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RESUMO 

 

Buzzo CL. Avaliação dos mecanismos moleculares envolvidos na expressão de iNOS 
mediada pelo eixo NAIP5/NLRC4-Caspase-1. [tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 
 

A flagelina é um potente indutor da resposta imune, sendo seu reconhecimento compartilhado 
pelo receptor transmembrânico TLR5 e citosólico NAIP5/NLRC4. O TLR5 induz a ativação 
de genes inflamatórios de maneira dependente de MyD88 enquanto NAIP5/NLRC4 formam 
um complexo multiproteico chamado inflamassoma, cuja ativação culmina no recrutamento e 
ativação da caspase-1 resultando na secreção de IL-1 e IL-18 e piroptose. Embora ambos, 
TLR5 e NAIP5/NLRC4 cooperam para controlar infecções, pouco se sabe sobre os 
mecanismos efetores individuais induzidos a partir da ativação de cada um dos receptores. No 
intuito de avaliar as conseqüências do reconhecimento extra e intracelular da flagelina por 
macrófagos, nós demonstramos que somente a estimulação com a flagelina em sua forma 
livre (FLA-BS) foi capaz de induzir a produção de IL-6, como indicativo da ativação 
extracelular do TLR5. Por outro lado, a estimulação dos macrófagos com a flagelina inserida 
em vesículas lipídicas catiônicas (DOTAP) (FLA-BSDot) que permitem a entrega deste 
agonista no citosol celular, induziu apenas a produção de IL-1 e morte celular, condizente 
com a ativação da caspase-1. Curiosamente, além da produção de IL-1, o estímulo com 
FLA-BSDot também foi capaz de induzir a expressão de iNOS, enzima responsável pela 
produção do óxido nítrico (NO), até então relacionada à cascata de ativação dos receptores 
TLRs. A expressão de iNOS em resposta à FLA-BSDot foi dependente do inflamassoma 
NAIP5/NLRC4 e da protease caspase-1 e independente das citocinas IL-1 e IL-18 e da 
molécula adaptadora MyD88, descartando a via de ativação mediada pelos TLRs. Neste 
trabalho, investigamos os mecanismos moleculares envolvidos na expressão de iNOS 
mediada por caspase-1 em resposta à FLA-BSDot e verificamos o envolvimento do NF-B, 
mas não do IRF-1, nesta via, uma vez que a expressão de iNOS foi abolida na presença do 
inibidor da degradação do IB-, PDTC. Inesperadamente, apesar da caspase-1 ser essencial 
na ativação de iNOS em resposta à FLA-BSDot, este estímulo induziu a ativação do NF-B 
em macrófagos caspase-1-/-, mostrando que a flagelina citosólica induz a ativação deste fator 
de transcrição de maneira independente do inflamassoma. No entanto, verificamos o 
envolvimento da clivagem da enzima multifuncional associada à cromatina, poly(ADP-
ribose)polymerase-1 (PARP-1), na expressão de iNOS mediada por caspase-1. Finalmente, 
esta via parece ter um papel importante no controle das infecções por Legionella pneumophila 
e Salmonella Typhimurium. Juntos, esses dados definem um mecanismo efetor adicional 
mediado por caspase-1 no controle de patógenos e fornecem um maior entendimento com 
relação às vias de sinalização induzidas a partir da ativação do inflamassoma NAIP5/NLRC4. 
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ABSTRACT 

 

Buzzo CL. Evaluation of the molecullar mechanisms involved in the iNOS expression by 
NAIP5/NLRC4-Caspase-1 axis. [Ph. D thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 
 

Flagellin is a potent inducer of the immune response, being its recongnition shared by 
transmembranic TLR5 and cytosolic NAIP5/NLRC4 receptors. TLR5 induces the activation 
of inflammatory genes through MyD88 pathway, whereas NAIP5/NLRC4 assembles 
multiprotein complexes called inflammasomes, culminating in caspase-1 activation, IL-1 
and IL-18 release and pyroptosis. Although both TLR5 and NAIP5/NLRC4 pathways 
cooperate to clear infections, little is known about the relative anti-pathogen effector 
mechanisms operating through each of them. In order to evaluate the consequences of the 
extra and intracellular recognition of flagellin by macrophages, we have demonstrated that 
only free flagellin stimulation (FLA-BS) was able to induce IL-6 production, as indicative of 
TLR5 extracelular activation. By the contrast, the stimulation of flagellin inserted in cationic 
lipid vesicle (DOTAP) (FLA-BSDot) that allows the delivery of flagellin to the cell cytosol 
induced only IL-1 production and cell death, consistent with caspase-1 activation. Curiosly, 
besides IL-1 production, FLA-BSDot stimulation was also able to induce iNOS expression, 
an enzyme responsible to the nitric oxide (NO) production, previously associated with TLRs 
pathway. FLA-BSDot-induced iNOS expression was dependent of NAIP5/NLRC4 
inflammasome and of the protease caspase-1 and independent of the IL-1 and IL-18 
cytokines and MyD88 adaptor molecule, discarding the involvement of TLRs-induced 
signaling pathway. Extending our findings, here we have found that NF-B, but not IRF-1, 
was required for caspase-1-mediated iNOS activation in response to cytosolic flagellin, since 
iNOS activation was abrogated in the presence of a selective IB- degradation inhibitor, 
PDTC. Unexpectedly, although the essential role of caspase-1 in the FLA-BSDot-induced 
iNOS activation, cytosolic flagellin also induced NF-B activation in caspase-1-/- 

macrophages, indicating that it activation occurs in an inflammasome independent manner. 
However, we have found that caspase-1-mediated iNOS activation involves poly(ADP-
rybose)polymerase-1 (PARP-1) cleavage, a nuclear chromatin-associated multifunctional 
enzyme. Finally, this pathway seems to be an important role in the control of Legionella 
pneumophila e Salmonella Typhimurium. Together, our data define an additional anti-
pathogen effector mechanism mediated by caspase-1 in the control of pathogens and provide a 
better understanding regarding the signaling pathways induced upon NAIP5/NLRC4 
inflammasome activation. 
 
