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RESUMO 

 
Lage SL. Papel de inflamassomas e vias lisossomais na morte celular e resposta 
imune induzidas pela flagelina. [tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
A flagelina é um agonista natural dos sensores TLR e NLR que vem sendo 
investigada como adjuvante em diferentes estratégias vacinais. O reconhecimento 
da flagelina é compartilhado pelo TLR5 e pelo complexo inflamassoma 
NAIP/NLRC4. Os inflamassomas são responsáveis pela secreção das citocinas IL-
1β e IL-18 e pela indução de um processo de morte celular denominado de 
piroptose, via ativação da caspase-1. Entretanto, a regulação molecular da ativação 
do inflamassoma em resposta à flagelina, bem como os mecanismos envolvidos na 
sua propriedade imunoestimulatória ainda são pouco compreendidos. Nós avaliamos 
a ativação de macrófagos em resposta à flagelina de B. subtilis inserida em 
vesículas lipídicas (DOTAP), que permitem a sua liberação no citosol, assim como o 
impacto deste estímulo para a morte celular. Utilizando esta abordagem, nós 
observamos a indução de um processo de morte celular atípico nos macrófagos 
peritoneais (PMs) deficientes nos componentes dos inflamassomas (NLRC4, ASC e 
caspase-1/11). Apesar da ausência de IL-1β, a morte dos PMs manteve seu 
resultado inflamatório e antimicrobiano, sendo esta acompanhada da liberação da 
citocina IL-1α. Este processo foi regulado por uma via lisossomal, especialmente 
pelas catepsinas B e D. Ainda, a catepsina B pareceu regular a secreção das 
citocinas IL-1α e IL-1β, mediada por caspase-1, sugerindo uma cooperação entre a 
via lisossomal e os inflamassomas nas respostas induzidas por flagelina. Uma vez 
que a flagelina de S. typhimurium é a mais empregada como imunógeno, nós 
investigamos sua habilidade em ativar os PMs na ausência de DOTAP como 
carreador. De maneira similar, as células estimuladas com a flagelina livre de S. 
typhimurium foram capazes de induzir dano lisossomal e secreção de IL-1α e IL-1β. 
A secreção destas citocinas pela flagelina foi mediada pelo eixo caspase-catepsinas, 
mostrando sua habilidade em ativar o inflamassoma e a via lisossomal na ausência 
de sistemas de transfecção. Ao avaliarmos o impacto desta via para a geração de 
resposta imune adaptativa, nós observamos que células dendríticas derivadas da 
medula óssea (BMDCs) estimuladas com flagelina foram capazes de induzir 
produção de IFN- e IL-17 por células T antígeno-específicas em resposta ao 
peptídeo da ovalbumina (OVA). A secreção dessas citocinas parece ocorrer de 
maneira independente de TLR5, porém dependente de caspase-1/11, NLRC4 e da 
produção de L-1α pelas BMDCs, indicando que o efeito adjuvante da flagelina é 
dependente da via de sinalização da IL-1 mediada pelo inflamassoma e pela via 
lisossomal. De acordo com isso, resultados preliminares mostram que a flagelina é 
capaz de induzir aumento dos títulos de anticorpos para OVA co-administrada, in 
vivo, de uma maneira dependente de caspase-1/11 e NLRC4. Assim, nossos 
achados abrem novas perspectivas com relação às vias que regulam a ativação do 
inflamassoma em resposta à flagelina e à geração de estratégias vacinais baseadas 
nestes sensores. 
 
Palavras-chave: Flagelina. Inflamassomas. Lisossomas. Sinalização da IL-1. 
Adjuvantes. 

 
 



 
ABSTRACT 

 

Lage SL. Role of inflammasomes and lysosomal pathway in cell death and immunity 
induced by flagellin. [Ph. D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
Flagellin is a natural agonist of TLR and NLR sensors that has been extensively 
investigated as an adjuvant in multiple vaccine strategies. Innate immune recognition 
of flagellin is shared by transmembranic TLR5 and cytosolic NAIP/NLRC4 
inflammasome complex. Inflammasomes are responsible for the induction of the pro-
inflammatory cytokines IL-1β and IL-18 and induction of necrotic cell death named 
pyroptosis, responses mediated by caspase-1. However, the molecular regulation of 
inflammasome activation in response to flagellin, as well as the mechanisms involved 
in its imunomodulatory properties are still poorly understood. We first evaluated 
macrophage activation and cell death in response to flagellin from B. subtilis inserted 
into lipid vesicles (DOTAP), which allows its delivery to cell cytosol. By using this 
approach, atypical cell death induction was found in peritoneal macrophages (PMs) 
from mice deficient in the inflammasome components (NLRC4, ASC and caspase-
1/11). In this context, despite the absence of IL-1β secretion, inflammasome-
independent cell death in response to flagellin retained its inflammatory and 
antimicrobial features, being accompanied with IL-1α secretion.  Importantly, 
inflammasome-independent cell death in response to flagellin was regulated by a 
lysosomal pathway with the participation of cathepsins B and D. Furthermore, 
cathepsin B also regulated caspase-1-dependent IL-1α and IL-1β secretion in 
response to flagellin, suggesting a cooperation between the inflammasome and 
lysosomal pathway. Since flagellin from S. typhimurium is extensively studied as 
immunogen, we investigated its ability to activate PMs in the absence of DOTAP as a 
carrier, and the impact of those stimuli to the adaptive immune response. Similar to 
observed with B. subtilis inserted into lipid vesicles, cells stimulated with free flagellin 
from S. typhimurium were able to induce lysosomal damage and IL-1α and IL-1β 
secretion through a caspase-catepsins-dependent manner, showing the ability of 
flagellin from S. typhimurium to activate cytosolic inflammasome and lysosomal 
pathways even in the absence of any delivery system. Moreover, LPS-primed bone 
marrow-derived dendritic cells (BMDCs) stimulated with flagellin were able to induce 
IFN- and IL-17 production by antigen-specific T cells in response to OVA peptide 
(OVAp). Cytokine secretion by OVAp-transgenic CD4+ T cells seemed to be TLR5-
independent but dependent on caspase-1/11, NLRC4 and IL-1α, indicating that the 
improvement of the adaptive immune response induced by flagellin involves 
inflammasome/catepsins-derived IL-1 signaling. Accordingly, preliminary results 
showed that flagellin was also able to elevate IgG responses to ovalbumin co-
administrated, in vivo, in a caspase-1/11-NLRC4-dependent manner. Thus, our 
findings open new perspectives regarding the mechanisms that regulate 
inflammasome activation in response to flagellin and the generation of vaccine and 
therapeutic strategies based on inflammasomes. 
 
Keywords: Flagellin. Inflammasomes. Lysosomes. IL-1 signaling. Adjuvancy. 
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1.1 Visão geral sobre o mecanismo de ação de adjuvantes vacinais 
 

A vacinação está entre as contribuições mais importantes para a saúde 

pública dos últimos 100 anos pela sua participação na redução do número de mortes 

por doenças infecciosas em todo o mundo (Levine, Levine, 1997). O uso da técnica 

de vacinação tem como objetivo induzir uma imunidade protetora de longa duração 

contra a doença resultante da exposição ao patógeno vivo, prevenindo assim 

doenças infecciosas clinicamente relevantes (Lambrecht et al., 2009). Uma das 

primeiras estratégias para induzir resposta imune adaptativa contra um agente 

infeccioso foi utilizada pelo médico inglês Edward Jenner após observar que 

pessoas que haviam tido contato com vacas contaminadas com um mal parecido 

com a varíola, tornaram-se imunes à doença humana. Assim, Jenner descobriu que 

a infecção com o análogo bovino da varíola, o qual chamou de vacínia (do latim, 

vacca), que causava a varíola bovina, fornecia imunidade protetora contra a varíola 

humana, sem o risco de causar doença. Jenner denominou o processo de vacinação 

e Pasteur ampliou o termo ao estímulo da proteção a outros agentes infecciosos 

(Ada, 2001). 

Desta maneira surge a utilização de variantes patogênicas atenuadas dos 

organismos como vacinas, através da sua passagem em animais e 

microorganismos, o que permite a atenuação da sua virulência, mantendo a 

imunogenicidade. No entanto, em muitos casos, o uso de agentes patogênicos vivos 

pode não levar à uma vacina segura ou mesmo eficaz, como é o caso do vírus 

influenza, onde a infecção natural por si só não confere imunidade adequada a 

infecções posteriores (Coffman et al., 2010). Assim, outra abordagem utilizada para 

o desenvolvimento de vacinas consistiu no uso de componentes purificados destes 

organismos, como toxinas bacterianas e componentes da parede bacteriana ou do 

envelope viral. 

