L. pneumophila flagelada. Macrófagos derivados de medula 
óssea (BMDMs) de Casp1/11-/- (A-D) e Asc/Casp1/11-/- (E-H) foram transduzidos com retrovírus 
expressando uma sequência de shRNA para o silenciamento de Naip5 e uma sequência não 
relacionada (NT- non-target). Os macrófagos transduzidos foram infectados com L. pneumophila WT 
Lp, fliI- ou flaA- (MOI 10).  A formação de poro foi avaliada pela incorporação de iodeto de propídio (PI) 
em tempo real com o auxílio de um fluorímetro de placa (a cada 5 minutos). As porcentagens de URF 
foram estimadas em relação às células lisadas com Triton X-100. Dados demonstram a média ± o 
desvio padrão das triplicatas. NI, não infectado. URF, unidades relativas de fluorescência. Os dados 
apresentam um experimento representativo de dois experimentos com resultados similares.  Adaptado 
de: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017.  
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4.8- Caspase-8 é recrutada para o inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-1, mas 

só é ativada na ausência de caspase-1 ou gasdermina-D. 

Anteriormente nós utilizamos como estratégia camundongos deficientes para 

Casp1/11 para avaliar os mecanismos da via independente dessas proteínas. 

Entretanto, em condições normais as proteínas caspase-1 e a caspase-11 estão 

presentes nas células e são ativadas em resposta à L. pneumophila. Desta maneira 

nós investigamos como caspase-8 participa do inflamassoma de Naip5/NLRC4/ASC 

na presença de caspase-1/11 em resposta à infecção por L. pneumophila. Com esse 

objetivo, BMDMs de camundongos C57BL/6 foram infectados com L. pneumophila fliI- 

por 8 horas e então incubados com anti-ASC, anti-caspase-8 ou anti-caspase-1 para 

avaliar o recrutamento dessas proteínas endógenas para o inflamassoma. Nos 

macrófagos não infectados, a formação de punctas não foi significativa (Fig. 19A).  

Entretanto, nós detectamos a formação de punctas de ASC e o recrutamento de 

caspase-8 para esses punctas mesmo nas células C57BL/6 (Fig. 19B). Notavelmente, 

foi encontrada uma alta taxa de colocalização entre os punctas de caspase-1 e 

caspase-8 (mais de 60%), indicando que mesmo na presença de caspase-1, a 

caspase-8 também é recrutada para o inflamassoma de Naip5/NLRC4/ASC (Fig. 

19C).   

A partir desses dados, nosso próximo passo foi avaliar a ativação de caspase-

8 na presença de caspase-1/11.  Com essa finalidade, BMDMs de camundongos 

C57BL/6, Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram infectados com fliI- e flaA- por 8 horas 

para a determinação da ativação de caspase-8 nessas células. Como demonstrado 

nos dados anteriores, existe uma alta ativação de caspase-8 nos macrófagos 

Casp1/11-/- infectados com fliI-, mas não nos infectados com flaA- ou nos 

Asc/Casp1/11-/- (Fig. 19D). Entretanto, não foi possível identificar ativação de caspase-

8 nos macrófagos C57BL/6 infectados tanto com fliI- quanto com flaA-, indicando que 

a caspase-8 não é ativada na presença de caspase-1/11. Para verificar se essa 

diferença na ativação de caspase-8 não é decorrente de um fundo genético ou 

microbiota diferentes, camundongos C57BL/6 foram cruzados com Casp1/11-/- 

gerando uma prole F1 que foi então cruzada gerando camundongos F2 (Casp1/11+/+, 

Casp1/11-/+ e Casp1/11-/-). BMDMs dos camundongos F2 (littermate control) foram 

infectados com WT Lp, fliI- e flaA- para avaliação da ativação de caspase-8 após 8 

horas de infecção. Nós detectamos ativação de caspase-8 somente nas células 
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Casp1/11-/- infectadas com WT Lp e fliI-, mas não nas Casp1/11+/+ e Casp1/11+/-, 

indicando que a presença de caspase-1 ou caspase-11 impede a ativação de 

caspase-8 (Fig. 19E). Para verificar qual das caspases inflamatórias, caspase-1 ou 

caspase-11, estaria impedindo a ativação de caspase-8, nós utilizamos BMDMs de 

camundongos deficientes apenas para caspase-1 (Casp1-/-/Casp11tg) ou deficientes 

apenas para caspase-11 (Casp11-/-) (Kayagaki et al., 2011).  A ativação de caspase-

8 foi detectada apenas nas células deficientes para caspase-1 expressando caspase-

11 como um transgene (Casp1-/-/Casp11tg) infectadas com WT Lp e fliI- (Fig. 19F). 

Entretanto a deficiência apenas na caspase-11 não foi o bastante para possibilitar a 

ativação de caspase-8 em resposta à infecção por L. pneumophila. Esses dados 

indicam que a caspase-8 é recrutada para o inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-

1, entretanto só é ativada na ausência de caspase-1.  