 
Keywords: Inflammasome. Caspase-1. iNOS. NF-B. PARP-1.  
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1.1 Os macrófagos e os Receptores da Imunidade Inata: TLRs e NLRs 

 

As células da imunidade inata são fundamentais para o início e desenvolvimento de 

uma resposta imune a partir do reconhecimento de agentes possivelmente nocivos ao 

organismo. Nesse sentido, os macrófagos são considerados sentinelas imunológicas, pois se 

encontram distribuídos em diferentes tecidos, onde possuem a habilidade de reconhecer 

padrões moleculares que estão frequentemente associados à patógenos (Pathogen associated 

molecular pattern – PAMP) e que são distintos dos padrões apresentados por células próprias 

(1). Este reconhecimento ocorre através de uma variedade de receptores para reconhecimento 

de padrões (“Pattern Recognition Receptors” - PRR) que estão distribuídos em diferentes 

compartimentos celulares e são responsáveis por diversos mecanismos. Nesse contexto, a 

descoberta de duas grandes famílias de PRR, a família dos receptores do tipo Toll (“Toll-like 

Receptor”s- TLR) e, mais recentemente, os receptores do tipo NOD-LRR (“Nucleotide-

binding oligomerization domain – Leucin rich repeats”) ou NLR, foi de fundamental 

importância para o entendimento dos mecanismos de reconhecimento imune inato e suas 

conseqüências para a resposta imune (Figura 1).   

 

                 

Figura 1 – Esquema dos receptores transmembrânicos TLR e citosólicos NLR. 
 

A proteína Toll foi descrita em 1985 e foi relacionada à polarização dorso-ventral da 

mosca Drosophila melanogaster, durante sua embriogênese (2). Mais de dez anos depois, os 
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Tolls foram identificados como essenciais durante a resposta imune da Drosophila, uma vez 

que os insetos deficientes nesta proteína apresentavam alta incidência de infecções fúngicas 

(3). Em 1997, o homólogo de Toll em humanos, o TLR4, foi clonado por Dr. Ruslan 

Medzhitov e o falecido Dr. Charles Janeway, achado este que revolucionou o conhecimento 

dos mecanismos de reconhecimento do sistema imune inato (4). Um ano mais tarde, a 

descoberta do LPS, lipopolissacarídeos bacterianos presentes em bactérias Gram negativas, 

como ligante do TLR4, rendeu o prêmio Nobel em Medicina ao Dr. Bruce Beutler, em 2011 

(5), o qual foi compartilhado com o Dr. Hoffman por seus achados a respeito do papel do Toll 

em Drosophila. 

Os TLRs são glicoproteínas de membrana que possuem dois domínios; o domínio 

externo N-terminal, que consiste de, aproximadamente 16 - 18 seqüências ricas em leucina 

(LRR) (“Leucine-rich repeat”), sendo cada LRR composta de 20 - 30 aminoácidos; e o 

domínio intracelular C-terminal, chamado TIR, o qual mostra grande homologia com o 

domínio intracelular do receptor para IL-1 (IL-1R), (domínio Toll/IL-1R) (6). 

Os TLRs são distribuídos diferencialmente, podendo estar acoplados à membrana 

plasmática, como TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6, TLR10 (expressos somente em 

humanos) e, TLR11, TLR12 e TLR13 (expressos somente em camundongos) ou associados às 

vesículas endossomais e retículo endoplasmático, como TLR3, TLR7, TLR8 e TLR9, e 

podem reconhecer diversos PAMPs provenientes de bactérias, vírus, protozoários e fungos. 

Os ligantes melhor caracterizados são peptidoglicanas e lipoproteínas bacterianas, 

âncoras de GPI (glicofosfatidil inositol) presentes em protozoários e zimozan presente em 

fungos (ligantes de TLR2), RNA dupla-fita, comuns em vírus (ligante de TLR3), 

lipopolissacarídeos (LPS) presentes na parede de bactérias gram-negativas (ligante do TLR4), 

flagelina presente em bactérias móveis (ligante de TLR5) e seqüências de DNA ricas em CpG 

não metilados, presentes em bactérias e vírus (ligante de TLR9) (7). 

A ativação dos TLRs por seus ligantes leva à dimerização do receptor e ao 

recrutamento de proteínas adaptadoras específicas como MyD88 (“Myeloid differentiation 

primary-response protein 88”), MAL/TIRAP (“MyD88-adaptor like/TIR-associated 

protein”), TRIF (“Toll-receptor-associated activator of interferon”), TRAM (“Toll-receptor-

associated molecule”) ou SARM (“Sterile α- and armadillo-motif containing protein”) (8), 

que irão transduzir o sinal do TIR, ativando quinases e fatores de transcrição como NF-B 

(“Nuclear factor kappa enhancer binding protein”) e IRFs (“IFN-responsive factors”) (6). 

Além disso, os TLRs sinergizam com outros receptores da imunidade inata, sendo esta 

interação importante para a condução da resposta imune adaptativa (7). 
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A ativação do NF-B é rapidamente induzida em vários tipos celulares, em resposta à 

citocinas pró-inflamatórias e a produtos microbianos e infecções virais. Os mamíferos 

expressam cinco proteínas Rel (NF-B) que pertencem a duas classes. A primeira classe 

inclui RelA (p65), c-Rel  (p50) e RelB, proteínas que são sintetizadas como produtos maduros 

e não requerem processamento proteolítico. O segundo grupo é codificado pelos genes Nfkb1 

e Nfkb2, cujos produtos são inicialmente sintetizados como grandes precursores, p100 e p105, 

respectivamente, e requerem processamento proteolítico, induzindo a forma madura das 

proteínas p50 e p52 (9). 