Embora estas abordagens que compõem as chamadas primeira (organismos 

vivos atenuados) e segunda (componentes purificados) gerações de vacinas ainda 

sejam a base de muitas vacinas em uso, no começo deste terceiro século de 

vacinação, o advento de novas ferramentas da biologia molecular e da engenharia 

genética contribuiu para o desenvolvimento de modernas estratégias vacinais, tais 

como: rearranjo de genomas segmentados, proteínas recombinantes compostas de 

cepas atenuadas e genes de organismos patogênicos, vetores portadores de gene
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exógenos, plasmídeos, vacinologia reversa, dentre outros (Plotkin, 2008). 

Entretanto, estas vacinas são, frequentemente, pouco imunogênicas e requerem 

componentes adicionais denominados adjuvantes, para ajudar a estimular resposta 

imune protetora. O objetivo dos adjuvantes (do latin, adjuvare que significa “ajudar"), 

é melhorar a magnitude da resposta imune a uma vacina, baseado no aumento do 

título de anticorpos e/ou no estímulo de células T efetoras, de modo que um 

microorganismo ou uma proteína ou polissacarídeo coadministrados, tornem-se mais 

imunogênicos (Coffman et al., 2010). 

Adjuvantes de vacinas estão representados por diferentes classes de 

compostos como produtos microbianos, sais minerais, emulsões, micropartículas e 

lipossomas (Lambrecht et al., 2009). Os adjuvantes são misturados com o antígeno 

e, em geral, convertem antígenos proteicos solúveis em material particulado, o que 

ajuda a reter o antígeno no corpo e facilita sua ingestão por células apresentadoras 

de antígenos, como macrófagos e células dendríticas (DCs). Por exemplo, o 

antígeno pode ser absorvido por partículas do adjuvante (como o alúmem), ou 

particulado por emulsificação em óleos minerais, ou mesmo, incorporados em 

partículas coloidais de ISCOMs (do inglês, immune stimulatory complexes) (Alving et 

al., 1995; Kersten, Crommelin, 2003). Essa propriedade aumenta um pouco a 

imunogenicidade, porém, diversos estudos têm demonstrado que alguns destes 

adjuvantes que pareciam atuar primariamente como depósitos ou veículos de 

antígenos, na verdade, possuem propriedades imunoestimulatórias, ativando 

diretamente as células da imunidade inata. Além disso, com o objetivo de estimular o 

sistema imune, alguns adjuvantes são empregados em conjunto com extratos 

microbianos e produtos purificados de bactérias que possuem a capacidade de 

promover uma eficiente ativação da resposta imune inata, atuando sobre os 

macrófagos e DCs para que se tornem células apresentadoras de antígeno mais 

eficazes, capazes de dirigir uma potente resposta imune adaptativa (Maraskovsky et 

al., 2009; Marrack et al., 2009). 

No entanto, os mecanismos responsáveis pelas propriedades 

imunoestimulatórias dos adjuvantes, ainda é um assunto bastante controverso. A 

maioria dos adjuvantes em uso foi desenvolvida de maneira empírica sem um claro 

entendimento sobre os mecanismos de ação celulares e moleculares envolvidos. 

Nesse contexto, a descoberta e caracterização dos receptores do tipo toll (Toll-like 

Receptors- TLRs) pareceu explicar o mecanismo através do qual essas moléculas 



23 
 

realizam sua atividade adjuvante. Os TLRs integram um grupo de receptores 

codificados pela linhagem germinativa, denominados receptores de reconhecimento 

de padrões (Pattern Recognition Receptors- PRRs) que reconhecem padrões 

moleculares que estão frequentemente associados a patógenos (Pathogen 

associated molecular pattern – PAMP) e que são distintos dos padrões 

apresentados por células próprias ou danos celulares (Damage associated 

molecular pattern – DAMP) (Kopp, Medzhitov, 2003). 

Dessa maneira, muitos trabalhos têm demonstrado que a função adjuvante de 

uma forma geral resulta da habilidade destas estruturas em induzir produção de 

citocinas e maturação de DCs através da sinalização via TLR (Brewer, Alexander, 

1997; De Becker et al., 2000; De Smedt et al., 1996; Medzhitov, 2001; Pasare, 

Medzhitov, 2005a; Shah et al., 2003; Yarovinsky et al., 2005). As DCs encontram-se 

amplamente distribuídas em diferentes tecidos periféricos, onde possuem um 

fenótipo imaturo, sendo especializadas na captação de antígenos por endocitose 

(Banchereau, Steinman, 1998; Hart, 1997; Inaba et al., 1993). Quando essas células 

se tornam ativadas, por exemplo, através do reconhecimento de PAMPs por TLRs, 

elas iniciam um processo de maturação e migram para a região paracortical de 

células T, no linfonodo, onde chegam como células maduras capazes de induzir a 

ativação e diferenciação de células TCD4+ e TCD8+ antígeno-específicas (Caux et 

al., 1994a; Cella et al., 1997a; Cella et al., 1997b; De Smedt et al., 1996; Inaba et al., 

1993; Pure et al., 1990; Reis et al., 1993; Romani et al., 1989). Posteriormente, as 

células TCD4+ diferenciadas fornecerão a ajuda necessária para a troca de classe 

de células B e indução de células plasmáticas de longa duração, promovendo assim 

uma eficiente resposta imune humoral (Sornasse et al., 1992). 

A excepcional capacidade das DCs em ativar os linfócitos T, reflete várias 

mudanças que ocorrem durante o processo de maturação e ativação destas células, 

incluindo: i) aumento da expressão de moléculas co-estimuladoras, como CD40, 

CD80 e CD86 (Caux et al., 1994b; Inaba et al., 1994), ii) liberação de citocinas como 

IL-12 (Cella et al., 1996; Koch et al., 1996), iii) resistência à imunossupressão 

mediada por IL-10 (Thurner et al., 1999) e iv) expressão de receptores de 

quimiocinas, como o CCR7, que leva as DCs às áreas de encontro com os linfócitos 

(Dieu et al., 1998; Sallusto et al., 1998; Tang, Cyster, 1999; Yanagihara et al., 1998). 

Importante, as DCs maduras aumentam a expressão de moléculas do MHC (do 

inglês, Major Histocompatibility Complex) de classe I ou classe II (MHC-I ou MHC-II) 
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na superfície celular e complexos funcionais compostos de MHC e peptídeos, que 

encaixam no TCR dos linfócitos T (Cella et al., 1997a; Pierre et al., 1997), levando à 

apresentação eficaz de peptídeos imunogênicos derivados do processamento dos 

antígenos previamente encontrados.  

Tal habilidade da sinalização via TLR em promover resposta imune adquirida 

via maturação das DCs, tem levado ao desenvolvimento de estratégias vacinais 

utilizando ligantes naturais ou agonistas sintéticos dos TLRs como adjuvantes. 

Assim, diversos ligantes de TLRs têm recebido destaque na literatura como 

potenciais adjuvantes, como por exemplo: monofosforil lipídeo A (MPL) e 

lipopolissacarídeo (LPS) presentes na parede de bactérias gram-negativas (ligantes 

do TLR4), seqüências de DNA ricas em CpG não metilados, presentes em bactérias 

e vírus (ligante de TLR9), RNA de fita simples/ imidazoquinolins (ligantes de TLR7/8) 

e a flagelina presente em bactérias móveis (ligante de TLR5) (Diebold et al., 2004; 

Fletcher et al., 2006; Hammerbeck et al., 2007; Kline et al., 1999; Pasare, Medzhitov, 

2005b; Sanders et al., 2006). 

Entretanto, o papel dos TLRs na resposta de anticorpos induzida por 

adjuvantes vem sendo questionado. Recentes estudos demonstraram que os TLRs 

e as moléculas envolvidas nas suas vias de sinalização intracelular não são sempre 

requeridos para a resposta humoral induzida por alguns adjuvantes clássicos 

(Eisenbarth et al., 2008; Gavin et al., 2006; Li et al., 2007; Sanders et al., 2009). 