Recentemente foi demonstrado que a ativação das caspases inflamatórias 

como caspase-1 e caspase-11 levam à clivagem de gasdermina-D (GSDMD) (He et 

al., 2015; Kayagaki et al., 2015; Shi et al., 2015). Essa proteína quando clivada libera 

o seu domínio N-terminal que é o responsável por formar a estrutura do poro na 

membrana e posteriormente a morte celular por piroptose (Ding et al., 2016; Liu et al., 

2016). Desta maneira nós avaliamos se a inibição de GSDMD em BMDMs contendo 

caspase-1 possibilitaria a ativação de caspase-8. Com esse objetivo, BMDMs 

C57BL/6 e Casp1/11-/- foram transduzidos com retrovírus expressando duas 

sequências independentes de shRNA para o silenciamento de GSDMD e a sequência 

NT (não relacionada).  Por meio de análises de qPCR em Tempo Real, nós 

confirmamos o silenciamento de GSDMD pela diminuição da sua expressão nas 

células transduzidas com os retrovírus expressando as sequências de shRNA para 

GSDMD em comparação com a sequência NT (Fig. 20A). Após a confirmação do 

silenciamento por essas sequências de shRNA, os macrófagos transduzidos foram 

infectados com WT Lp, fliI- e flaA- por 8 horas para a detecção da ativação de caspase-

8. Nós observamos que o silenciamento de GSDMD com as duas sequências de 

shRNA nas células C57BL/6, possibilitou a ativação de caspase-8 em resposta à L. 

pneumophila contendo flagelina, indicando que caspase-8 só é ativada na ausência 

de caspase-1 ou GSDMD (Fig. 21B). Não houve diferença na ativação de caspase-8 

entre as células Casp1/11-/- silenciadas ou não para GSDMD. Para corroborar esses 

dados nós avaliamos a ativação de caspase-8 em BMDMs de camundongos 
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deficientes para Gsdmd. Confirmando nossos dados anteriores nós observamos a 

ativação de caspase-8 somente em macrófagos Casp1/11-/- e não em C57BL/6, 

Casp11-/- e Asc/Casp1/11-/- infectados com WT Lp e fliI- (Fig. 20C). Corroborando a 

hipótese de que a ausência de GSDMD possibilita a ativação de caspase-8, BMDMs 

de camundongos Gsdmd-/- apresentaram uma ativação de caspase-8 similar aos 

Casp1/11-/- infectados com WT Lp e fliI-, confirmando assim que caspase-8 só é 

ativada na ausência de caspase-1 ou GSDMD. 

  Por fim, nós avaliamos o papel de GSDMD no poro independente de caspase-

1/11, induzido pela via NLRC4/ASC/Caspase-8 em resposta à infecção por L. 

pneumophila. Utilizando o sistema de shRNA, nenhuma formação de poro foi 

detectada nas células não infectadas silenciadas para GSDMD, confirmando que o 

silenciamento não leva à uma morte celular inespecífica (Fig. 21A e E).  Os 

macrófagos C57BL/6 silenciados para GSDMD e infetados para WT Lp e fliI- 

apresentaram uma diminuição na formação de poros, confirmando que GSDMD é 

importante para a formação do poro pela via Naip5/NLRC4/Caspase-1 (Fig. 21B e C). 

Entretanto não houve diferença na formação de poros entre as células Casp1/11-/- 

silenciadas ou não para GSDMD, indicando que a formação de poro pela via de 

NLRC4/ASC/Caspase-8 ocorre por uma via independente de GSDMD (Fig. 21F-H). 

Em conjunto esses dados demonstram que em resposta à flagelina de Legionella spp. 

caspase-8 é recrutada para o inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-1, entretanto 