Os dímeros contendo RelA ou c-Rel  do NF-B estão no citoplasma através de 

interações com inibidores específicos, que formam o complexo dos IBs. Esses inibidores 

sofrem rápida degradação, dependente de ubiquitina, após exposição a uma variedade de 

agonistas, os quais ativam o complexo dos Is. Esse complexo é composto por duas 

subunidades catalíticas, IKK e IKKas quais podem fosforilar diretamente os IBs, e uma 

subunidade reguladora, IKK (também chamado de NEMO), a qual a integridade é requerida 

para a ativação desta via (9). 

A ativação do NF-B é representada por duas vias principais, sendo a via canônica, 

baseada na degradação de IB, principalmente por IKK e, essencial para imunidade inata 

(10) e a via não canônica, a qual induz degradação de NF-B2 p100 por IKK, e está 

envolvida no desenvolvimento de órgãos linfóides e na imunidade adaptativa (Figura 2) (9). 

Uma vez no núcleo, os dímeros são sujeitos à regulação, principalmente através da 

fosforilação de proteínas Rel, a qual é requerida para a indução completa de genes alvos de 

NF-B (11). Desta forma, a transcrição induzida por NF-B representa um evento central 

chave na defesa do hospedeiro e nas respostas inflamatórias, com geração de moléculas 

efetoras envolvidas na capacidade microbicida dessas células, na condução e resolução da 

resposta inflamatória e no desenvolvimento da resposta imune adaptativa (12). Essas 

moléculas são produtos de genes pró-inflamatórios (como citocinas inflamatórias e 

quimiocinas), ou provenientes do metabolismo lipídico (leucotrienos e prostaglandinas) e 

bioquímico dessas células (enzimas como NO-sintase induzida (iNOS), NADPH-oxidase, 

mieloperoxidase (MPO), hemeoxigenase-1 (HO-1) e indoleamina dioxigenase (IDO).  
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Figura 2 – Esquema das vias de sinalização do NF-B (Fonte: http://eoncosurg.com/?p=1518). 

 

Além dessas funções, o NF-B também é conhecido por inibir o processo de morte 

celular programada, denominado apoptose (13-16). A atividade anti apoptótica do NF-B 

depende da indução de genes, cujos produtos, tais como os inibidores celulares de apoptose 

(c-IAPs), caspase-8 - c-FLIP (“FLICE inhibitory protein”), A1 (também chamado de Bfl1), 

“TNFR-associated factor 1” (TRAF1) e TRAF2 são capazes de inibir a apoptose. As 

proteínas anti apoptóticas induzidas por NF-B melhor caracterizadas são as IAPs, as quais 

podem se ligar e inibir diretamente caspases efetoras, tais como caspase-3 e caspase-7, tão 

bem quanto previnem ativação da pro-caspase-6 e pro-caspase-9 (17). Assim as proteínas 

IAPs podem inibir a apoptose induzida por ambas as vias, de receptores de morte e a via 

dependente da mitocôndria. 

Além dos TLRs, outras duas grandes famílias de receptores recentemente descritas 

têm como característica peculiar a localização no citosol celular, a família dos NLRs (“NOD-

like receptors”) e a família dos RLRs (“RIG-like receptors”). Enquanto a família dos RLRs 

possui apenas três membros, RIG-I, MDA5 e LGP2, os quais reconhecem RNA viral (18), 

acredita-se que a família dos NLRs possui mais de vinte membros, os quais reconhecem 

vários PAMPs e também estresse celular (19).  

Os receptores NLRs possuem três domínios, sendo a região efetora variável N-

terminal, podendo conter domínios do tipo CARD (“Caspase activation and recruitment 

domain”), PYD (“PYD – pyrin domain”) ou BIR (“Baculovirus IAP repeat”); um domínio 
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intermediário requerido para ligação de nucleotídeos e auto oligomerização chamado NACHT 

e a região C-terminal formada por um domínio LRR que parece ser responsável pelo 

reconhecimento dos PAMPs.  

De acordo com os domínios N-terminais variáveis, os NLRs podem ser classificados 

como NLRBs (os quais contém o domínio BIR), NLRCs (os quais contêm o domínio CARD) 

e NLRPs (os quais contêm o domínio PYD) (20) (Figura 3). Esses domínios são fundamentais 

para a indução de respostas imune específicas, as quais ocorrem através de interações 

proteína-proteína. O domínio CARD presente em alguns membros da família permite o 

recrutamento e ativação da caspase-1 e da serina-treonina quinase RIP2, também chamada de 

RICK (“Receptor-interacting caspase-like apoptosis regulatory kinase”) (21-23). No entanto, 

os NLRs que possuem domínios PYD ou BIR ao invés de domínios CARD, e, portanto, 

necessitam interagir com outras moléculas para induzir a ativação da caspase-1. 

 

                             

Figura 3: Esquema das proteínas da família dos receptores NLR (Fonte- http://www.invivogen.com/review-nlr). 
 

