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RESUMO 

 

Menezes MN. Papel do receptor P2X7 nos fagócitos em resposta à infecção pelo 
Plasmodium chabaudi.  [dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
O rompimento eritrocítico característico do ciclo de vida do Plasmodium resulta na 
liberação de diversas moléculas no meio extracelular, dentre estas o ATP. O P2X7 é 
um receptor purinérgico que reconhece o ATP extracelular, levando a diferentes 
efeitos nos tipos celulares. O estudo da malária experimental causada pelo P. 
chabaudi em camundongos P2X7-/- mostraram que estes animais são mais 
suscetíveis à infecção, apresentando uma letalidade de até 80%. Diante da 
importância dos fagócitos no controle da doença na fase aguda da infecção, estes 
foram avaliados quanto à sensibilidade ao ATP através de ensaios de 
permeabilização. Tanto in vitro, como ex vivo, as populações celulares fagocíticas 
mostraram-se sensíveis ao ATP extracelular, de uma forma P2X7 dependente, e a 
infecção pelo P. chabaudi mostrou ser um fator que aumenta esta sensibilidade. 
Estudos fenotípicos do baço e do fígado dos animais P2X7-/- indicaram que, com 
exceção da população CD11b+ Ly6G+, estes animais apresentam número inferior de 
células fagocíticas quando comparados aos animais C57BL/6. Além disso, foi 
observada uma leve deficiência na ativação dos fagócitos, na produção de IFN-γ e 
no número de células produtoras de citocinas importantes, como IFN-γ, TNF-α e IL-
10 nos animais P2X7-/- em relação aos C57BL/6. A maior suscetibilidade dos 
camundongos P2X7-/- à infecção pelo P. chabaudi deve-se, portanto, a uma resposta 
imunológica deficiente nestes animais, representada por um menor número de 
células do sistema imune no baço e fígado destes animais e consequentemente, 
menor produção de fatores importantes para o controle da infecção. 
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ABSTRACT 

 

Menezes MN. Role of P2X7 receptor in the response of phagocytes to Plasmodium 
chabaudi infection. [Masters thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
The erythrocyte rupture is a step of the life cycle of Plasmodium in which several 
molecules, including ATP, are released in the extracellular milieu. The P2X7 receptor 
is a purinergic receptor that recognizes extracellular ATP triggering many responses 
depending on the cell type involved. The study of experimental malaria caused by P. 
chabaudi in P2X7-/- mice showed that these mice are more susceptible to the 
infection, with a lethality of 80%. Since phagocytes are very important to control 
parasitemia at acute phase of the disease, we decided to evaluate the sensitivity of 
these cells to ATP through permeabilization assays. Either in vitro or ex vivo, the 
phagocyte cell populations were sensible to extracellular ATP in a P2X7-dependent 
way and the P. chabaudi infection acted as a component that increases this 
sensitivity. Phenotypic analysis of the spleen and liver from P2X7-/- mice showed that, 
excepted for the CD11b+ Ly6G+ population, these mice have a lower number of 
phagocyte cells when compared to C57BL/6 mice. Furthermore, there was a slight 
deficiency in phagocyte activation, IFN-γ production and number of cells that produce 
important cytokines as IFN-γ, IL-10 and TNF-α in P2X7-/- mice in comparison with 
C57BL/6 mice. The increased susceptibility of P2X7-/- mice to the P. chabaudi 
infection is due to a deficient immune response, with a lower number of cells from 
immune system in the spleen and liver of these animals and, thus, lower production 
of important factors that help to control the infection. 

 

Keywords: P2X7. Malaria. Phagocytes. ATP. Plasmodium. Innate Immunity. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais da malária 

 

O termo malária é derivado do italiano “mal’aria”, que significa “mal ar”, devido 

à associação de febres intermitentes com a exposição ao ar de áreas pantanosas. 

Próximo ao fim do século XIX, Charles Louis Alphonse Laveran, cirurgião do exército 

francês, observou parasitas no sangue de um paciente sofrendo de malária, e o Dr. 

Ronald Ross, médico oficial britânico em Hyderabad, Índia, descobriu que mosquitos 

transmitiam a malária [1] 

A distribuição dos casos de malária abrange países tropicais e subtropicais, 

com muitas áreas tropicais sendo consideradas endêmicas para a doença. Segundo 

levantamento da Organização Mundial da Saúde, a situação da doença no ano de 

2010 consiste em uma estimativa de 216 milhões de casos em todo o mundo, com 

655 mil mortes, sendo que 86% destas acometem crianças abaixo dos cinco anos de 

idade [2]. Na região das Américas, a transmissão da malária ocorre em 21 países e 

cerca de 20% da população corre risco de contrair a doença. Além disso, somente o 

Brasil é responsável por mais de 50% dos casos desta região. 