só é ativada na ausência de caspase-1 ou GSDMD. O inflamassoma de 

NLRC4/ASC/Caspase-8 induz a formação de poros independente de GSDMD, 

possivelmente pela clivagem de outra gasdermina.  
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Figura 19: Caspase-8 colocaliza com inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-1, mas só é ativada 
na ausência de caspase-1. (A-C) Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de C57BL/6 não 
infectados (NI) ou infectados com L. pneumophila fliI- (MOI 10) (B-C) por 8 horas foram fixados e 
marcados com anti-caspase-1 (verde), anti-caspase-8 (vermelho), anti-ASC (verde) e o núcleo celular 
com DAPI (ciano). A porcentagem de colocalização entre os punctas de caspase-1 e caspase-8 está 
representada no gráfico e foi quantificada com auxílio de microscópio de epifluorescência. As imagens 
foram adquiridas por microscopia de multifóton utilizando objetiva de óleo de imersão de aumento de 
63X. As imagens foram analisadas utilizando o software ImageJ. Barra de escala, 10 µm.  (D) BMDMs 
de camundongos C57BL/6, Casp1/11-/- e Asc/Casp1/11-/- foram infectados com fliI- e flaA- com MOI 10. 
(E) BMDMs gerados a partir de camundongos Casp1/11+/+, Casp1/11+/- e Casp1/11-/- (Littermate 
Control) foram infectados com WT Lp, fliI- e flaA- com MOI 10. (F) BMDMs de camundongos C57BL/6, 
Casp1/Casp11tg e Casp11-/- foram infectados com fliI- e flaA- com MOI 10 (D-F) Após 8 horas de 
infecção a ativação de caspase-8 foi avaliada utilizando um substrato luminescente de caspase-8 
(Caspase-8 Glo Assay). Dados demonstram a média ± o desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05, teste 
t não paramétrico. NI, não infectado. URL, unidades relativas de luminescência. Os dados apresentam 
um experimento representativo de dois (A-C e E) e cinco (D) experimentos com resultados similares. 
Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017.  
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Figura 20: Inibição ou deleção de gasdermina-D permite a ativação de caspase-8 em células 
contendo caspase-1.  Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de C57BL/6 e Casp1/11-/- 
foram transduzidos com retrovírus expressando duas sequências independentes de shRNA para o 
silenciamento de GSDMD (Seq1 e Seq2) e uma sequência não relacionada (NT- non-target). (A) O 
silenciamento foi confirmado por análises de qPCR em Tempo Real. Quantificação da expressão de 
GSDMD por RT-qPCR em macrófagos silenciados para duas sequências de shRNA para GSDMD e 
sequência não relacionada. O gene Gapdh foi utilizado como controle para normalização dos níveis de 
expressão. Os números acima das barras indicam a porcentagem de silenciamento comparado com a 
sequência NT pela equação: {1- (2-ΔΔCT) X 100}. (B) BMDMs C57BL/6 e Casp1/11-/- transduzidos foram 
infectados com L. pneumophila WT Lp, fliI-  e flaA- com MOI 10. Após 8 horas de infecção a ativação 
de caspase-8 foi avaliada pela adição um substrato luminescente de caspase-8 (Caspase-8 Glo Assay) 
(C) BMDMs de camundongos C57BL/6, Casp1/11-/-, Casp11-/-, Gsdmd-/- e Asc/Casp1/11-/- foram 
infectados com WT Lp, fliI-  e flaA- com MOI 10. Após 8 horas de infecção a ativação de caspase-8 foi 
avaliada pela adição um substrato luminescente de caspase-8 (Caspase-8 Glo Assay). Dados 
demonstram a média ± o desvio padrão das triplicatas. *, P<0.05 comparado com as células infectadas 
com flaA-, teste t não paramétrico. NI, não infectado. NT, não relacionado (non-target). URL, unidades 
relativas de luminescência. Os dados apresentam um experimento representativo de dois experimentos 
com resultados similares.  Adaptado de: MASCARENHAS, Danielle PA et al. PLoS pathogens, 2017. 

Figura C ainda não publicada.  
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Figura 21: Gasdermina-D é importante para a formação de poro em BMDMs C57BL/6, mas não 
em Casp1/11-/-. Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de C57BL/6 e Casp1/11-/- foram 
transduzidos com retrovírus expressando duas sequências independentes de shRNA para o 
silenciamento de GSDMD (Seq1 e Seq2) e uma sequência não relacionada (NT- non-target). Os 
macrófagos transduzidos foram infectados com L. pneumophila WT Lp, fliI- ou flaA- (MOI 10).  A 
formação de poro foi avaliada pela incorporação de iodeto de propídio (PI) em tempo real com o auxílio 
de um fluorímetro de placa (a cada 5 minutos). As porcentagens de URF foram estimadas em relação 
às células lisadas com Triton X-100. Dados demonstram a média ± o desvio padrão das triplicatas. NI, 
não infectado. URF, unidades relativas de fluorescência. Os dados apresentam um experimento 
representativo de dois experimentos com resultados similares.  De: MASCARENHAS, Danielle PA et 
al. PLoS pathogens, 2017. 
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5 – DISCUSSÃO 

L. pneumophila é uma bactéria intracelular Gram-negativa flagelada, 

causadora da doença dos legionários e febre de Pontiac (Mcdade et al., 1977). 

Durante sua história evolutiva, esta bactéria seguiu parasitando protozoários 

intracelulares como amebas de vida livre, entretanto os humanos são considerados 

seus hospedeiros acidentais (Rowbotham, 1980; Fliermans et al., 1981). 

Consequentemente, quando é fagocitada por macrófagos alveolares, L. pneumophila 

é reconhecida por uma série de PRRs, como os TLRs e os NLRs, sendo um excelente 

modelo de estudo para a ativação das vias do sistema imune inato (Massis e 

Zamboni, 2011; Mascarenhas e Zamboni, 2017). Diversos TLRs e NLRs são ativados 

em resposta à L. pneumophila (Massis e Zamboni, 2011). A ativação de certos NLRs 

leva à formação de um complexo proteico citoplasmático denominado de 

inflamassoma (Ting et al., 2008; Guo et al., 2015).  A formação desse complexo, com 

a proteína adaptadora ASC, leva à ativação e clivagem de caspase-1 com 

consequente morte celular por piroptose e secreção de citocinas pró-inflamatórias 

como IL-18 e IL-1β (Martinon et al., 2002).  

O inflamassoma mais importante para o controle da replicação de L. 

pneumophila em células de camundongos é o de Naip5/NLRC4/Caspase-1 

(Yamamoto et al., 1988; Zamboni et al., 2006). Nesse inflamassoma o receptor Naip5 

reconhece a porção C-terminal da flagelina pelo seu domínio NBD (Zamboni et al., 

2006; Lightfield et al., 2008; Tenthorey et al., 2014). Após o reconhecimento de 

flagelina, Naip5 se oligomeriza e recruta NLRC4, levando à ativação de caspase-1  

(Lightfield et al., 2008; Kofoed e Vance, 2011; Zhao et al., 2011). A ativação dessa 

protease leva à morte celular por piroptose e controle da replicação da bactéria 

(Silveira e Zamboni, 2010; Pereira, Marques, et al., 2011).  