A ativação dos NLRs ocorre a partir do reconhecimento de PAMPs, o qual induz a 

oligomerização da molécula, através do domínio NATCH, permitindo a aproximação das 

porções N-terminais e, então o recrutamento de moléculas adaptadoras, quando necessário, 

para a ativação (23, 24). Dentre os membros da família dos NLRs, o primeiro receptor 

identificado foi o NOD1 (também chamado de NLRC1), como uma proteína homóloga ao 

APAF, um conhecido regulador da apoptose, sendo o NOD1 responsável pela ativação de 

genes dependentes de NF-B e indução de apoptose (25). Dois anos depois, o mesmo grupo 

descreveu o NOD2 (ou NLRC2), outro membro desta família, mas cuja presença está restrita 
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a células de origem mielóides (26). Apesar da descoberta desses receptores, os primeiros 

ligantes de origem bacteriana foram descritos posteriormente. Sabe-se que NOD1 e NOD2 

reconhecem muropeptideos derivados do metabolismo de peptideoglicana, um dos principais 

componentes da parede celular de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Enquanto 

NOD2 reconhece muramildipeptídeo (MDP), presentes em todos os tipos de peptídeoglicanos 

(27), NOD1 detecta a presença de meso-DAP ou iE-DAP (“γ-D-glutamyl-meso-

diaminopimelicacid”), um aminoácido característico de muitas bactérias, tais como Listeria 

monocytogenes e Bacillus SSP (28). Mais recentemente, alguns trabalhos sugerem que NOD2 

responde a RNA citosólico durante infecções virais (29-31). No entanto, a interação de NOD2 

com MDP ou RNA ainda necessita ser elucidada.  

Após ativação, NOD1 e NOD2 iniciam uma resposta pró-inflamatória dependente da 

ativação de NF-B (25), através do recrutamento de RIP2, a partir de interações CARD-

CARD, essencial para a ativação deste fator de transcrição. Dessa maneira, após o 

reconhecimento de PAMPs no citosol, estes receptores iniciam uma cascata de sinalização 

intracelular que culmina na transcrição de inúmeros genes pró-inflamatórios de maneira 

semelhante à resposta dos TLRs. 

Porém, outros membros da família dos NLRs estão envolvidos na ativação de caspases 

inflamatórias como a protease caspase-1 e a caspase-11. Esses membros dos NLRs formam 

plataformas complexas multiproteicas após o reconhecimento de PAMPs e ativam seus 

efetores através de auto-ativação induzida por aproximação. Em 2002, o primeiro complexo 

multiproteico que ativa caspases, formado por membros dos receptores NLRs foi descrito pelo 

grupo do falecido Dr. Jürg Tchopp e foi chamado de inflamassoma (32), o que se refere à 

inflamação, e é semelhante ao complexo que ativa a caspase-9 durante o processo de 

apopotose, conhecido como apoptossoma (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Representação esquemática do complexo inflamassoma (20). 
 
 
 
 
 



21 
 

 

1.2 Estrutura molecular dos Inflamassomas 

 

Dentre os inflamassomas, podemos citar NLRP1, NLRP3 (também chamados de 

Nalp1 e Nalp3), NAIP5, NLRC4 (também chamado de Ipaf) e AIM2. AIM2, apesar de 

pertencer à família das proteínas PYHIN e não à família dos NLRs, também é capaz de 

formar o complexo inflamassoma e ativar a caspase-1 (33). Uma vez que os inflamassomas 

NLRP3 e AIM2 possuem o domínio N-terminal do tipo PYD, eles não conseguem ativar 

diretamente a caspase-1, sendo necessário recrutar a molécula adaptadora ASC, via seu 

domínio PYD. ASC, por sua vez, contém um domínio C-terminal recrutador e ativador de 

caspases (CARD) que se liga e recruta a pró-caspase-1, via interações CARD-CARD (34). 

Em contraste, os inflamassomas NLRP1 e NLRC4 possuem o domínio N-terminal do tipo 

CARD, podendo recrutar ASC ou interagir diretamente com a pró-caspase-1, via interações 

CARD-CARD (35). Desta forma, o complexo inflamassoma pode ou não conter ASC. 

Finalmente, o receptor NAIP5 difere dos demais, uma vez que sua porção N-terminal é 

composta por domínios do tipo BIR, ao invés de domínios CARD ou PYD. A interação de 

NAIP5 com outras moléculas na indução da caspase-1 será detalhada a seguir. 

A via convencional de ativação dos inflamassomas culmina no recrutamento e na 

clivagem proteolítica da caspase-1. A caspase-1 é uma cisteíno-protease, expressa no citosol 

como um zimógeno inativo de 45 kDa e a associação da pró-caspase-1 com o complexo 

inflamassoma permite o seu processamento e ativação (34, 36). Assim, após o recrutamento 

para o interior da estrutura do inflamassoma, a pró-caspase-1 sofre auto-ativação por clivagem 

proteolítica tornando-se um heterodímero enzimaticamente ativo, composto por duas 

subunidades, p10 (10 kDa) e p20 (20 kDa). Uma vez ativa, a caspase-1 medeia o 

processamento e ativação das citocinas pró-inflamatórias IL-1 e IL-18, que são geradas no 

citosol na forma de precursores inativos, (37) e foi inicialmente chamada de enzima 

conversora de IL-1β (IL-1-Converting Enzyme-ICE) (38). Hoje, sabe-se que além das 

citocinas IL-1 e IL-18, outros substratos da caspase-1 são conhecidos, como os precursores 

IL-33 e IL-1F7 (39). 

Além do processamento e maturação destas citocinas, a ativação de caspase-1 e 

caspase-11 como resultado do engajamento da ativação dos inflamassomas tem sido 

relacionada com um processo de morte celular induzida por infecção, denominado piroptose 

(40, 41). O termo piroptose, do grego “pyro”, significando fogo ou febre, descreve um 

processo de morte celular altamente regulado e pró-inflamatório. Esta via pró-inflamatória de 
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morte celular é caracterizada por perda da integridade e posterior ruptura da membrana 

plasmática, levando à rápida lise celular com liberação do conteúdo intracelular pró-

inflamatório, que, juntamente com a liberação das citocinas IL-1 e IL-18 são responsáveis 

pela grande resposta inflamatória que acompanha este processo (40-42).  