A malária é uma doença parasitária causada por protozoários pertencentes ao 

filo Apicomplexa e ao gênero Plasmodium. Para seres humanos, quatro espécies 

são bem estabelecidas como agentes etiológicos da malária: Plasmodium 

falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax e Plasmodium ovale. Cinco 

espécies de Plasmodium que infectam macacos foram relatadas como potenciais 

agentes infecciosos para humanos [3]. Dentre estas espécies, Plasmodium knowlesi 

foi proposto como o quinto patógeno responsável pela malária humana, por ser 

capaz de infectar humanos com um impacto epidemiológico significante 

principalmente no sudeste asiático [4]. A transmissão da doença ocorre por meio de 

mosquitos do gênero Anopheles infectados com o parasito. De aproximadamente 

400 espécies conhecidas de Anopheles, cerca de 60 são vetores da malária em 

condições naturais [1]. 

O combate à malária pode se dar por mecanismos de controle do vetor e 

através do tratamento dos pacientes, prevenindo a transmissão da doença e a 

mortalidade causada por ela, uma vez que ainda não há uma vacina para esta 

doença. Uma vacina eficiente contra a malária deve conceber uma imunidade 
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protetora que seja maior do que aquela adquirida pela exposição natural à doença 

[5]. As principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento de uma vacina 

eficaz são o tamanho e plasticidade do genoma do Plasmodium, além das 

diferenças encontradas em cada uma das fases do parasito ao longo do seu ciclo de 

vida e da diversidade genética conferida pela fase sexual de sua reprodução [6]. 

Outro problema crescente do combate à malária é a resistência às drogas 

antimaláricas usadas no tratamento de pacientes. Diante desta situação, o estudo da 

relação parasito-hospedeiro na malária é de grande importância para o 

estabelecimento de novos alvos terapêuticos ou de estratégias de vacinas para 

combater a malária. 

 

1.2 Aspectos imunopatológicos 

 

A infecção inicia-se no momento em que a fêmea do Anopheles, que possui 

hábito hematófago, realiza o repasto sanguíneo e inocula, juntamente com sua 

saliva, de 15 a 200 esporozoítos, formas infectantes do parasito, que alcançam a 

corrente sanguínea do hospedeiro. Alguns minutos depois, os esporozoítos 

alcançam os hepatócitos, invadindo-os e iniciando a fase pré-eritrocítica do seu ciclo 

biológico. Há uma forma latente do parasito, chamada de hipnozoíto, presente 

apenas em P. ovale e P. vivax, que se mantém no fígado sem iniciar o processo de 

esquizogonia, e que é provavelmente a responsável por recaídas anos após a 

infecção. Uma vez dentro do hepatócito, o esporozoíto se diferencia em trofozoíto 

pré-eritrocítico que irá iniciar a reprodução assexuada por esquizogonia. Os 

hepatócitos parasitados se rompem e liberam os merossomos na corrente 

sanguínea [7], os quais, após romperem-se, liberam milhares de merozoítos. A 

invasão dos eritrócitos pelos merozoítos caracteriza o início da fase eritrocítica do 

ciclo de vida do Plasmodium. No interior do eritrócito, o parasito passa pelas fases 

de trofozoíto jovem, trofozoíto maduro e volta a realizar sucessivas divisões dando 

origem ao esquizonte, que ao romper-se, volta a liberar novos merozoítos que irão 

infectar novos eritrócitos. Alguns dias após as primeiras manifestações clínicas da 

doença, uma pequena porção dos merozoítos liberados na corrente sanguínea 

diferenciam-se em gametócitos masculinos e femininos, que serão ingeridos pelo 

mosquito em um novo repasto sanguíneo, dando início à fase sexual do ciclo de vida 

do parasito no interior do mosquito. 
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Diversos componentes do parasito podem funcionar como padrões 

moleculares associados a patógenos (Pathogen-Associated Molecular Patterns – 

PAMPs) que são reconhecidos pelos receptores de reconhecimento de padrão 

(Pattern recognition receptors – PRR) e dentre estes, os receptores do tipo Toll (Toll-

like receptors - TLRs) de células da imunidade inata do hospedeiro. Âncoras de 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) presentes em moléculas da superfície do Plasmodium 

ativam células dendríticas (Dendritic cells – DCs), macrófagos e células B através do 