Trabalhos reportaram respostas induzidas por NLRC4 de maneira 

independente de caspase-1, como controle da replicação e indução de morte celular 

(Gao e Abu Kwaik, 1999; Coers et al., 2007; Akhter et al., 2009; Fortier et al., 2009; 

Abdelaziz, Gavrilin, Akhter, Caution, Kotrange, Khweek, Abdulrahman, Grandhi, et al., 

2011; Abdelaziz, Gavrilin, Akhter, Caution, Kotrange, Khweek, Abdulrahman, Hassan, 

et al., 2011; Pereira, Morgantetti, et al., 2011; Zhu et al., 2013). Pereira, Morgantetti, 

et al (2011) demonstraram que além do inflamassoma de Naip5/NLRC4/Caspase-1, 

existe uma outra via independente de caspase-1/11 e dependente de NLRC4 em 
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resposta à flagelina de Legionella spp. Neste trabalho foi verificado que camundongos 

deficientes para Nlrc4 são mais susceptíveis do que camundongos deficientes para 

Casp1/11 (Pereira, Morgantetti, et al., 2011). Esta foi uma observação muito 

importante, já que por muito tempo foi considerado que NLRC4 e caspase-1 faziam 

parte de uma via única de controle da replicação de bactérias flageladas.  

Foi demonstrada a participação de caspases apoptóticas, como caspase-3, 

caspase-7 e caspase-8, nas funções induzidas pelos inflamassomas, induzindo morte 

celular e secreção de citocinas pró-inflamatórias (Masumoto et al., 2003; Hasegawa 

et al., 2005; Akhter et al., 2009; Kumar et al., 2010; Abdelaziz, Gavrilin, Akhter, 

Caution, Kotrange, Khweek, Abdulrahman, Hassan, et al., 2011; Motani et al., 2011; 

Pierini et al., 2012; Man et al., 2013; Sagulenko et al., 2013; Man et al., 2014; Vajjhala 

et al., 2015; Kawamoto et al., 2017; Rauch et al., 2017). A partir da hipótese de que 

alguma dessas caspases poderia fazer parte do inflamassoma independente de 

caspase-1/11, nós realizamos ensaios de colocalização entre NLRC4-GFP e essas 

caspases. A partir desses experimentos nós determinamos que esse novo 

inflamassoma é composto por NLRC4/ASC/Caspase-8 em resposta ao 

reconhecimento de flagelina de L. pneumophila (Fig. 7 e 8). Nós especulamos que 

essa via também é ativada em resposta à outras bactérias flageladas, já que foi 

reportado a interação de NLRC4 e caspase-8 em outras espécies como S. 

Thyphimurium e Listeria monocytogenes (Man et al., 2013; Sagulenko et al., 2013; 

Uchiyama et al., 2013; Rauch et al., 2017).   

Além do recrutamento para o puncta de NLRC4 e ASC em resposta à L. 

pneumophila flagelada, demonstramos que caspase-8 é ativada de maneira 

independente de caspase-1/11 e dependente de ASC (Fig. 9). Nós observamos a 

ativação de caspase-8 pela detecção de um substrato luminescente desta protease 

e também pela sua clivagem em p18 por Western Blot. A utilização destas duas 

técnicas é importante uma vez que foi demonstrado que, assim como a caspase-1, a 

caspase-8 também apresenta uma forma ativa e não clivada importante nas 

respostas contra patógenos (Philip et al., 2016).  

Além de caspase-1, trabalhos demonstraram a participação de caspase-3 e 

caspase-7 em respostas induzidas por L. pneumophila (Gao e Abu Kwaik, 1999; 

Akhter et al., 2009; Abdelaziz, Gavrilin, Akhter, Caution, Kotrange, Khweek, 

Abdulrahman, Hassan, et al., 2011; Zhu et al., 2013). Entretanto, nos nossos 
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experimentos não observamos nenhuma colocalização entre os punctas de NLRC4-

GFP, caspase-3 e caspase-7, sugerindo que essas caspases não interagem 

diretamente com o inflamassoma de NLRC4/ASC. De maneira muito interessante 

dados preliminares realizados após este trabalho, sugerem que caspase-7 também 

faz parte deste complexo. Nós especulamos que, como ocorre nos mecanismos de 

apoptose, na indução de morte celular pelo inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-

8, a caspase-8 também atua como uma caspase iniciadora levando à ativação de 

caspase-7, uma caspase efetora (Shi, 2002; Li e Yuan, 2008; Creagh, 2014). Esses 

dados não contradizem o que demonstramos nos experimentos de colocalização, já 

que utilizamos Z-VAD para a inibição da ativação das caspases e melhor visualização 

dos punctas.  

Por meio da utilização de shRNA para o silenciamento de caspase-8 e o 

camundongo Asc/Casp1/11-/-, nós demonstramos que o inflamassoma 

NLRC4/ASC/Caspase-8 é essencial para o controle da replicação de Legionella spp. 

flagelada in vitro e in vivo (Fig. 10-12). Esses dados são muito relevantes, uma vez 

que nunca foi demonstrada uma resposta relacionada à caspase-8 e essa bactéria. 