Como dito anteriormente, o complexo inflamassoma pode ou não conter ASC, uma 

vez que o NLRC4 possui domínios CARD, os quais podem recrutar diretamente a caspase-1 

(35). Nesse sentido, Broz e colaboradores mostraram que a morte do macrófago e o 

processamento das citocinas IL-1 e IL-18 em resposta a produtos microbianos, podem ser 

eventos separados, mediados por dois inflamassomas distintos. Os inflamassomas contendo 

NLRC4 que recrutam ASC induzem a clivagem proteolítica da caspase-1 com eficiente 

processamento de IL-1e IL-18. Ao contrário, os inflamassomas que não recrutam ASC, 

ativam a caspase-1, mas não induzem sua clivagem proteolítica, o que resulta em uma rápida 

morte celular por piroptose. De fato, a piroptose é acelerada na ausência de ASC, sugerindo 

um papel inibitório para este adaptador (43).  

Sendo assim, a forma como a caspase-1 é processada determina os eventos celulares, e 

mostra como dois inflamassomas funcional e espacialmente distintos controlam infecções, 

apesar de os mecanismos envolvidos na ativação diferencial das duas vias não estarem 

completamente elucidados.  

Apesar da piroptose se apresentar como uma forma de morte celular programada e 

molecularmente regulada como a apoptose, os mecanismos moleculares envolvidos em seu 

controle e, especialmente, suas conseqüências para a resposta imune, são distintos daquelas 

observadas para a apoptose, a qual inibe ativamente a inflamação. Enquanto as características 

de células apoptóticas são definidas por um grupo de caspases, tais como caspases-3, 6, 7, 8 e 

9, as caspases-1 e 11 são responsáveis pelas mudanças morfológicas observadas durante a 

piroptose. Camundongos deficientes em caspase-1 sofrem apoptose e se desenvolvem 

normalmente, mostrando que a caspase-1 não participa da apoptose (44). Da mesma maneira, 

as caspases apoptóticas não estão envolvidas na piroptose e os seus substratos não sofrem 

proteólise durante a piroptose (40, 41). 

 

1.3 Ativação dos Inflamassomas 
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A importância da ativação dos inflamassomas vem sendo cada vez mais estudada 

durante infecções bacterianas, fúngicas, virais e por protozoários, ainda que pouco se saiba a 

respeito dos seus agonistas e os mecanismos de ação.  

Sabe-se que o NLRP1 reconhece a toxina letal anthrax (LT) (45), principal fator de 

virulência da Bacillus anthracis. Uma vez no citosol, a LT rapidamente cliva e inativa as vias 

das MAP kinases (MAPKKs), interferindo nas respostas do hospedeiro, incluindo quimiotaxia 

de neutrófilos, produção de citocinas e quimiocinas, apresentação de antígenos e co-

estimulação (46). Além da disrupção da sinalização das MAPKKs, a LT também induz 

piroptose dos macrófagos (47, 48), sendo esta capacidade de resposta geneticamente mapeada 

ao gene do Nlrp1.  

O mecanismo de ativação de NLRP1 não está completamente elucidado. A ativação de 

NLPR1 requer atividade proteolítica da LT e não apenas o reconhecimento da toxina sozinha, 

uma vez que a LT catalicamente inativa não induz piroptose (48, 49). Contudo, não se sabe se 

a LT é capaz de clivar o NLRP1 diretamente e se esta clivagem é suficiente para sua ativação. 

Neste sentido, é possível que outros substratos da LT participem deste processo, como 

sugerido por alguns grupos, uma vez que a atividade do proteassoma parece ser requerida para 

a ativação de NLRP1 mas não de NLRP3 ou NLRC4 (48, 50, 51). 

Diferente da maioria dos inflamassomas, o inflamassoma AIM2 requer um “priming” 

transcripcional, induzido pela ativação do receptor de IFN-I. Esta via de ativação foi descrita 

a partir de estudos que mostraram a ativação da caspase-1 (52) em resposta à infecção por 

Francisella tularensis, a qual requeriu a sinalização do receptor de IFN-I, mas não de outras 

vias conhecidas dos inflamassomas. Com base na ativação da caspase-1, os autores 

postularam a existência de um inflamassoma que poderia reconhecer DNA de dupla fita, 

liberado no citosol celular durante infecções (53). Após um ano, estas duas observações foram 

unificadas pela identificação do inflamassoma AIM2, que detecta DNA liberado no citosol 

celular após lise de vários patógenos, incluindo F. tularensis (33, 54-57).  

A geração do camundongo AIM2-/- confirmou que o AIM2 é ativado em resposta à F. 

tularensis (57-59), L. monocitogenes (58, 60-63) e B. abortus (64). Recentemente, foi 

sugerido que a L. pneumophila, deficiente nas proteínas do sistema de secreção também pode 

ativar o AIM2, via liberação de DNA no citosol de células hospedeiras (65). Importante, o 

AIM2 é o único inflamassoma pelo qual a interação direta do ligante ao receptor foi 

visualizada em células infectadas (57, 59), ou analisadas por cristalografia (66). 

Assim como o AIM2, o inflamassoma NLRP3 também requer dois sinais: (a) indução 

transcripcional do NLRP3 mediado pela via do NF-B, induzida por ligantes de TLRs e 
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NODs ou citocinas inflamatórias e (b) um agonista para induzir sua oligomerização. Uma vez 

primado, o inflamassoma NLRP3 é ativado por estímulos, pelo menos in vitro, que incluem, 

mas não se limitam a materiais cristalinos ou particulados (cristais de ácido úrico, abestos, 

alum) (67, 68), sinalização de ATP através do receptor P2X7  (69), infecções virais (70), 

produtos de fungos (71), RNA e DNA bacterianos (53, 72, 73), numerosas toxinas bacterianas 

e proteínas efetoras e protozoários (74, 75).  