TLR2 ou TLR4 [8, 9]. Cristais de hemozoína, ou possivelmente o DNA do parasito 

que possa estar associado a esses cristais resultantes da digestão da hemoglobina, 

são reconhecidos por TLR9 e também leva à ativação das células do sistema imune 

[10]. Além disso, o Plasmodium é capaz de expressar moléculas próprias na 

superfície do eritrócito parasitado, como é o caso da PfEMP1 (Plasmodium 

falciparum erythrocyte membrane protein 1), molécula do P. falciparum, que pode se 

ligar, dentre outras moléculas, ao receptor CD36, levando à fagocitose destes 

eritrócitos, além de cooperar com a sinalização via TLRs para produção de citocinas 

pró-inflamatórias [11]. Além do papel na produção das citocinas, os fagócitos 

mononucleares do sistema inato do hospedeiro também possuem outras funções 

fundamentais no controle da doença, como, por exemplo, a fagocitose dos eritrócitos 

infectados na ausência de anticorpos opsonizantes específicos [12], ajudando na 

redução da parasitemia na fase aguda da infecção. Em macrófagos e monócitos, a 

fagocitose dos eritrócitos parasitados mediada pelo CD36 é bem estabelecida, 

cooperando no controle da replicação dos estágios sanguíneos do parasito, e sendo, 

portanto, um componente essencial dos mecanismos de defesa do hospedeiro nesta 

fase do ciclo [13].  

Após o controle da infecção aguda, uma fase crônica é estabelecida com 

menores densidades parasitárias e com acessos febris coincidindo com os picos 

desta parasitemia remanescente [14]. A imunidade adquirida à malária forma-se 

lentamente, provavelmente por causa da ativação policlonal dos linfócitos B, levando 

à produção de muitos anticorpos inespecíficos [15], e é incompleta, uma vez que 

uma imunidade estéril não é adquirida na maior parte das vezes. Entretanto, a 

imunidade à morte decorrente da doença é adquirida rapidamente, podendo ocorrer 

até mesmo após um único episódio infeccioso [16, 17]. 

A ruptura dos eritrócitos que contêm os esquizontes é tipicamente 

acompanhada por febre, náuseas, dores de cabeça e outros sintomas de uma 
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resposta sistêmica de citocinas pró-inflamatórias oriundas, principalmente, das 

células do sistema imune inato [18]. Isto se deve ao fato de que a ruptura destes 

eritrócitos libera na corrente sanguínea os componentes bioativos do parasito, além 

de moléculas próprias do hospedeiro contidas nos eritrócitos, que entram em contato 

com as células do sistema imune desencadeando respostas imunológicas 

exacerbadas. Muitos estudos têm demonstrado associações entre a forma severa da 

malária e altos níveis de citocinas pró-inflamatórias, como TNF, interleucina 1β (IL-

1β), IL-6 e IFN-γ, assim como as quimiocinas CCL3 (MIP-1α) e CCL4 (MIP-1β) [19, 

20]. Entretanto, esta resposta inflamatória também é importante para a proteção 

contra a doença, como, por exemplo, no caso do TNF atuando em sinergia com o 

IFN-γ num papel antiparasitário ao induzir a produção de óxido nítrico (NO) e outros 

radicais tóxicos [21]. A resposta de citocinas como TGF-β e IL-10 é essencial para 

regular essa resposta pró-inflamatória em diferentes momentos, já que altos níveis 

destas citocinas no início da infecção podem comprometer os mecanismos efetores 

e baixos níveis tardiamente podem não controlar a cascata inflamatória de citocinas 

e resultar na doença severa [22].  

Além dos PAMPs liberados após a ruptura do eritrócito, moléculas do próprio 

hospedeiro que indicam a injúria celular também alcançam a corrente sanguínea em 

decorrência do rompimento eritrocítico. Estas moléculas são chamadas de DAMPs 

(Damage-Associated Molecular Pattern molecules) e consistem em sinais 

endógenos de perigo que alertam o sistema imune inato para uma morte celular não 

programada, invasão microbiana e em resposta ao stress [23]. O trifosfato de 

adenosina (Adenosine triphosphate – ATP) é um nucleotídeo que está presente em 

todas as células vivas do organismo e que, uma vez no espaço extracelular, pode 

atuar como um DAMP, além de contribuir para a regulação de diversos processos 

biológicos, incluindo inflamação, função cardíaca, neurotransmissão, contração 

muscular e vasodilatação [24]. O eritrócito parasitado apresenta altas quantidades 