Nemazee e colaboradores demonstraram que a função adjuvante de pelo menos 

quatro adjuvantes clássicos: Alum, Adjuvante Completo de Freund (CFA), Adjuvante 

Incompleto de Freund (IFA) e “Ribi”, que contém monofosforil lipídio A, um potente 

ativador de TLR4, não são afetadas em animais deficientes em ambas as moléculas 

adaptadoras dos TLRs, MyD88 (Myeloid differentiation factor 88) e TRIF (Toll-

receptor-associated activator of interferon) incapazes de transmitir sinais dos 

receptores TLRs (Gavin et al., 2006). Quando desafiados, esses animais montam 

uma robusta resposta de anticorpos contra antígeno dependente de linfócitos T 

administrado em conjunto com cada um desses conhecidos adjuvantes. Uma vez 

que a resposta imune humoral ocorre na ausência de sinalização via TLRs, é 

possível que sinais oriundos da imunidade inata não-mediados pelos mesmos, 

estejam envolvidos no aumento das respostas de anticorpos. Nesse sentido, uma 

nova família de receptores de ativação da imunidade inata vem sendo estudada e 

será apresentada nas sessões posteriores. 
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1.2 Ativação dos inflamassomas e suas consequências para a resposta imune 

 

1.2.1 Formação e ativação dos inflamassomas 

 

Recentemente, alguns PRRs que compõem um grupo de sensores citosólicos 

que formam os chamados complexos inflamassomas, têm sido implicados no 

mecanismo adjuvante independente de TLRs de alguns adjuvantes clássicos. Os 

complexos inflamassomas são compostos de maneira geral: 1) por uma proteína 

iniciadora pertencente a uma família de PRRs, podendo ser um sensor citosólico da 

família NOD-LRR (Nucleotide-binding oligomerization domain – Leucin rich repeats –  

NLRs), ou da família de sensores do tipo PYHIN (pyrin e HIN domain-containing 

protein); (2) por uma molécula adaptadora denominada ASC (apoptosis-associated 

speck-like protein containing a caspase activating and recruitment domain (CARD)) e 

3) por moléculas efetoras, que são as proteases pro-caspase-1 ou pro-caspase-11 

(correspondente a pro-caspase-4 em humanos) (Figura 1) (Bortoluci, Medzhitov, 

2010; Broz, Monack, 2013; Broz et al., 2011). 
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Figura 1- Moléculas que compõem os complexos inflamassomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os complexos inflamassomas em geral são formados por: um ou mais receptores PRRs das 
famílias NLR ou PYHIN, pela molécula adaptadora ASC e por caspases inflamatórias, que são 
as moléculas efetoras dos complexos formados. Adaptado de Strowing, Till et al. 2012. 
  

O AIM2 (Absent In Melanoma 2) é o único membro da família PYHIN 

conhecido por formar inflamassomas. AIM2 responde à presença citosólica de DNA 

exógeno durante infecções bacterianas (Fernandes-Alnemri et al., 2010) ou virais 

(Rathinam et al., 2010). Em contrapartida, muitos membros da família NLR são bem 

conhecidos por formarem inflamassomas. Estas proteínas são formadas por três 

domínios: Um domínio central do tipo NBD ou NOD responsável pela oligomerização 

da proteína e comum a todos os membros, uma região C-terminal composta por 

sequências ricas em leucina, e uma porção N-terminal que é responsável pela 

especificidade das suas interações moleculares e, dessa maneira, pelas suas 

funções efetoras. Assim, de acordo com o seu domínio N-terminal, estas moléculas 

podem ser classificadas em NLRA (NLRs containing the acidic transactivation 

domain (CIITA) domain), NLRBs (NLRs containing the baculovirus inhibitory (BIR) 

domain), NLRCs (NLRs containing the CARD domain) e NLRPs (NLRs containing 

the pyrin (PYD) domain) (Ting et al., 2008a) (Figura 2). 

 

 

1) 

2) 

3) 
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Figura 2 - Classificação dos membros da família NLR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A família NLR é composta de 22 membros que compartilham uma estrutura tripartida 
consistindo, da esquerda para a direita, em um domínio N-terminal, um domínio central do tipo 
NOD e um domínio C-terminal. De acordo com a natureza do domínio N-terminal, a família é 
subdividida em quatro sub-grupos NLRA, NLRB, NLRC, e NLRP (Zhong, Y. et al. 2013). 
 

Juntamente com o inflamassoma formado pelo AIM2, os membros da família 

NLR: NLRP1, NLRP3 e NLRC4 formam os complexos melhor caracterizados (Figura 

3). Em roedores, como camundongos e ratos, NLRP1 responde à presença 

citosólica da toxina letal do Bacillus antrax (Faustin et al., 2007; Hellmich et al., 2012; 

Moayeri et al., 2010; Newman et al., 2010), enquanto o NLRP1 humano parece ser 

um sensor para muramil dipeptídeo (MDP), um componente do peptídeoglicano 

presente na parede de bactérias gram-positivas (Reubold et al., 2014). Além disso, a 

redução dos níveis de ATP citosólico, também foi reportado como ativador de 

NLRP1 (Hellmich et al., 2012). 

Já o inflamassoma formado pelo NLRC4 responde a proteínas bacterianas 

presentes no citosol, como a flagelina (Franchi et al., 2006; Miao et al., 2006) ou as 

proteínas “needles” e “rod” do sistema de secreção bacteriano do tipo III (T3SS) 

(Kofoed, Vance, 2011; Lightfield et al., 2011; Zhao et al., 2011). A ativação de 

NLRC4, no entanto, requer sua associação com outro membro NLR da subfamília 

NAIP (Neuronal apoptosis inhibitory protein) (Kofoed, Vance, 2011; Zhao et al., 

2011). Em resposta à flagelina, a ativação do inflamassoma NLRC4 requer a 

presença de NAIP5 ou NAIP6, enquanto NAIP1 e NAIP2 são responsáveis pela 

detecção das proteínas “needle” e “rod” do T3SS, respectivamente. Dessa maneira, 

as proteínas NAIP diretamente interagem com os agonistas e então recrutam 
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NLRC4 para formarem o complexo inflamassoma. O inflamassoma NAIP/NLRC4 é 

talvez o complexo inflamassoma mais estudado no que concerne a resistência à 

infecções. Seu envolvimento tem sido reportado no controle de infecções como 

Salmonella typhimurium (Mariathasan et al., 2004; Miao et al., 2010) Legionella 

pneumophila (Zamboni et al., 2006) Pseudomonas aeruginosa (Miao et al., 2008; 

Sutterwala et al., 2007), Yersinia pestis (Brodsky et al., 2010), Shiguella. flexneri 

(Suzuki et al., 2007) e Aeromonas veronii (McCoy et al., 2010). 

A proteína NLRP3, por sua vez, parece ser um sensor para uma ampla gama 

de estímulos de classes distintas, incluindo PAMPs e DAMPs (do inglês, Damage-

associated molecular pattern). Já foram reportados com ativadores de NLRP3: dupla 

fita de RNA viral presente no citosol (Kanneganti et al., 2006), toxinas bacterianas 

formadoras de poro (Harder et al., 2009; Meixenberger et al., 2010; Ng et al., 2010), 

estruturas particuladas como os cristais de alum (Li et al., 2008) (Eisenbarth et al., 

2008) e a sílica (Hornung et al., 2008) além de sinais oriundos de células danificadas 

como ácido úrico e o ATP (Spreafico et al., 2010). Uma vez que estas estruturas não 

são molecularmente correlacionadas, acredita-se que estes estímulos induzam vias 

intracelulares comuns, como produção de ROS (Reactive oxygen species)  

mitocondrial, ruptura lisossomal (no caso dos cristais) ou desbalanço iônico (como 

efluxo de potássio e influxo de Cálcio), que podem resultar em sinais intracelulares 

capazes de ativar NLRP3, diretamente, ou através de moléculas intermediárias 

ainda não caracterizadas (Tschopp, Schroder, 2010). 
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Figura 3 – Inflamassomas melhor caracterizados até o momento. 

 
AIM2 responde à presença citosólica de DNA bacteriano. NLRP1 pode formar complexos com 
ASC, caspase-5 e caspase-1. Pouco se sabe sobre os agonistas que ativam este sensor. A 
toxina letal do bacillus Anthrax, MDP e diminuição do ATP citosólico já foram reportados. NAIP 
e NLRC4 formam juntos um inflamassoma e ativam a caspase-1 em resposta à flagelina 
bacteriana e às proteínas do complexo secretório T3SS. NLRP3, por sua vez, é ativado em 
resposta a uma ampla variedade de estímulos, incluindo PAMPs e DAMPs, sendo que o 
mecanismo exato pelo qual cada estímulo promove sua ativação ainda não está elucidado 
(Zhong, Y. et al. 2013). 
 