É importante dar destaque para a estratégia que utilizamos de shRNA para o 

silenciamento de caspase-8, visto que camundongos deficientes para caspase-8 não 

sobrevivem pela indução da via de necroptose, sendo necessária a deleção também 

de Ripk3 nesses animais (Varfolomeev et al., 1998; Kaiser et al., 2011). Além disso, 

caspase-8 está envolvida em diversas vias e processos celulares, dentre eles a 

indução das vias de apoptose, o priming pelos TLRs, e a produção de citocinas como 

TNF e IL-12 (Li e Yuan, 2008; Parrish et al., 2013; Creagh, 2014; Mace et al., 2014; 

Antonopoulos et al., 2015; Kang et al., 2015; Philip et al., 2016). Desta maneira, a 

utilização dos camundongos Asc/Casp1/11-/- é mais adequada para a avaliação do 

controle da replicação neste inflamassoma dependente de Naip5/NLRC4.  

Trabalhos primordiais no estudo de L. pneumophila identificaram que Naip5 é 

essencial para controlar a replicação desta bactéria (Yamamoto et al., 1988; Diez et 

al., 2000; Diez et al., 2003; Wright et al., 2003). Além da via de reconhecimento de 

flagelina com Naip5 e Naip6, NLRC4 também interage com Naip1 e Naip2 quando 

ocorre o reconhecimento de proteínas needle e rod (respectivamente) dos sistemas 

de secreção do Tipo III de bactérias (Kofoed e Vance, 2011; Rayamajhi et al., 2013; 

Rauch et al., 2016). Entretanto, no controle da replicação de L. pneumophila, o 
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receptor Naip5 parece ser o único importante dentre os receptores do tipo Naip 

(Rauch et al., 2016; Zhao et al., 2016).  Por meio do silenciamento de Naip5 por 

shRNA nós observamos que Naip5 é essencial no controle da replicação de L. 

pneumophila também na via independente de caspase-1/11. Nós detectamos uma 

diminuição na ativação de caspase-8 e formação de poros em macrófagos 

silenciados para Naip5, confirmando que o reconhecimento de flagelina por esse 

receptor é essencial para a ativação do inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 na 

ausência de caspase-1/11.  

Diversos trabalhos sugerem que a morte celular por piroptose pode resultar no 

controle bacteriano (Miao et al., 2010; Larock e Cookson, 2013). Foi proposto 

recentemente que a formação de PITs (Pore Intracellular Traps) é importante para o 

controle da infecção de bactérias intracelulares (Jorgensen, Zhang, et al., 2016). Os 

PITs são formados de restos de células que passaram por piroptose, onde as 

bactérias ficam presas, impedindo que infectem novas células. Foi demonstrado que 

as bactérias que passaram por essas células em piroptose, apresentam uma menor 

capacidade de infectar novas células, são mais susceptíveis à ROS e antibióticos. 

Nossos dados sugerem que a flagelina de Legionella spp. induz morte celular tanto 

pela via dependente quanto independente de caspase-1, pela ativação de caspase-

8. Tanto as vias dependentes de caspase-1 ou caspase-8 levam ao controle da 

replicação de L. pneumophila. Desta maneira nós especulamos que a formação dos 

PITs é responsável pelo controle da replicação de Legionella spp. flagelada de 

maneira dependente de caspase-1 e caspase-8.  

Foi demonstrado que a piroptose leva à um extravasamento do conteúdo 

citoplasmático, com liberação de DAMPs, citocinas pró-inflamatórias e mediadores 

lipídicos recrutando novas células para o sítio de infecção (Jorgensen, Lopez, et al., 

2016). Um trabalho publicado pelo nosso grupo em 2014, demonstra que existe uma 

fase de replicação inicial que pode ser controlada pelo inflamassoma de NLRC4 e 

uma fase da infecção mais tardia que é controlada pelo recrutamento de células, 

levando ao “clearance” das bactérias (Mascarenhas et al., 2015). Desta maneira, nós 

sugerimos que a ativação dos inflamassomas, como o de NLRC4/ASC/Caspase-8, 

induz piroptose com formação dos PITs, esse mecanismo controla a replicação inicial 

das bactérias.  O recrutamento de novas células para o sítio de infecção, 
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principalmente neutrófilos leva a um controle da infecção dessas bactérias ou 

clearance.  

 Um trabalho utilizando mutantes de NLRC4 para a região LRR, identificou uma 

morte celular induzida por NLRC4 independente de caspase-1 e dependente de 

caspase-8 (Kumar et al., 2010). Neste trabalho os autores identificaram que a 

proteína Sug1, componente do proteassoma 26S, se liga à NLRC4 levando a sua 

ubiquitinação e com isso ao recrutamento e ativação de caspase-8. Desta maneira, 

é muito possível que Sug1 também faça parte do inflamassoma de 

NLRC4/ASC/Caspase-8 colaborando na indução de morte celular (Raghawan et al., 

2017).  

 Man et al., 2013 observaram a colocalização de ASC e caspase-8 em resposta 

à infecção por S. Thyphimurium (Man et al., 2013). Contudo, diferente dos nossos 

achados, a ativação de caspase-8 induz somente a secreção de IL-1β e não a 

indução de morte celular em resposta à infecção por S. Thyphimurium. Essa diferença 

de fenótipos pode ser explicada, já que os autores do trabalho utilizaram apenas 

células de camundongos C57BL/6. Provavelmente a diminuição que observaram nas 

células Casp8Ripk3-/- na indução de IL-1β é referente à ativação do inflamassoma de 

NLRP3, já que é bem descrito que caspase-8 é essencial para o priming e ativação 

deste inflamassoma (Gurung et al., 2014; Antonopoulos et al., 2015; Kang et al., 

2015).  No presente trabalho utilizamos como estratégia macrófagos de 

camundongos Casp1/11-/-  para o estudo desta via independente de caspase-1/11. 