de ATP em seu interior, o qual é também utilizado pelo próprio Plasmodium para a 

sua maturação, e defeitos na produção deste ATP do eritrócito podem influenciar de 

diversos modos a patofisiologia da malária [25]. No momento do rompimento do 

eritrócito parasitado, portanto, o ATP intracelular é liberado no meio extracelular de 

modo a entrar em contato com as células do sistema imunológico do hospedeiro, 

podendo desencadear diversas respostas. 
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1.3 O modelo murino de malária causada pelo Plasmodium chabaudi 

 

O estudo de mecanismos imunológicos em pacientes humanos é de difícil 

acesso aos pesquisadores, uma vez que envolve questões éticas e de 

impossibilidades de procedimentos. Desta forma, o uso de roedores para estudar a 

imunopatologia da malária vem sendo largamente aplicado. A infecção pelo P. 

chabaudi é considerado o principal modelo para compreensão da resposta imune 

em infecções pelo Plasmodium [26]. A infecção de camundongos C57BL/6 com o P. 

chabaudi AS causa uma malária não letal e caracterizada por uma esplenomegalia 

associada a uma ativação policlonal de linfócitos T e B do baço [27-29]. As citocinas 

IL-12, TNF-α e IFN-γ são produzidas em grande quantidade no baço, e estão 

presentes de forma transiente no plasma, tendo sido demonstrado que na ausência 

de IFN-γ, os camundongos apresentam maior dificuldade para controlar e eliminar a 

infecção primária [30]. Além disso, camundongos deficientes na produção de IL-12 

apresentam fagócitos com falha na fagocitose de eritrócitos opsonizados, além de 

produzirem menos IFN-γ e NO, o que leva a uma dificuldade do controle parasitário 

na fase aguda da infecção [31]. Estudos comparativos entre animais suscetíveis e 

resistentes à infecção com P. chabaudi sugerem que as respostas pró-inflamatórias 

são necessárias para o subsequente desenvolvimento da imunidade protetora [32]. 

Com a progressão da doença, grande parte dos linfócitos T e B que foram 

ativados policlonalmente na fase aguda são eliminados por apoptose [33] e o 

subsequente desenvolvimento de uma resposta específica de linfócitos T e B resulta 

na eliminação do parasita e a proteção à doença. Assim como na malária humana, a 

imunidade que promove proteção à reinfecção parece não ser duradoura no modelo 

do P. chabaudi, o que parece ocorrer de forma independente dos anticorpos 

circulantes, mas sim devido a um declínio da resposta de memória de células T 

CD4+ [34].  

 

1.4 O ATP e a sinalização via receptor P2X7 

 

O ATP liberado na ruptura eritrocítica pode ser reconhecido pelos chamados 

receptores purinérgicos. Estes receptores são divididos em receptores do tipo P1 e 

do tipo P2. Enquanto os receptores do tipo P1 reconhecem a adenosina, os P2 

podem ser subdivididos em P2X, com sete componentes, e P2Y, composto por oito 
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subtipos de receptores, e ambos são capazes de se ligar ao ATP extracelular [35]. 

Os receptores da classe P2X são canais de íons que uma vez ativados pela ligação 

ao ATP extracelular, facilitam a entrada e saída de íons mono e divalentes, como por 

exemplo, o Ca2+. Enquanto que os demais receptores P2X se ativam na presença de 

concentrações nanomolares de ATP, o receptor P2X7 ativa sua função de canal de 

íon na presença de concentrações micromolares do ATP extracelular, e 

concentrações maiores ainda são capazes de induzir a formação de um poro largo 

não seletivo que estaria envolvido com a morte celular mediada pelo receptor P2X7 

[36]. A expressão do receptor P2X7 ocorre em praticamente todas as células do 

sistema imunológico dos mamíferos, incluindo os neutrófilos, macrófagos, 

monócitos, células dendríticas e linfócitos [24]. 