As proteínas NLR são mantidas em um estado inibitório sob condições 

fisiológicas, devido ao arranjo conformacional do domínio LRR (domínio inibitório). 

Após perceberem a presença do agonista, estes sensores sofrem um rearranjo 

molecular que leva à homodimerização do sensor, através do seu domínio NBD. 

Dessa maneira, estas proteínas expõem seus domínios efetores permitindo 

interações heterodiméricas e a subsequente formação dos complexos oligoméricos. 

As proteínas que possuem o domínio efetor do tipo pyrin (PYD), como o NLRP3, 

recrutam a proteína adaptadora ASC, através de interações homotípicas PYD-PYD 

(Martinon et al., 2009; Schroder, Tschopp, 2010). ASC, por sua vez, contém um 

domínio C-terminal recrutador e ativador de caspase (CARD) que se liga e recruta a 

pró-caspase-1, via interações CARD-CARD (Broz et al., 2011; Martinon et al., 2007). 

Por outro lado, os sensores contendo domínio efetor do tipo CARD, como NLRC4, 

podem interagir diretamente com a pro-caspase-1 ou recrutarem o adaptador ASC, 

sendo capazes de formar, portanto, dois complexos inflamassomas distintos (Broz et 

al., 2011) (Figura 4). 
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Figura 4 – Representação esquemática da formação do complexo inflamassoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença de agonistas no citosol ou distúrbios intracelulares faz com que as moléculas de 
NLR saiam do estado inibitório para um estado ativado, devido à mudança na conformação do 
seu domínio LRR. Assim, são capazes de interagir com a molécula ASC através de interações 
homodiméricas PYD-PYD, ou, diretamente com a caspase-1, via interações CARD-CARD. 
Ocorre então a formação de um complexo macromolecular que permite a ativação da protease 
caspase-1 (Ting J. P.-Y. et al. Nat Rev Immunol. 2008). 

 

A cisteíno-protease caspase-1 é expressa no citosol como um zimógeno 

inativo e a associação da pró-caspase-1 com o complexo inflamassoma permite o 

seu processamento e ativação (Martinon, Tschopp, 2007; Nicholson, 1999). Assim, 

após recrutamento para o interior da estrutura do inflamassoma, a pró-caspase-1 

sofre ativação por auto-clivagem proteolítica tornando-se um heterodímero 

enzimaticamente ativo. Uma vez ativa, a caspase-1 medeia o processamento e 

ativação das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e IL-18 que são geradas no citosol na 

forma de precursores inativos (Fantuzzi, Dinarello, 1999). Após clivagem pela 

caspase-1, essas citocinas se tornam biologicamente ativas e são liberadas para o 

meio extracelular. Além disso, a ativação de caspase-1 ou caspase-11 como 

resultado do engajamento de inflamassomas tem sido relacionada à indução de um 

processo de morte celular denominado de piroptose (Brennan, Cookson, 2000; Fink, 

Cookson, 2006; Kayagaki et al., 2011). Esta via de morte celular é exclusivamente 

dependente de caspase-1 e leva à rápida lise celular com liberação do conteúdo 

intracelular pró-inflamatório, que, juntamente com a liberação das citocinas IL-1β e 
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IL-18 são responsáveis pela grande resposta inflamatória que acompanha este 

processo (Ting et al., 2008b). 

 

1.2.2 Breve histórico sobre as descobertas relativas à montagem e ativação do 
inflamassoma NAIP/NLRC4 em resposta à flagelina bacteriana  
 

O NLRC4 foi primeiramente descrito em 2001 como a proteína de mamíferos 

homóloga ao CED4 de C. elegans, cuja função era a de recrutar e ativar caspases 

através do seu domínio recrutador e ativador de caspases (CARD) (Geddes et al., 

2001; Poyet et al., 2001). Devido a sua habilidade em ativar a caspase-1, 

previamente conhecida como “interleukin-1-converting enzyme (ICE)”, NLRC4 foi 

primeiramente chamado de IPAF (ICE-protease-activating factor). Embora o 

envolvimento do NLRC4 no controle de infecções já tivesse sido previamente 

reportado, a natureza dos seus agonistas permaneceu um mistério até o ano de 

2006 quando foi demonstrado que o NLRC4 respondia à presença da flagelina 

bacteriana no citosol celular, o que contribuía para restringir a infecção por S. 

typhimurium (Franchi et al., 2006; Miao et al., 2006). Neste mesmo ano, estudos com 

L. pneumophila revelaram que outro membro da família NLR, o NAIP5, também era 

responsável pela detecção da flagelina citosólica, fato que contribuía para o controle 

da infecção (Molofsky et al., 2006; Ren et al., 2006). 

A demonstração simultânea de que NAIP5 e NLRC4 desempenhavam papel 

no reconhecimento da flagelina, proporcionou a geração de um modelo que 

propunha a existência de dois inflamassomas distintos que pudessem reconhecer 

pequenas diferenças na estrutura da flagelina (Franchi et al., 2006; Ren et al., 2006). 

Com o advento do animal deficiente em NAIP5, Lightfield e colaboradores 

confirmaram o requerimento desta molécula para a ativação do complexo 

inflamassoma contendo NLRC4 em resposta à infecção com L. pneumophila de 

maneira dependente de flagelina (Lightfield et al., 2008). Entretanto, as respostas 

dos macrófagos mediadas por NLRC4 durante infecção com S. typhimurium, foram 

apenas parcialmente dependentes de NAIP5. Um trabalho subseqüente do mesmo 

grupo revelou que o requerimento diferencial do NAIP5 em resposta às infecções 

por S. typhimurium e L. pneumophila não era devido à diferenças intrínsecas entre 

as duas flagelinas, uma vez que a ativação do inflamassoma NLRC4 frente à 

infecção com L. pneumophila expressando a flagelina de S. typhimurium 
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permaneceu sendo estritamente dependente de NAIP5 (Lightfield et al., 2011). Estes 

dados indicaram que outro agonista presente na S. typhimurium poderia ativar 

NLRC4, independente da presença de NAIP5. De fato, estes estudos confirmaram 

que o NLRC4 responde à presença da proteína PrgJ do sistema de secreção da S. 

typhimurium, independentemente de NAIP5, explicando desta maneira porque as 

respostas dos macrófagos mediadas por NLRC4 durante infecção com S. 

typhimurium eram apenas parcialmente dependentes de NAIP5. 

A estrutura do inflamassoma formado por estes dois NLRs foi revelada 

apenas bem recentemente, quando dois grupos independentes propuseram um 

modelo para a montagem do complexo contendo NAIP5/NLRC4 (Kofoed, Vance, 

2011; Zhao et al., 2011). Usando a transfecção dos componentes do inflamassoma e 

das moléculas microbianas em células HEK 293T seguido de ensaios bioquímicos, 

os autores demonstraram a habilidade das flagelinas de diferentes espécies 

bacterianas de se ligarem especificamente ao NAIP5. Essa interação foi dependente 

de três resíduos de leucina presentes na porção C-terminal da flagelina, confirmando 

dados anteriores (Lightfield et al., 2008). Ainda, após reconhecimento da flagelina, 

uma associação física entre NAIP5 e NLRC4 foi demonstrada, resultando na 

formação do complexo oligomérico. Experimentos de reconstituição usando 

variantes truncadas dos receptores demonstraram que os NAIPs estão upstream do 

NLRC4 e sugeriram que eles interagem via domínio NBD. Notadamente, NAIP6 

funcionou de maneira similar ao NAIP5, induzindo oligomerização com NLRC4 após 

reconhecimento da flagelina, o que pode explicar a resposta de células deficientes 

em NAIP5 à altas concentrações de flagelina. Além disso, NAIP1 e NAIP2 também 

recrutaram NLRC4 em resposta às proteínas denominadas “needle” e “rod” 

presentes na estrutura do sistema de secreção do tipo III, respectivamente (Kofoed, 

Vance, 2011; Zhao et al., 2011). 