Embora estruturalmente distintos, muitos produtos bacterianos que ativam o NLRP3 

(nigericina, listeriolisina O, hemolisinas) compartilham a atividade de formação de poros na 

membrana, sugerindo que este “padrão de patogênese” (76) é, de alguma maneira detectado 

pelo inflamassoma NLRP3. Desta forma, dado a variedade de agonistas do NLRP3, postula-se 

que estes agonistas não ajam diretamente como ligantes deste receptor, mas ao invés disso 

eles induzem distúrbios nas células, os quais são sentidos pelo inflamassoma NLRP3.  

Ainda neste contexto, processos como danos lisossomais, liberação de intermediários 

reativos do oxigênio (ROS - Reactive oxigen species) e efluxo de potássio tem sido 

relacionados à ativação do NLRP3. No entanto, uma vez que estas vias comuns podem 

resultar na perda da função do ribossomo por inibir a síntese protéica, a ativação do NLRP3 

por estes estímulos tem sido discutida na literatura (77). 

Há ainda, outros membros da família dos NLRs que são capazes de ativar a caspase-1, 

porém necessitam ser melhor caracterizados. O NLRP12 foi demonstrado ativar a caspase-1 

antes mesmo do termo “inflamassoma” ter sido proposto (78) e polimorfismos associados ao 

NLRP12, como aqueles encontrados no NLRP3, estão associados com doenças inflamatórias 

hereditárias em humanos (79). Estudos utilizando camundongos Nlrp12-/- mostraram o 

envolvimento do NLRP12 na imunidade e em doenças, como inflamação de cólon (80, 81). 

Ainda, o NLRP12 é requerido para migração de células mielóides em modelos de 

hipersensibilidade de contato (82) e, parece mediar um importante papel como regulador 

negativo da ativação do NF-B (80). Além disso, recentes trabalhos mostraram um claro 

papel do NLRP12 na defesa imune contra a bactéria Yersinia pestis (83), por um mecanismo 

que parece envolver a produção de IL-18, a qual induz a produção de IFN-. Apesar destes 

achados, não se sabe se o NLRP12 detecta diretamente o patógeno ou se este receptor sente 

disturbios na homeostase do hospedeiro.  

 É importante notar que diversas proteínas dos NLRs (como CIITA e NLRC5) parecem 

exercer funções não relacionadas ao inflamassoma, como por exemplo, na regulação da 

transcrição gênica. Um exemplo é o NLRP6, o qual tem sido sugerido regular as vias de 
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sinalização do NF-B e MAP kinases, após ativação dos TLRs, de maneira aparentemente 

independente de caspase-1 (84). Ao mesmo tempo, o papel do NLRP6 na regulação da 

inflamação intestinal parece ser dependente de ASC, caspase-1 e IL-18 (85, 86), sugerindo 

que o NLRP6 pode formar o complexo inflamassoma. Embora o NLRP6 possa exercer 

funções distintas não podemos assumir que estas proteínas agem via formação do 

inflamassoma.  

 Finalmente, outro inflamassoma que vem intrigando a comunidade científica, 

denominado “inflamassoma não canônico”, induz a ativação da caspase-11 por vias não 

convencionais. Após a confirmação de que camundongos deficientes em caspase-1 eram, na 

verdade deficientes em caspase-1 e caspase-11, os investigadores mostraram que a piroptose 

induzida após as infecções por E. coli e Vibrio Cholerae foi dependente da caspase-11, mas 

não da caspase-1 (87). Curiosamente, no entanto, o processamento e secreção de IL-1 após 

estas infecções requeriu o NLRP3 e a caspase-1, além da caspase-11 (87, 88), sugerindo que a 

caspase-11 pode induzir piroptose diretamente, mas somente induz a produção de IL-1 via 

“downstream” NLRP3 e caspase-1 (89-91).  

Recentes trabalhos mostram que a ativação da caspase-11 em resposta a bactérias Gram 

negativas requer as vias do TLR4, TRIF e do receptor do IFN do tipo I (89, 90), o que deu a 

idéia de que esta ativação poderia ser mediada pelo LPS. De fato, o LPS purificado (89, 90) 

(ou IFN-I) é capaz de induzir a ativação da caspase-11 e, além disso, camundongos caspase-

11-/- são resistentes ao choque tóxico induzido pelo LPS (87, 91). Uma vez que a piroptose 

induzida após a ativação dos inflamassomas NAIP/NLRC4/AIM2 e NLRP1B parece não 

requerer a caspase-11 (35, 87), é possível que um novo inflamassoma não canônico sirva 

como plataforma para ativá-la, no entanto, as moléculas envolvidas não são conhecidas (87). 

 

1.4 Flagelina e o Inflamassoma NAIP5/NLRC4 

 

O NLRC4 (também chamado de IPAF, CLAN e CARD12) foi identificado com base 

na sua similaridade com APAF-1 (apoptotic protease-activating factor-1), uma molécula 

relacionada a apoptose, e foi demonstrado por sua habilidade em recrutar e ativar a caspase-1 

(92-94). Estudos iniciais com camundongos Nlrc4-/- demonstraram sua importância na 

ativação da caspase-1 em resposta a S. Typhimurium (95, 96). Desde então, a ativação da 

caspase-1 por uma variedade de patógenos adicionais, incluindo, L. pneumophila (97), P. 
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aeruginosa (98, 99), S. flexneri (100), Y. pestis (101) e A.veronii (102) tem sido mostrada ser 

dependente do NLRC4.  