Esses macrófagos já secretam uma baixa quantidade de IL-1β em resposta à 

infecção por L. pneumophila, indicando que a via de NLRC4/ASC/Caspase-8 é 

ineficiente para a secreção desta citocina (Zamboni et al., 2006; Case et al., 2009; 

Case e Roy, 2011; Kayagaki et al., 2011; Casson et al., 2013; Cerqueira et al., 2015).  

AIM2 é caracterizado como um receptor que leva à ativação de caspase-8 em 

um processo dependente de ASC. Entretanto, nossos dados com AIM2 sugerem que 

AIM2 não faz parte do inflamassoma composto por NLRC4/ASC/Caspase-8. 

Observamos que AIM2 não colocaliza com os punctas de NLRC4-GFP e não é 

importante para a formação dessas estruturas (Fig. 13). Também foi determinado que 

AIM2 não é importante para o controle da replicação em macrófagos e in vivo em 

resposta à infecção por L. pneumophila flagelada (Fig. 14). É interessante notar, que 

foram encontrados punctas de AIM2, já que tem sido reportada a ativação do 
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inflamassoma de AIM2 em resposta à L. pneumophila (Ge et al., 2012; Cunha et al., 

2017). Entretanto esses punctas não colocalizavam com os de NLRC4-GFP. Este é 

um dado interessante, pois demonstra que o puncta se forma de maneira específica 

e não são todas as moléculas ativadas dos inflamassomas em um mesmo puncta. 

Uma vez que foi reportado que em resposta à infecção por S. Thyphimurium os 

inflamassomas de NLRP3 e NLRC4 são recrutados para o mesmo complexo (Man et 

al., 2014). Em dados preliminares, nós observamos que os punctas de NLRP3 

também não colocalizam com os de NLRC4/ASC/Caspase-8.  

Além de verificarmos que o inflamassoma independente de caspase-1/11 é 

composto por NLRC4/ASC/Caspase-8, também determinamos que neste 

inflamassoma a formação de punctas e ativação de caspase-8 é dependente da 

proteína adaptadora ASC (Fig. 6B). Dado que vai de acordo com o demostrado em 

outros trabalhos de que ASC é essencial para a nucleação dos inflamassomas (Case 

e Roy, 2011). Um trabalho publicado em 2015 demonstrou que o domínio PYD de 

ASC interage com o domínio DED da caspase-8 gerando uma estrutura filamentosa 

muito parecida com o que demonstramos na figura 8C (Vajjhala et al., 2015). A 

interação entre esses dois domínios é essencial para a nucleação e 

autoprocessamento da caspase-8. Já a ligação entre ASC e NLRC4 ocorre pelos 

domínios CARD das duas proteínas (Schroder e Tschopp, 2010). A determinação das 

funções de ASC no inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 é muito importante 

para esclarecer a controvérsia por trás do papel de ASC nas funções induzidas por 

NLRC4.  

Trabalhos demostram que ASC não é importante para o controle da infecção 

de L. pneumophila em células de camundongos (Zamboni et al., 2006; Case et al., 

2009). Entretanto, outros trabalhos reportaram que células Asc-/- são mais 

susceptíveis à infecção por essa bactéria (Abdelaziz, Gavrilin, Akhter, Caution, 

Kotrange, Khweek, Abdulrahman, Grandhi, et al., 2011; Abdelaziz, Gavrilin, Akhter, 

Caution, Kotrange, Khweek, Abdulrahman, Hassan, et al., 2011). Nós iniciamos o 

trabalho testando os BMDMs Asc-/- e não detectamos nenhuma diferença em relação 

ao crescimento bacteriano quando comparados aos C57BL/6, confirmando que ASC 

não é importante para o controle da replicação de L. pneumophila em condições 

normais (Fig. 5). Entretanto, na ausência de caspase-1/11 essa proteína adaptadora 

se mostrou essencial para o controle da replicação desta bactéria, tanto em 
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macrófagos quanto in vivo, já que os camundongos Asc/Casp1/11-/- foram mais 

susceptíveis que os Casp1/11-/-. Em 2010, um trabalho utilizou formas mutantes de 

caspase-1 para avaliar as funções de ASC (Broz et al., 2010). Foi observado que 

existem dois tipos de complexos formados na ativação dos inflamassomas. Um 

primeiro complexo sem a presença de ASC, que leva apenas à ativação de caspase-

1 e não sua clivagem. A caspase-1 ativa e não clivada é capaz de induzir a formação 

de poros, morte celular, e consequentemente controle da replicação. É importante 

destacar que esse primeiro complexo não leva à uma eficiente clivagem de caspase-

1 e secreção de citocinas. O recrutamento de ASC para o complexo leva à formação 

dos punctas, e clivagem das caspases por proximidade, gerando assim a secreção 

de citocinas pró-inflamatórias como IL-1β. De maneira muito interessante, após a 

morte celular por piroptose, são liberados DAMPs para meio extracelular, dentre eles 

os punctas formados, que parecem ativar novas células, causando uma propagação 

da inflamação e assim formando novos punctas (Franklin et al., 2014; Franklin et al., 

2018). Desta maneira, diferente do que ocorre no inflamassoma dependente de 

caspase-1 onde ASC só é importante para a formação dos punctas e clivagem de 

citocinas inflamatórias, na via dependente de caspase-8 a proteína adaptadora ASC 

também é essencial para a formação de poro e controle da replicação de Legionella 

spp.   