Dessa maneira, estes dados demonstraram que as proteínas NAIPs são os 

sensores universais das flagelinas bacterianas e das proteínas do complexo 

secretório tipo III, enquanto o NLRC4 atua como adaptador do complexo, recrutando 

e ativando a caspase-1. É importante salientar que há apenas um NAIP funcional 

encontrado em humanos. Os primeiros estudos, utilizando a linhagem de monócitos 

humanos U937 sugeriram que o NAIP humano não era ativado pela flagelina, mas 

era capaz de detectar as proteínas needle dos sistemas de secreção tipo III, de 

maneira similar ao NAIP1 (Zhao, et al., 2011). Entretanto, um trabalho recente 
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demonstrou que macrófagos primários humanos são capazes de responder à 

flagelina (Kortmann et al., 2015). Os autores observaram que as linhagens de 

monócitos U937 e THP-1 não possuem o NAIP funcional para o reconhecimento da 

flagelina, o que explica a divergência com os dados obtidos previamente. 

Apesar destas contribuições recentes para o entendimento da formação do 

inflamassoma NAIP/NLRC4, o requerimento molecular das proteínas bacterianas 

para a formação do complexo ainda requer maiores elucidações. Lightfield e 

colaboradores (2008) originariamente demonstraram que os 35 aminoácidos finais 

da porção C-terminal da molécula de flagelina era requerida para a ativação de 

NAIP5 (Lightfield et al., 2008). Além disso, a substituição de três resíduos de leucina 

por alaninas nesta região aboliu o potencial da flagelina em ativar NAIP5, fato 

também demonstrado por Zhao e colaboradores (2011). Entretanto, estes estudos 

foram baseados em construções contendo apenas o domínio C-terminal da estrutura 

da flagelina. Um estudo mais recente utilizando a flagelina inteira com ou sem esta 

região, demonstrou que embora os três resíduos de leucina sejam essenciais para a 

detecção da porção C-terminal, seu envolvimento é menos importante para o 

reconhecimento da flagelina inteira, uma vez que a flagelina inteira contendo a 

substituição as leucinas substituídas por alaninas ainda induz morte celular e 

formação do complexo inflamassoma, embora menos complexos sejam formados 

(Halff et al., 2012). De maneira interessante, embora a ausência da porção N-

terminal não afete a habilidade da flagelina em interagir com NAIP5, construções 

contendo apenas este domínio também foram capazes de ativar NAIP/NLRC4. 

Dessa maneira, a interação molecular entre a flagelina e NAIP5/6 ainda requer 

maiores elucidações. 

Além disso, embora a flagelina tenha sido encontrada dentro do complexo 

formado por NAIP/NLRC4, como demonstrado por imunoprecipitação do complexo e 

ensaios “yeast two-hybrid”, provendo a base para o modelo de interação direta entre 

NAIPs e flagelinas, ainda permanece em aberto a possibilidade de que distúrbios 

citosólicos induzidos pela presença das proteínas bacterianas no citosol, também 

possam contribuir para a ativação destes sensores, assim como é proposto para a 

ativação do inflamassoma NLRP3. De acordo com isso, um trabalho recente 

demonstrou que a fosforilação do NLRC4 na serina conservada 533, é crítica para 

ativação do inflamassoma após infecção com S. typhimurium e L. pneumophila ou 

transfecção de flagelina purificada (Qu et al., 2012). Um trabalho subsequente 
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demonstrou que a fosforilação da serina Ser533 do NLRC4 induzida pelas flagelinas 

de S. Typhimurium e Y. enterocolitica, ocorre independentemente de NAIP5, ASC e 

caspase-1, sugerindo que a detecção da flagelina pelo NAIP5 e a indução da 

fosforilação do NLRC4 em resposta à flagelina, são sinais independentes que 

convergem para a ativação do inflamassoma, uma vez que a caspase-1 não se ativa 

se um destes sinais falharem (Matusiak et al., 2015).    

Apesar destas questões controversas, tem sido demonstrado até então em 

conformidade por diferentes grupos que a interação de NAIPs com seus ligantes e 

sua associação com NLRC4 induz mudanças conformacionais nestas moléculas que 

proporcionam sua oligomerização e ativação (Halff et al., 2012). Modelos preditos 

para a formação do inflamassoma NAIP/NLRC4 sugerem que estes complexos 

contêm um excesso de moléculas de NLRC4 para cada proteína NAIP e que as 

moléculas de NLRC4 sejam capazes de recrutarem e ativarem diretamente a 

caspase-1, via interações CARD-CARD, ou indiretamente, através das moléculas de 

ASC. Entretanto, foi demonstrado que apenas a associação da pro-caspase-1 com 

complexos contendo ASC, leva a sua clivagem auto-proteolítica, tornando-se um 

heterodímero enzimaticamente ativo capaz de processar as citocinas pro-IL-1 e 

pro-IL-18 em citocinas maduras (Broz et al., 2011). Em contraste, os complexos que 

não contêm ASC ativam a caspase-1 sem auto-proteólise, o que é suficiente para a 

caspase-1 mediar ativação de substratos distintos, críticos para a indução de 

piroptose. Com base nestes dados, acredita-se que ambos os compexos, 

espacialmente distintos, sejam formados simultaneamente no citosol celular, após 

ativação de NAIP/NLRC4, levando à geração simultânea de citocinas inflamatórias e 

indução de morte do macrófago por piroptose (Broz et al., 2011). 

 

1.2.3 Mecanismos efetores mediados pelos inflamassomas 

 

Os mecanismos efetores mediados pela caspase-1, que foram melhor 

elucidados até o momento são a secreção das citocinas inflamatórias IL-1β and IL-

18 e a indução de piroptose (Franchi et al., 2012). O termo piroptose (do grego 

"pyro" significando fogo ou febre, e "ptosis" relacionado a uma “falha”) foi cunhado 

em 2001 para descrever o processo de morte celular programada, porém, 

inflamatória, que ocorria com os macrófagos infectados com S. typhimurium 

(Cookson, Brennan, 2001). Os autores observaram que as mudanças morfológicas e 
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bioquímicas demonstradas pelas células mortas infectadas com S. typhimurium 

estavam mais relacionadas àquelas encontradas na necrose clássica do que às 

mudanças observadas durante apoptose, incluindo: 1) Fragmentação difusa do DNA 

na ausência de condensação da cromatina; 2) Perda precoce da integridade da 

membrana celular observada pela incorporação simultânea de anexina V com o 

corante impermeável iodeto de propídeo; 3) Liberação precoce da enzima 

citoplasmática Lactato Dehydrogenase (LDH), o que indica o extravasamento do 

conteúdo intracelular; e 4) Independência de qualquer caspase apoptótica (Brennan, 

Cookson, 2000). Embora as células morrendo por piroptose demonstrem 

características de necrose, com resultado inflamatório, os autores mostraram que 

este processo era altamente regulado pela caspase-1 ativa, uma vez que a adição 

do inibidor farmacológico da caspase-1 (z-YVAD-fmk) aboliu a morte do macrófago 

induzida por S. typhimurium. 

A indução de piroptose por bactérias patogênicas depende de um sistema de 

secreção ativo que transloca proteínas bacterianas no citosol celular, como o 

sistema do tipo III (T3SS) de S. typhimurium e do tipo IV (T4SS) de L. pneumophila 

(Brennan, Cookson, 2000; Chen et al., 1996a; Franchi et al., 2006; Lundberg et al., 

1999; Miao et al., 2006). Foi demonstrado que L. pneumophila (Amer et al., 2006) ou 

P. aeruginosa (Franchi et al., 2007; Miao et al., 2008) mutantes que perderam a 

expressão de flagelina falham em induzir ativação de caspase-1 e, dessa maneira, 

não são capazes de induzir piroptose e secreção de IL-1 por macrófagos 

infectados. De acordo com isso, a transfecção de flagelina de L. pneumophila e S. 

typhimurium diretamente no citosol celular é suficiente para desencadear a formação 

de poros na membrana plasmática dependentes de caspase-1, com a subseqüente 

morte por piroptose e secreção de IL-1 (Fink, Cookson, 2006; Silveira, Zamboni, 

2010). Além disso, infecção com a bactéria não flagelada S. flexnerii também induz 

piroptose mediada por NLRC4, em resposta ao componente rod do T3SS (Suzuki et 

al., 2007). 

Embora os mecanismos moleculares que regulam a piroptose ainda não 

tenham sido completamente elucidados, o modelo de infecção com S. typhimurium 

tem nos trazido um importante conhecimento sobre este processo de morte celular. 