O primeiro agonista descrito para NLRC4 foi à flagelina, apesar de a mesma não estar 

expressa em todas as bactérias acima citadas.  

 A flagelina extracelular pode ser reconhecida pelo TLR5 (103), presente na membrana 

plasmática, porém, quando levada ao citosol celular, através de sistemas de secreção do tipo 

III e IV, presentes em bactérias como S. Typhimurium e L. pneumophila, respectivamente, a 

flagelina é capaz de induzir a ativação do inflamassoma NAIP5/NLRC4 (104-106). A região 

da flagelina reconhecida pelos inflamassomas está na porção C-terminal presente no domínio 

D0 da molécula (104-108), diferente da região reconhecida pelo TLR5, a qual está presente 

no domínio D1 (109, 110) (Figura 5). 

 

            

Figura 5 – Esquema da estrutura molecular da flagelina. (108). 

 

A ativação do NLRC4 por bactérias flageladas também requer a expressão bacteriana 

de proteínas especializadas do sistema de secreção, tais como o sistema de secreção SPI-1 do 

tipo III (T3SS) de S. Typhimurium e o do tipo IV Dot/Icm (T4SS) de L. pneumophila. O papel 

fisiológico desses sistemas de secreção é translocar fatores virulentos bacterianos para dentro 

do citosol celular, como a flagelina (107, 111). No entanto, a função da flagelina no citosol 

das células hospedeiras era desconhecida. Nesse sentido, o hospedeiro natural da L. 

pneumophila são as amebas e não os mamíferos. Assim, a Legionella pode não ter evoluído 
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para evadir às respostas mediadas pelo NLRC4, enquanto outros patógenos adaptados aos 

mamíferos (como a S. Thyphimurium e Listeria monocytogenes) parecem ter desenvolvido 

mecanismos regulatórios para limitar a expressão da flagelina em células infectadas.  

De maneira interessante, bactérias deficientes em flagelina, como a S. flexneri, são 

capazes de ativar o NLRC4 (100, 105, 112), de maneira dependente da expressão do T3SS 

(98, 100, 105, 106, 112). Nesse sentido, Miao e colaboradores propuseram uma explicação 

para a ativação do NLRC4 independente de flagelina, demonstrando que proteínas do 

complexo T3SS secretório (proteínas rod) são capazes de ativar o NLRC4 (112). Assim como 

o domínio D0 da flagelina que ativa o NLRC4, acredita-se que as proteínas rod do T3SS 

possa adotar uma estrutura secundária -hélice e oligomerizar para formar o canal de 

translocação de proteínas (112, 113). No entanto, apesar da analogia das propriedades 

funcionais e estruturais, a flagelina e as proteínas do T3SS compartilham pouca similaridade 

nas sequências de aminoácidos. A questão de como o NLRC4 poderia responder a diversos 

ligantes foi recentemente resolvida pela descoberta de que o reconhecimento da flagelina e 

das proteínas rod não é mediado diretamente pelo NLRC4 e sim pelo NAIP5 (105, 106). 

Utilizando técnicas como a de duplo-híbrido de levedura (“yeast two-hibrid assay”) ou 

imunoprecipitações, os autores dos trabalhos demonstraram uma interação física entre NAIP5 

ou NAIP6 com NLRC4, após o reconhecimento da flagelina (105, 106), desvendando a 

estrutura do inflamassoma.  

Por outro lado, enquanto a flagelina foi requerida para a ativação do NAIP5 e NAIP6, 

os mesmo autores demonstraram que o NAIP2 seria responsável pelo recrutamento de 

NLRC4 em resposta a proteínas do complexo secretório bacteriano como a PrgJ de S. 

Typhimurium e BsaK de B. thailandensis, sugerindo que os NAIPs 5 e 6 seriam os sensores 

universais da flagelina citosólica e o NAIP2 seria sensor de proteínas do complexo secretório, 

enquanto NLRC4 funcionaria como uma molécula adaptadora responsável pelo recrutamento 

e ativação da caspase-1. Tal observação parece fazer sentido pelo fato de que: (i) os NAIPs 

estão “upstream” do NLRC4; e (ii) o NLRC4 mas não os NAIPs possuem domínios CARD, 

os quais podem recrutar e interagir com a caspase-1 via interações CARD-CARD, após o 

reconhecimento da flagelina por NAIP.  

Apesar destes achados, a região exata da flagelina para a ativação dos inflamassomas 

ainda necessita maiores elucidações. Neste sentido, em 2008, Lightfield e colaboradores 

inicialmente propuseram que os últimos 35 aminoácidos da porção C-terminal da molécula de 

flagelina seriam essenciais para a ativação de NAIP5, uma vez que a substituição do resíduo 
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de três leucinas por alaninas nesta região impediria a ativação de NAIP5 (107). No entanto, 

utilizando diferentes construções da molécula de flagelina, um trabalho recente demonstrou 

que as regiões presentes não apenas na porção C-terminal, mas também na porção N-terminal 

da flagelina são requeridas para a ativação do inflamassoma NAIP5/NLRC4 (108).  

A análise feita por microscopia eletrônica do complexo inflamassoma após a ativação 

por flagelina permitiu a primeira predição de um modelo estrutural do inflamassoma 

NAIP5/NLRC4, o qual aparece em formato de disco com 11 a 12 moléculas, sendo apenas 

uma molécula de NAIP5 (Figura 6). No entanto, os mecanismos moleculares envolvidos na 

formação do complexo necessitam elucidações, uma vez que parece haver modificações pós-

translacionais de seus componentes. A ativação da caspase-1 por NLRC4, por exemplo, 

parece requerer a fosforilação deste receptor na serina 533, a qual é mediada pela enzima 

PKC. 