Nossos dados sugerem que em condições normais, na presença de caspase-

1/11, a caspase-8 é recrutada para este puncta contendo NLRC4/ASC/Caspase-1, 

inflamassoma que é altamente eficiente na secreção de IL-1β. Entretanto a caspase-

8 só é ativada na ausência e/ou inibição de caspase-1 ou GSDMD (Fig. 19 e 20). Um 

trabalho publicado alguns meses após a publicação do nosso estudo, encontrou 

dados muito semelhantes (Schneider et al., 2017). Neste trabalho os autores 

observaram que em resposta à diversos estímulos ocorre a ativação dos 

inflamassomas de NLRP3, AIM2 e NLRC4, com recrutamento de caspase-1 e 

caspase-8 para os punctas de ASC. Através da utilização de um mutante 

enzimaticamente inativo de caspase-1, foi observado que a ativação de caspase-8 só 

ocorre na ausência de caspase-1 ativa ou de GSDMD. Tudo indica que essa inibição 

da ativação de caspase-8 é tempo dependente. Isso porque a indução de piroptose 

pela via de NLRC4/Caspase-1 é muito rápida, começando com menos de uma hora 

de infecção (Fig. 16B). De acordo com alguns dados preliminares nossos, com 2 
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horas de infecção a taxa de ativação de caspase-8 ainda é muito baixa em resposta 

à L. pneumophila. Além disso, a adição de glicina antes da infecção por essa bactéria, 

que inibe a lise da célula por piroptose, parece aumentar a ativação de caspase-8 

nas células C57BL/6. Entretanto, os mecanismos pelos quais ocorre essa inibição da 

ativação de caspase-8 na presença de caspase-1 ou GSDMD ainda precisam ser 

melhor estudados. Nossos dados indicam que essa via de NLRC4/ASC/Caspase-8 é 

uma via alternativa de controle da replicação de patógenos quando a via dependente 

de caspase-1 não pode ser ativada. Essa via alternativa de sinalização abaixo de 

NLRC4 pode ser muito importante no caso de infecções com vírus ou outros 

organismos que possam inibir ativação da caspase-1 ou de GSDMD. Inibição que já 

foi reportada por alguns trabalhos (Callus e Vaux, 2007; Jamieson et al., 2013; Lei et 

al., 2017).  

Além da formação de poro dependente de caspase-1 e caspase-11, nós 

demonstramos que existe uma formação de poros e morte celular independente de 

caspase-1/11 com características muito similares as de piroptose. Em contrapartida, 

diferente do que ocorre nos macrófagos de camundongos C57BL/6, nas células 

deficientes para Casp1/11 essa morte celular não é dependente de GSDMD, o que 

também foi observado em outros estudos (Rauch et al., 2017; Schneider et al., 2017). 

É possível que essa morte celular induzida por caspase-8 é dependente de outra 

gasdermina, ou até mesmo outra proteína formadora de poro. São conhecidas até 

hoje dez gasderminas em camundongos: GSDMA (GSDMA1, GSDMA2, GSDMA3), 

GSDMC (GSDMC1, GSDMC2, GSDMC3 e GSDMC4), GSDMD, GSDME (também 

conhecida como dfna5) e GSDMF (também conhecida como dfnb59) (Kovacs e Miao, 

2017). A maioria dessas gasderminas já teve seu papel descrito ligado à indução de 

poro e morte celular (Shi et al., 2015). Inclusive já foi demonstrado que GSDME é 

clivada por caspase-3, levando a indução de piroptose em resposta à drogas 

quimioterápicas (Rogers et al., 2017; Wang et al., 2017; Wang et al., 2018). 

Entretanto, ainda não há relatos acerca da resposta à patógenos e a indução de 

piroptose por outras gasderminas. Neste contexto, estudos futuros acerca do papel 

de outras gasderminas na morte celular induzida pelo inflamassoma de 

NLRC4/ASC/Caspase-8 são de extrema importância.  

De forma geral os dados deste trabalho em conjunto com o que foi 

demonstrado por outros estudos, sugere que em resposta à flagelina de Legionella 
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spp. é formado um primeiro complexo com Naip5/NLRC4 e sem ASC onde ocorre a 

ativação de caspase-1 (Fig. 22) (Broz et al., 2010). Essa ativação leva à clivagem de 

GSDMD, com consequente formação de poro e morte celular por piroptose (He et al., 

2015; Kayagaki et al., 2015; Shi et al., 2015; Aglietti et al., 2016; Liu et al., 2016; 