Enquanto a apoptose é mecanisticamente definida pelo requerimento de um 

subgrupo da família das caspases executoras, chamadas de caspases apoptóticas, 

como caspase-3, 6 e 9, a caspase-1 é a responsável pelas mudanças morfológicas 
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observadas na piroptose. De acordo com isso, sabe-se que a caspase-1 não está 

envolvida no processo de apoptose e camundongos deficientes em caspase-1 

sofrem apoptose e se desenvolvem normalmente (Kuida et al., 1995; Li et al., 1995). 

Da mesma maneira, as caspases apoptóticas não estão envolvidas na piroptose e 

os seus substratos não sofrem proteólise durante a piroptose (Bergsbaken, 

Cookson, 2007; Brennan, Cookson, 2000; Chen et al., 1996b; Fink, Cookson, 2006). 

A clivagem do DNA cromossomal, por exemplo, é um evento que 

frequentemente está associado à apoptose, onde ocorre a proteólise mediada por 

caspases do ICAD que libera a DNase CAD para o núcleo celular (Fink, Cookson, 

2005). No núcleo, CAD cliva DNA entre nucleossomos, resultando nos fragmentos 

de DNA oligonucleossomais de aproximadamente 180pb, característicos da 

apoptose. Entretanto, o dano ao DNA também ocorre durante o processo de 

piroptose. Porém, na piroptose, não ocorre ativação de CAD. A clivagem de DNA 

durante a piroptose resulta da atividade de outra nuclease, ativada por caspase-1 e 

até hoje não identificada. Desta maneira, células sofrendo de piroptose não 

apresentam o padrão de fragmentação oligonucleossomal que é característica da 

apoptose, fato que pode ser utilizado para distinguir entre estes dois processos de 

morte celular (Bergsbaken, Cookson, 2007; Fink, Cookson, 2006; Lage et al., 2013). 

Sabe-se que a lise celular durante a piroptose resulta de um processo 

finamente regulado pela atividade da caspase-1. Fink e Cookson (2006) 

demonstraram que a lise celular que ocorre durante a piroptose em macrófagos 

infectados com S. typhimurium, é um processo mediado pelas células hospedeiras 

que requer ativação de caspase-1 para gerar a formação de poros na membrana 

plasmática com um diâmetro funcional de 1.1 a 24nm. Mais recentemente, Silveira e 

Zamboni (2010) demonstraram que a formação de poros na membrana de células 

infectadas por L. pneumophila é um processo altamente regulado, dependente da 

atividade da caspase-1 a partir da ativação do inflamassoma NLRC4. Tem sido 

então proposto, que esses poros dissipam gradientes iônicos celulares, enquanto 

retêm constituintes citoplasmáticos maiores, levando à pressão osmótica líquida 

aumentada. Isso causa influxo de água, inchaço celular e posterior lise osmótica 

com liberação de conteúdo intracelular potencialmente inflamatório (Fink, Cookson, 

2006; Silveira, Zamboni, 2010). 

Há fortes evidências implicando a piroptose como um importante mecanismo 

de defesa do hospedeiro mediado por NAIP/NLRC4 que contribui para o clearance 
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de patógenos intracelulares, in vitro. A morte dos macrófagos infectados por 

piroptose parece correlacionar com a perda precoce do nicho intracelular de 

replicação bacteriana e alta carga bacteriana é recuperada dos macrófagos 

deficientes nos componentes do inflamassoma ou infectados com cepas bacterianas 

mutantes que falham em ativar o inflamassoma (revisado por (Bergsbaken et al., 

2009; Bortoluci, Medzhitov, 2010; Lage et al., 2014)). Além disso, um estudo 

conduzido in vivo demonstrou que a lise dos macrófagos infectados mediada por 

flagelina e dependente de NLRC4, não apenas resulta na perda do nicho de 

replicação intracelular como também cria um ambiente inflamatório com 

recrutamento de células efetoras para o sítio de infecção, envolvidas no clearance 

(Miao et al., 2010). Embora os alvos das caspases-1/11 durante a piroptose 

permaneçam desconhecidos, os estudos envolvendo NAIP/NLRC4 fortemente 

contribuem para a idéia de que esta forma inflamatória de morte celular é um 

importante mecanismo efetor da imunidade inata contra infecções. 

As citocinas IL-1β e IL-18 sofrem ativação pela caspase-1 e sua liberação 

acompanha o processo de piroptose. A IL-1 foi a primeira citocina identificada e tem 

sido relacionada a vários processos inflamatórios. Esta citocina desempenha um 

papel em virtualmente todas as células e órgãos, desde febre e resistência à 

microorganismos, até ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) 

(Dinarello, 2010; Dinarello, 2009; Gabay et al., 2010; Sims, Smith, 2010; Van der 

Meer et al., 1988). A citocina IL-18 foi primeiramente descrita em 1989 como um 

potente fator indutor de IFN-γ e é um importante componente da polarização de 

respostas T helper (Th)1 e M1 (Bastos et al., 2007; Nakanishi et al., 2001; Siegmund 

et al., 2001). Macrófagos, monócitos, linfócitos, queratinócitos, microglia, neutrófilos, 

células dendríticas e outras células são descritas como importantes fontes de IL-1 e 

IL-18 (Berda-Haddad et al., 2011; Carta et al., 2013; Dinarello, 2011; Mosley et al., 

1987; Puren et al., 1999). As citocinas IL-18 e IL-1β são processadas de maneira 

semelhante. Ambas são sintetizadas em uma forma inativa que requer 

processamento pela caspase-1 para tornarem-se citocinas biologicamente ativas 

(Dinarello, 1998; Martinon et al., 2002). 

Embora amplamente estudadas, o mecanismo de liberação dessas citocinas 

não está completamente elucidado. Há algumas evidências de que o processo de 

formação de poros na membrana plasmática seja requerido para a liberação dessas 

citocinas. Foi demonstrado que a liberação de IL-1β para o meio extracelular está 
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temporalmente relacionada com a formação de poros dependentes de caspase-1 na 

membrana de macrófagos durante infecção por L. pneumophila (Silveira, Zamboni, 

2010). Além disso, foi demonstrado que a lise não é requerida para a liberação 

dessas citocinas uma vez que inibidores farmacológicos da lise celular não foram 

capazes de impedir a formação de poros nem a liberação dessas citocinas (Fink, 

Cookson, 2006). No entanto, mais recentemente, Cullen et al. (2015) demonstraram, 

utilizando um ensaio single cell que a IL-1 secretada está associada apenas a 

células mortas (Cullen et al., 2015). Assim, a produção dessas citocinas de maneira 

concomitante ao processo de morte celular contribui para a resposta inflamatória 

elicitada pelas células que sofrem piroptose. 

IL-1 e IL-18 têm sido reportadas como importantes mediadores induzidos 

pelos inflamassomas no controle de infecções bacterianas, embora o mecanismo 

efetor preciso mediado pelas mesmas, ainda necessite de maiores elucidações (von 

Moltke et al., 2013). Camundongos deficientes em qualquer uma dessas citocinas 

infectados com S. typhimurium, apresentam números aumentados de bactéria nos 

órgãos infectados e morrem mais rapidamente que animais selvagens (Raupach et 

al., 2006). Foi demonstrado que mesmo após períodos extensos de infecção, o 

camundongo knockout para caspase-1 é incapaz de controlar a infecção por Shigella 

(Sansonetti et al., 2000). Com o uso de animais deficientes para IL-1β e IL-18 

demonstrou-se que a IL-1β�é a responsável pela intensidade da inflamação aguda 

observada pela infecção por Shigella, enquanto a IL-18 é a responsável por elicitar 

uma resposta antibacteriana efetiva. 

Além disso, os efeitos da família IL-1 na ativação e diferenciação de linfócitos 

T são bem conhecidos (Ben-Sasson et al., 2009b) (Ben-Sasson et al., 2013a). A 

produção dos membros da família IL-1, especificamente, IL-1β, IL-18 e IL-33, têm 

sido correlacionada ao estabelecimento de resposta imune adaptativa celular dirigida 

por linfócitos T CD4, em camundongos e humanos, sendo cada uma destas 

citocinas responsável pela diferenciação dos perfis de linfócitos Th17, Th1 e Th2, 

respectivamente (Chung et al., 2009; Dinarello, Wolff, 1993; Lasiglie et al., 2011) 

(Acosta-Rodriguez et al., 2007; Ohno et al., 2009). 