 

          

Figura 6: Modelo proposto para a formação e estrutura do inflamassoma NAIP5/NLRC4 (108). 

 

Como dito anteriormente, o envolvimento do inflamassoma NAIP5/NLRC4 tem sido 

bastante estudado durante infecções com uma variedade de patógenos intracelulares. Os 

mecanismos efetores melhor caracterizados no controle das infecções mediado pela caspase-1 

são o processamento das citocinas IL-1 e IL-18 e a piroptose (115). De fato, a primeira 

evidência do papel da piroptose in vivo no controle de infecções foi demonstrada 

recentemente e envolve o inflamassoma NAIP5/NLRC4. Neste trabalho, os autores mostram 

que a piroptose do macrófago infectado in vivo com S. Typhimurium, resulta na liberação das 

bactérias para o meio extracelular, expondo-as à ação de neutrófilos recém-migrados, os quais 

eliminam as bactérias por um mecanismo que envolve a produção de intermediários reativos 

do oxigênio (ROS) (96). 

Além da maturação de IL-1/IL-18 e piroptose, outros mecanismos efetores mediados 

pelo inflamassoma NAIP5/NLRC4 vem sendo estudados, como a secreção de mediadores 



29 
 

 

lipídos dependente de caspase-1, os quais induzem uma potente resposta inflamatória (116) e 

a maturação do fagossoma dependente da ativação de caspase-7, o que representa um 

mecanismo efetor no controle da L. pneumophila (117, 118). Nesse sentido, dados 

recentemente publicados por nosso grupo mostram outros mecanismos efetores não 

convencionais induzidos a partir do reconhecimento citosólico da flagelina. Estes mecanismos 

incluem uma via lisossomal que culmina na indução de uma morte celular inflamatória com 

liberação de IL-1α e controle de respostas mediadas pelo inflamassoma NAIP5/NLRC4, como 

a secreção de IL-1β e piroptose (119) (APÊNDICE B) e uma via de ativação de iNOS 

mediada pelo eixo NAIP5/NLRC4/Caspase-1 (120) (APÊNDICE A).  

A ativação de iNOS pelo inflamassoma NAIP5/NLRC4 foi descrita durante o meu 

mestrado onde o objetivo inicial era avaliar as consequências do reconhecimento extra e 

intracelular da flagelina, mediado pela ativação de TLR5 e NAIP5/NLRC4, respectivamente. 

A grande maioria dos trabalhos da literatura envolvendo a ativação do inflamassoma 

NAIP5/NLRC4 e os mecanismos efetores conseqüentes desta ativação utiliza como 

ferramenta a infecção de macrófagos com bactérias inteiras, as quais contêm não só apenas a 

flagelina, mas outros muitos agonistas de TLRs e NLRs. Por este motivo, no intuito de avaliar 

o reconhecimento individual da flagelina por TLR5 e NAIP5/NLRC4, nós adotamos um 

modelo de ativação de macrófagos com flagelina purificada, a qual foi utilizada em duas 

formas: a estimulação com a flagelina livre (FLA-BS) ou inserida em vesículas catiônicas 

lipídicas, chamadas DOTAP (FLA-BSDot), as quais permitem a entrega da flagelina para o 

citosol celular, onde ativaria o inflamassoma NAIP5/NLRC4.  

Vale ressaltar que a flagelina purificada utilizada neste trabalho é proveniente da 

bactéria Gram positiva, Bacillus subtilis, no intuito de eliminar o LPS como um possível 

contaminante. Além disso, como controle das nossas preparações, os macrófagos também 

foram transfectados com as vesículas DOTAP vazias, como descrito recentemente por nosso 

grupo (121).  

Verificamos que somente a flagelina livre foi capaz de induzir a produção de IL-6, 

como indicativo da ativação extracelular do TLR5, enquanto que a flagelina citosólica induziu 

a produção de IL-1 e morte celular, condizente com a ativação da caspase-1. A ausência de 

IL-6 em resposta à flagelin citosólica é um importante controle do experimento, pois descarta 

a possibilidade de que haja o reconhecimento do TLR5 por algum resquício de agonista livre 

durante as preparações de flagelina inserida no DOTAP.  
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Curiosamente, além da produção de IL-1, o estímulo com a flagelina citosólica 

também foi capaz de induzir a expressão de iNOS, enzima responsável pela produção do 

óxido nítrico (NO), até então relacionada à cascata de ativação dos receptores TLRs. 

Finalmente, verificamos que a expressão de iNOS induzida pela flagelina citosólica foi 

dependente não só do inflamassoma NAIP5/NLRC4, como também dependente da protease 

caspase-1 (APÊNDICE A).  

Os estudos a respeito dos mecanismos moleculares envolvidos na ativação da iNOS 

por flagelina citosólica são o objeto do presente trabalho. 
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Nossos dados, em conjunto, nos permitem propor um modelo de um nova via para a 

ativação da iNOS (Figura 22), onde (1) a flagelina citosólica induz ativação do inflamassoma 

NAIP5/NLRC4 e, paralelamente, a ativação de NF-B (por uma via ainda desconhecida), (2) 

o que resulta na ativação da caspase-1 e caspase-7, as quais seriam responsáveis por induzir a 

clivagem de PARP-1 e (3) esta clivagem resultaria na liberação de PARP-1 da cromatina, 

tornando-a mais acessível para a transcrição do gene da iNOS, dependente de NF-B. Esses 

dados estão no manuscrito em preparação "Role of Poly(ADP-ribose)polymerase-1 cleavage 

in the iNOS activation by inflammasomes." 

 

        
Figura 22: Modelo proposto para regulação molecular da via de ativação da iNOS pelo inflamassoma 
NAIP5/NLRC4 em resposta à flagelina citosólica. 
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