A sinalização via receptor P2X7 pode gerar diversas consequências para as 

células que entram em contato com o ATP extracelular. Sabe-se que o fator de 

transcrição NF-κB pode ser ativado mediante estimulação do receptor P2X7, levando 

à produção de citocinas e quimiocinas que têm sua expressão sob controle deste 

fator de transcrição em macrófagos murinos, além de regular também a produção de 

NO [37]. A produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-1β e IL-18 pode ainda 

ser mediada pelo receptor P2X7 a partir da ativação do inflamassoma NLRP3. O 

efluxo de potássio (K+), resultante da abertura do canal do receptor P2X7 após 

ligação ao ATP extracelular, leva, por um mecanismo ainda desconhecido, à 

ativação do inflamassoma NLRP3, culminando na ativação da caspase-1 e 

subsequente clivagem das formas imaturas pro-IL-1β e pro-IL-18 nas citocinas IL-1β 

e IL-18 ativadas que serão secretadas pelas células [38]. A estimulação da NADPH 

e geração de ânions superóxido em células primadas com LPS relaciona a ativação 

do receptor P2X7 à produção de espécies reativas de oxigênio [39]. Também é 

descrita a participação do receptor P2X7 na proliferação celular, como, por exemplo, 

para microglias, que em resposta ao ATP extracelular ativam-se, produzindo 

citocinas e proliferando [40]. Para linfócitos T, sabe-se que a liberação autócrina de 

ATP e estimulação do receptor P2X7 contribue para a ativação do linfócito e 

consequente síntese de IL-2 [41]. A redução na expressão de algumas moléculas de 

superfície também é bem descrita como efeito da sinalização via receptor P2X7, 

como, por exemplo, a molécula CD27, proteína transmembrana do tipo I da família 

do receptor de TNF, a qual tem sua expressão perdida pelos linfócitos do baço de 

camundongos após estimulação do receptor P2X7 pelo ATP [42]. Em monócitos, a 
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estimulação do receptor P2X7 resulta na perda da L-selectina expressa na superfície 

destas células, indicando que altas concentrações de ATP extracelular contribuam 

para a ativação e transmigração de monócitos aos sítios inflamatórios [43]. 

Além do papel na ativação das células e consequente secreção de citocinas, 

o reconhecimento do ATP extracelular pelo receptor P2X7 também possui ação na 

indução de morte celular. Tal morte celular dependente do receptor P2X7 pode 

acontecer por mecanismos de apoptose ou necrose, dependendo do tipo celular, 

tempo de exposição e concentração do ATP [44]. Em linfócitos de galinha 

transfectados com o receptor P2X7, o tratamento com ATP levou a uma morte que 

estaria associada com a atividade de caspase-3 e fragmentação do DNA, indicando 

uma morte celular do tipo apoptótica [45]. Já em macrófagos da linhagem J774, que 

expressam o receptor, a morte causada pelo ATP extracelular ocorre por uma lise 

osmótica, com rápido inchaço das células e liberação do conteúdo citoplasmático 

[44]. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Em resumo, os resultados aqui apresentados sugerem que o ATP e, 

consequentemente, o receptor P2X7 que o reconhece possuem papel importante na 

malária, o que pôde ser observado na exacerbação da doença nos camundongos 

P2X7-/-.  Além disso, foi visto que os fagócitos são células que sofrem efeito do ATP, 

tornando-se ainda mais sensíveis a esses efeitos em resposta à infecção pelo P. 

chabaudi. Dentre estes efeitos, apresentamos uma deficiência no número total de 

células esplênicas e das populações fagocíticas do baço em resposta à infecção nos 

animais P2X7-/-, assim como no número de células produtoras de citocinas 

importantes para a resposta à malária, como IL-10, TNF-α e IFN-γ, com este último 

sendo produzido em menor quantidade pelas células deficientes para o receptor 

P2X7. Estudos fenotípicos de expressão de moléculas relacionadas à ativação de 

fagócitos indicaram que o receptor P2X7 parece ter um papel na expressão de CD80 

pelas células fagocíticas do baço na resposta à infecção, o que pode implicar em 

defeitos na ativação da resposta, já deficiente em número de células. Por fim, 

também foi verificado que, não apenas no baço, mas também no fígado, a 

deficiência no número de células nos animais P2X7-/- acomete as populações de 

fagócitos e de linfócitos.  

Tais observações permitem inferir que os animais P2X7-/- apresentam uma 

resposta imunológica deficiente ao P. chabaudi de forma geral, representada 

principalmente pelo menor número de células esplênicas e no fígado, o que leva à 

menor produção de citocinas e outras moléculas efetoras nestes animais, de modo 

que não conseguem combater a infecção de maneira eficiente, apresentando um 

quadro mais severo da doença, incluindo letalidade, em relação aos animais 

C57BL/6. 
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