Os linfócitos Th1 são uma fonte importante da citocina IFN-γ. Esta citocina 

desempenha um papel central na ativação de macrófagos, potencializando 

virtualmente todos os seus mecanismos microbicidas, como produção de 

intermediários reativos do oxigênio e nitrogênio e citocinas inflamatórias, e tem sido 
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implicada no controle de uma variedade de infecções bacterianas, fúngicas, virais e 

parasíticas (Mata-Espinosa, Hernandez-Pando, 2008) Além disso, o IFN-γ tem sido 

descrito como a citocina central da eficácia protetora da vacina BCG (Bacillus 

Calmette-Guérin), a única vacina licenciada até o momento contra a tuberculose 

(Bergmann-Leitner, Leitner, 2014). Já as células Th17 (fontes de IL-17) têm sido 

implicadas na resposta protetora a bactérias extracelulares (Aujla et al., 2008; Chung 

et al., 2003), ao protozoário Toxoplasma gondii (Kelly et al., 2005) e a fungos (Huang 

et al., 2004). De acordo com isso, foi observado que a síndrome de hiper IgE, em 

humanos, onde ocorre um defeito no desenvolvimento de células produtoras de IL-

17, leva a infecções recorrentes com bactérias extracelulares e fungos (Milner et al., 

2008). Ainda, a produção de IL-17 também parece estar envolvida na indução de 

resposta imune protetora em camundongos vacinados com antígenos derivados de 

M. tuberculosis (Khader et al., 2007). Devido a sua grande capacidade de 

potencializar as respostas de linfócitos T, esta citocina vem sendo empregada como 

potencializadora de respostas a vacinas fracas e a via de sinalização da IL-1 tem 

sido considerada no desenvolvimento da nova geração de adjuvantes. 

Além desses mecanismos classicamente descritos, outras funções efetoras, 

que podem operar de maneira independente das citocinas IL-1 e IL-18 e da 

piroptose, têm sido relacionadas à atividade dos inflamassomas. Dentre elas, 

podemos citar: I) Indução da expressão de iNOS e produção de NO (Buzzo et al., 

2010a). Essa via se mostrou um mecanismo efetor importante da imunidade inata, 

estando envolvida no controle da bactéria L. pneumophila (de maneira dependente 

do eixo NAIP5/NLRC4/caspase-1) e do protozoário Trypanosoma cruzi (de maneira 

dependente de NLRP3 e caspase-1) (Goncalves et al., 2013); II) Condução dos 

vacúolos contendo L. pneumophila para compartimentos lisossomais, o que permite 

a degradação do conteúdo vacuolar e, consequentemente, o controle da replicação 

bacteriana (Amer et al., 2006; Derre, Isberg, 2004; Fortier et al., 2007; Watarai et al., 

2001). Esse processo é uma função efetora da caspase-1 através do processamento 

da caspase-7 (Akhter et al., 2009) ou abaixo da caspase-11 (Akhter et al., 2012); III) 

Biossíntese de mediadores lipídicos em resposta ao reconhecimento sistêmico de 

flagelina, levando à rápida morte do camundongo por perda do fluido vascular (von 

Moltke et al., 2012); IV) secreção ativa de DAMPs, como a alarmina IL-1α e a 

proteína HMGB-1 (do inglês, high-mobility group box 1 protein) por mecanismos 
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ainda controversos (Fettelschoss et al., 2011; Gross et al., 2012; Keller et al., 2008; 

Lu et al., 2012; Nystrom et al., 2013). 

 

1.3 Propriedades adjuvantes dos agonistas de inflamassomas 

 

O inflamassoma NLRP3 parece estar envolvido em algumas propriedades de 

um dos adjuvantes mais bem estudados, o Alum. Diversos trabalhos demonstraram 

nos últimos anos, que os receptores TLRs através das proteínas adaptadoras 

MyD88 e TRIF, não são sempre requeridos para a indução de resposta imune 

humoral por Alum (Gavin et al., 2006; Li et al., 2007). A partir de então, muitos 

estudos observaram o envolvimento dos receptores NLRs na ativação do sistema 

imune induzida por Alum. Foi observado que partículas de alumínio formam cristais 

insolúveis que se agregam e são rapidamente fagocitados por macrófagos e DCs 

onde são capazes de estimular a produção de IL-1β e IL-18, in vitro (Eisenbarth et 

al., 2008). 

Utilizando camundongos deficientes em NLRP3 ou ASC demonstrou-se que, 

na ausência dessas moléculas, ocorre falha na liberação de tais citocinas por 

macrófagos e DCs após exposição à combinação Alum/LPS, in vitro, e redução na 

produção de IL1β na cavidade peritoneal após injeção intraperitoneal de Alum, in 

vivo (Li et al., 2007; Kool et al., 2008). Eisenbarth e cols observaram ainda que 

camundongos deficientes em NLRP3, ASC ou caspase-1 possuem inflamação 

dependente de Th2 e produção de anticorpos IgG1 específicos para ovalbumina 

(OVA) significativamente diminuída após injeção intraperitoneal com 

ovalbumina/alum, em comparação com os animais selvagens. Em contrapartida, 

outros grupos observam apenas inibição parcial ou nenhuma inibição da imunidade 

celular e humoral na ausência dessas moléculas (Franchi, Nunez, 2008; Kool et al. 

2008a). 

Além disso, algumas moléculas de DAMPs que são ativadoras dos 

inflamassomas, também são empregadas como adjuvantes. O ácido úrico, produto 

da degradação de nucleotídeos, pode ser considerado um exemplo de adjuvante 

endógeno que é liberado do citosol de células danificadas (Shi et al., 2003). Os 

cristais de ácido úrico são capazes de ativar o inflamassoma NLRP3 (Martinon, 

Glimche, 2006), bem como interagir com CD14 e TLR2 (Liu-Bryan et al., 2005) e 

este parece ser um dos mecanismos de ação do Alum. O ácido úrico leva à 
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diferenciação de monócitos recrutados em DCs inflamatórias (Kool et al., 2008b) e é 

responsável pela indução de resposta imune humoral dependente de perfil Th2, em 

camundongos (Behrens et al., 2008). Outra proteína considerada um sinal de dano 

celular, o HMGB1, é uma proteína intracelular que se liga ao DNA e estabiliza 

nucleossomos. O HMGB1 foi primeiro identificado como um sinal de dano endógeno 

liberado por células necróticas com propriedades inflamatórias (Scaffidi et al., 2002) 

e estudos posteriores demonstraram sua função adjuvante (Lotze, Tracey, 2005). A 

adição de HMGB1 na imunização com antígenos solúveis aumentou a resposta de 

anticorpos a esses antígenos. Além disso, sobrenadantes de fibroblastos necróticos 

promoveram atividade adjuvante quando adicionados à imunização contra tumor, 

porém, tiveram sua ação diminuída para 50% quando um anticorpo neutralizante 

específico para HMGB1 foi utilizado ou quando foram utilizados fibroblastos 

deficientes em HMGB1 (Rovere-Querini et al., 2004). 

  

1.3.1 A flagelina bacteriana como ferramenta vacinal 

 

As sessões anteriores evidenciam a importância da ativação das células da 

imunidade inata por PRRs para a condução de uma resposta adaptativa eficaz. De 

acordo com isso, um agonista natural dos receptores TLR e NLR que vem sendo 

bastante investigado como adjuvante é a flagelina, a subunidade monomérica que 

polimeriza para formar o flagelo, estrutura presente em bactérias móveis. A flagelina 

é uma das poucas estruturas protéicas capazes de serem reconhecidas pelo 

sistema imune inato. Quando está presente no meio extracelular, a flagelina pode 

ser reconhecida pelo receptor transmembrânico TLR5 (Hayashi et al., 2001). Porém, 

esta proteína pode ser levada ao citosol através de sistemas de transporte presentes 

em bactérias virulentas, como o sistema de secreção do tipo III (T3SS) de S. 

typhimurium e do tipo IV (T4SS) de L. pneumophila, onde é capaz de induzir a 

formação do complexo inflamassoma NAIP/NLRC4 (Amer et al., 2006; Franchi et al., 

2006; Zamboni et al., 2006; Lightfield et al., 2011; Kofoed et al., 2011; Zhao et al., 

2011), levando à ativação da caspase-1. Notadamente, a ativação do inflamassoma 

pela flagelina citosólica ocorre independentemente da ativação do TLR5 e estes 

receptores reconhecem regiões distintas da flagelina. TLR5 interage 

especificamente com uma região presente no domínio D1 da proteína, enquanto as 

sequências de aminoácidos importantes para o reconhecimento de NAIP/NLRC4 
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encontram-se no domínio D0 da molécula (Hayashi et al., 2001; Lightfield et al., 

2008) (Figura 5). 