Sborgi et al., 2016; Kovacs e Miao, 2017). A indução de piroptose tem sido ligada ao 

controle da replicação dessas bactérias, principalmente pela formação de PITs 

(Jorgensen, Zhang, et al., 2016). Após o recrutamento de ASC, ocorre a formação 

dos punctas e o autoprocessamento de caspase-1 levando à secreção de citocinas 

pró-inflamatórias como IL-1β e IL-18 (Broz et al., 2010). Nossos dados sugerem que 

em resposta à infecção por espécies de Legionella flageladas caspase-8 também é 

recrutada para o puncta contendo NLRC4/ASC/Caspase-1 (Fig. 22). Em caso de 

inibição de caspase-1 ou degradação de GSDMD por vírus ou outros microrganismos, 

a caspase-8 é ativada levando à clivagem de uma outra proteína indutora de poro, 

possivelmente uma gasdermina que não GSDMD (Callus e Vaux, 2007; Jamieson et 

al., 2013; Lei et al., 2017). Nós sugerimos que essa indução de morte celular pela via 

NLRC4/ASC/Caspase-8 induz o controle da replicação de L. pneumophila tanto em 

macrófagos quanto in vivo. Além da ativação do inflamassoma por flagelina também 

ocorre a ativação do inflamassoma de AIM2 por dupla fita de DNA e de caspase-11 

por LPS de L. pneumophila.  Em ambos os inflamassomas a clivagem de caspase-1, 

assim como de caspase-11 induz piroptose dependente de GSDMD e com isso um 

efluxo de potássio que levará à ativação do inflamassoma de NLRP3 (Cunha et al., 

2017). É possível especular que assim como ocorre com os inflamassomas de AIM2, 

caspase-11 e NLRC4/Caspase-1, a morte celular induzida por NLRC4/ASC/Caspase-

8 promove o efluxo de potássio que é necessário para a ativação do inflamassoma 

de NLRP3. Dessa forma, estudos futuros serão necessários para determinar se 

caspase-8 contribui para ativação de uma via não canônica de ativação de NLRP3.  
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Figura 22: Modelo proposto.  O reconhecimento da porção C-terminal da flagelina por Naip5 induz a 
sua oligomerização e recrutamento de NLRC4 e caspase-1, formando um primeiro complexo. Caspase-
1 é ativada, levando à clivagem de GSDMD e consequente formação de poro, piroptose e controle da 
replicação de L. pneumophila flagelada. O recrutamento de ASC induz a formação dos punctas e 
clivagem de caspase-1 por autoprocessamento. A clivagem de caspase-1 gera a secreção de citocinas 
pró-inflamatórias como IL-1β e IL-18. Nosso trabalho demonstrou que caspase-8 é recrutada para esse 
complexo (circulado em linhas tracejadas) NLRC4/ASC/Caspase-1. Caspase-8 será ativada caso 
ocorra a inibição da ativação de caspase-1 ou degradação de GSDMD. Nossos dados indicam que a 
ativação de caspase-8 induz a formação de poro e morte celular de maneira independente de GSDMD, 
com a possível participação de outra proteína formadora de poro. A ativação do inflamassoma de 
NLRC4/ASC/Caspase-8 é essencial para o controle da replicação de L. pneumophila independente de 
caspase-1/11. Além dos inflamassomas ativados por flagelina, o inflamassoma de AIM2 é ativado por 
fita dupla de DNA e o de caspase-11 por LPS de L. pneumophila e outras bactérias Gram-negativas. A 
clivagem de caspase-1 e caspase-11 por esses inflamassomas, assim como o de NLRC4/Caspase-1 
leva à piroptose, efluxo de potássio com consequente ativação do inflamassoma de NLRP3.  
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6 – SUMÁRIO 

 

 Um puncta de NLRC4, dependente de ASC e independente de caspase-1/11 

é formado em resposta à L. pneumophila que expressa flagelina.   

 O inflamassoma independente de caspase-1/11 formado em resposta à 

infecção por L. pneumophila contendo flagelina é composto por 

NLRC4/ASC/Caspase-8. 

 ASC é essencial para a ativação de caspase-8 em resposta à infecção por L. 

pneumophila. 

 Caspase-8 é importante para o controle da replicação de Legionella flagelada 

em macrófagos por uma via independente de caspase-1/11. 

 ASC é importante para o controle da replicação mediado por NLRC4 de 

Legionella flagelada in vivo. 

 AIM2 não participa do inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8 em resposta 

à L. pneumophila.  

 Reconhecimento de flagelina por Naip5 é essencial para os mecanismos 

efetores do inflamassoma de NLRC4/ASC/Caspase-8. 

 L. pneumophila expressando flagelina desencadeia a formação de poro e 

morte celular independente de caspase-1/11 e dependente da via de 

Naip5/NLRC4/ASC/Caspase-8. 

 A via de NLRC4/ASC/Caspase-8 não contribui de forma significativa para a 

secreção de IL-1β.  

 Em resposta à flagelina caspase-8 é recrutada para o inflamassoma de 

NLRC4/ASC/Caspase-1. 

 Caspase-8 está presente no inflamassoma composto por Naip5/NLRC4, mas 

só é ativada na ausência de caspase-1 ou GSDMD. 

 A morte celular induzida pelo inflamassoma composto por 

NLRC4/ASC/Caspase-8 ocorre de maneira independente de GSDMD. 
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7 – CONCLUSÃO 

A bactéria intracelular flagelada L. pneumophila desencadeia a ativação de um 

inflamassoma contendo Naip5, NLRC4, ASC, caspase-1 e caspase-8. Entretanto, a 

ativação de caspase-8 ocorre somente na ausência de caspase-1 ou GSDMD, 

funcionando como uma via alternativa no controle da replicação de L. pneumophila 

em macrófagos e in vivo.   
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