 

Figura 5 – Representação esquemática da estrutura da flagelina. 

 

 

 

O receptor TLR5 e o inflamassoma NAIP5/NLRC4 interagem com domínios distintos da 
estrutura da flagelina (Adaptado de Half, E. 2012).  

 

Os primeiros trabalhos que demonstraram a capacidade adjuvante da 

flagelina consistiam na inserção de sequências de peptídios heterólogos em sua 

estrutura, criando vacinas que foram efetivas em induzir resposta imune humoral na 

ausência de adjuvantes. Assim, foi demonstrado que a imunização de camundongos 

com a bactéria viva carregando o epítopo heterólogo da toxina colérica ou o epítopo 

da hemaglutinina (HA) do vírus influenza inseridos na flagelina foi capaz de induzir 

títulos de anticorpos contra a toxina e o epítopo viral, respectivamente (Newton et 

al., 1989). Além disso, a imunização com a flagelina recombinante isolada da 

bactéria também induziu altos títulos de anticorpos contra a HA, além de proteção do 

desafio com o vírus. 

Utilizando esta abordagem, diversos trabalhos demonstraram as propriedades 

adjuvantes da flagelina no contexto de uma ampla variedade de vacinas 

recombinantes, utilizando antígenos de protozoários, virais e bacterianos, como 

Schistosoma mansoni (Ben-Yedidia et al., 1999), toxina colérica (Chauhan et al., 

2005), vírus da influenza (Song et al., 2008; Adar et al., 2009), Mycobacterium 

tuberculosis (Le Moigne et al., 2008), Plasmodium vivax e P. falciparum (Bargieri et 

al., 2008). Nesses estudos, a imunização com flagelina foi capaz de ativar funções 
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do sistema imune inato, além de uma potente imunidade humoral e, em muitos 

casos, proteção de longa duração. 

Ainda, foi demonstrado que a administração intranasal profilática de flagelina 

foi capaz de conferir proteção contra bactérias patogênicas respiratórias como P. 

aeruginosa (Yu et al., 2010) e Streptococcus pneumonia (Munoz et al., 2010). 

Notadamente, um trabalho recente demonstrou um efeito terapêutico potente da 

flagelina no combate à pneumonia (Porte et al., 2015). Foi observado que a 

administração de flagelina combinada à administração oral de antibióticos para 

tratamento de S. pneumonia, culminou na diminuição da carga bacteriana no pulmão 

e induziu proteção contra a disseminação bacteriana. Nestes três trabalhos, o efeito 

protetor da flagelina estava associado com o aumento na migração precoce de 

neutrófilos para as vias aéreas. 

Estes trabalhos citados anteriormente, além de muitos outros, atribuem as 

propriedades adjuvantes da flagelina como resultado do seu reconhecimento por 

TLR5. Já foi demonstrado que a flagelina é capaz de induzir aumento na expressão 

de moléculas co-estimulatórias nas DCs, como CD80 e CD86, de MHC de classe II e 

CCR7, além da produção de citocinas, de maneira dependente de TLR5 (Means et 

al., 2003; Arimilli et al., 2008). Mais recentemente, utilizando uma flagelina 

conjugada à ovalbumina, foi demonstrado que a proliferação de células T específicas 

em resposta a um antígeno exógeno conjugado à flagelina é dependente da ativação 

de DCs via TLR5 (Bates et al., 2009). Entretanto, Sanders e colaboradores 

demonstraram que a ausência do receptor TLR5 não afetou substancialmente a 

habilidade da flagelina em promover resposta de anticorpos contra si própria, ou 

contra ovalbumina coadministrada durante protocolo de imunização (Sanders et al., 

2009). Estes dados abrem espaço para um papel dos inflamassomas nas 

propriedades adjuvantes da flagelina.  

De fato, esses autores mostraram que nem a ausência de TLR5, nem a 

ausência de NLRC4, influenciaram a habilidade da flagelina em promover resposta 

humoral contra si e contra a ovalbumina coadministrada. Entretanto, a perda 

simultânea da expressão de ambos os receptores, TLR5 e NLRC4, reduziu quase 

totalmente a resposta de anticorpos contra flagelina e praticamente aboliu a 

habilidade da flagelina em induzir resposta humoral para a ovalbumina, o que sugere 

papéis redundantes para estes receptores na habilidade imunoestimulatória da 

flagelina (Vijay-Kumar et al., 2010). No entanto, apesar do envolvimento do NLRC4, 
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que culmina na produção de IL-1β e IL-18, não foi observada diferença estatística 

nos títulos de IgG específicos para flagelina em animais deficientes para a citocina 

IL-18 (Sanders et al., 2009) e para o receptor IL-1R1 (Sanders et al., 2008). Sendo 

assim, é provável que algum mecanismo adicional ao TLR5 e à produção dessas 

citocinas pelos inflamassomas contribua para o efeito adjuvante da flagelina, ainda 

que estas citocinas também possuam efeitos redundantes.  

Portanto, apesar de bastante empregada na vacinação experimental, os 

mecanismos através dos quais a flagelina exerce suas funções adjuvantes, ainda 

são pouco conhecidos. Nesse sentido, a investigação das vias induzidas pelo 

reconhecimento da flagelina e suas consequências para a resposta imune pode 

promover importantes descobertas no campo. 

 

1.4 Justificativa 

 

De acordo com o que foi exposto anteriormente, a importância do eixo 

NAIP/NLRC4/caspase-1 em resposta à flagelina no controle de infecções e sua 

influência em processos inflamatórios e na ativação do sistema imune adquirido vem 

ganhando grande destaque na literatura, embora os mecanismos que orquestram 

sua ativação e função ainda não estejam bem elucidados. Uma vez que grande 

parte da literatura utiliza a infecção bacteriana ou proteínas recombinantes contendo 

apenas pedaços da molécula de flagelina como modelos experimentais, muitos dos 

mecanismos moleculares que regulam a ativação do inflamassoma e suas 

conseqüências para a resposta imune frente à flagelina como um agonista único e 

completo, ainda necessitam de maiores elucidações. 

Na tentativa de verificar estes aspectos, nós investigamos a influência do 

reconhecimento intracelular da flagelina na ativação de macrófagos e regulação do 

processo de piroptose, utilizando para tanto uma abordagem bem estabelecida no 

nosso grupo (Buzzo et al., 2010a; Lage et al., 2013). Esta abordagem consiste na 

transfecção da flagelina purificada por meio de sua inserção em vesículas lipídicas 

chamadas de DOTAP. Esta é uma formulação lipossomal do lipídio catiônico DOTAP 

(N-[1-(2,3-Dioleoyloxy)propyl]-N,N,N-trimethylammonium methyl-sulfate) (Roche 

Diagnostics, Penzberg, Wilheim-Shongan, Germany), que permite a entrega de 

proteínas exógenas de carga negativa no citosol celular. 
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Esta ferramenta permite então a avaliação diferencial do reconhecimento 

extracelular da flagelina pelo TLR5 e intracelular pelos inflamassomas. Utilizando 

esta abordagem, dados prévios do nosso grupo demonstraram que a inserção da 

flagelina no citosol celular induz morte celular na ausência de caspase-1/11, ao 

contrário do que prevê a literatura, abrindo, assim, novas perspectivas em relação a 

vias citosólicas induzidas pela flagelina e ao envolvimento destas vias na ativação 

de mecanismos efetores induzidos por este agonista. Assim, a proposta inicial desta 

tese foi a de investigar detalhadamente as características morfológicas e 

moleculares dos processos de morte celular induzidos pela flagelina, e o potencial 

desse agonista em ativar a resposta imune. 
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Utilizando diferentes abordagens experimentais com a flagelina bacteriana 

purificada foi possível identificar novas bases moleculares que regulam a ativação 

dos inflamassomas em resposta a este agonista, bem como, as suas consequências 

para a resposta imune. Os dados contidos nesta tese demonstram o envolvimento 

de catepsinas lisossomais nos mecanismos efetores mediados pelo inflamassoma 

em resposta à flagelina, que incluem a indução de morte celular inflamatória com 

atividade microbicida e a produção das citocinas inflamatórias IL-1 e IL-1Estas 

citocinas, por sua vez,parecem estar envolvidas no direcionamento da resposta 

imune celular, in vitro (modulação para os perfis Th1 e Th17) e humoral (produção 

de anticorpos da subclasse IgG1), induzidas pela flagelina. 
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