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RESUMO 

Demonstramos pela primeira vez que a infecção pelo T. cruzi induz a produção 

de IL-1β de uma forma dependente NLRP3 e caspase-1. Camundongos 

NLRP3-/- e caspase1-/- apresentaram um elevado número de parasitas, 

apresentando picos de parasitemia mais altos do que animais MyD88-/-, 

indicando o envolvimento do inflamassoma NLRP3 no controle da fase aguda  

da infecção pelo T. cruzi. As citocinas inflamatórias IL-6 e IFN- foram 

encontradas nas culturas de esplenócitos de NLRP3-/- e caspase1-/- infectados 

com T. cruzi. Porém essas células apresentaram uma deficiência na produção 

de óxido nítrico (NO), que reflete na permissividade de seus macrófagos à 

replicação do T. cruzi. Curiosamente, a inibição da caspase-1, z-YVAD-fmk, 

mas não a presença do antagonista de IL-1R (IL-1Ra) aboliram a produção de 

NO em macrófagos WT e MyD88-/ - e os tornaram mais susceptíveis como as 

células do NLRP3-/ - e caspase-1-/-. Além disso, a catepsina B parece ser 

necessária para a ativação de NLRP3 em resposta ao T. cruzi, uma vez que a 

sua inibição farmacológica aboliu a secreção de IL-1β e NO. Tomados em 

conjunto os nossos resultados demonstram o papel do inflamassoma NLRP3 

no controle da infecção pelo T. cruzi, demonstrando que NLRP3, por uma via 

dependente de caspase-1 e independente de IL-1R, induz a produção de 

NO,atribuindo um novo mecanismo efetor para estes receptores. 

Palavras-chave: T. cruzi. Inflamassomas. Caspase-1. iNOS. 
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ABSTRACT 

We demonstrated for the first time that T. cruzi infection induces IL-1 

production in a manner dependent on NLRP3 and caspase-1. NLRP3-/- and 

caspase1-/- mice presented high numbers of T. cruzi parasites, with the 

parasitemia peak even higher than the susceptible MyD88-/- mice, indicating the 

involvement of NLRP3 inflammasome in the control of acute phase of T. cruzi 

infection. Although inflammatory cytokines IL-6 and IFN- were found in spleen 

cells from NLRP3-/- and caspase1-/- infected mice, these mice displayed a 

severe defect in the production of nitric oxide (NO), which reflects in the 

impairment of the parasitic capacity of their macrophages. Interestingly, the 

inhibition of caspase-1 with z-YVAD-fmk, but not the presence of IL-1R 

antagonist (IL-1Ra) abrogated the NO production by WT and MyD88-/- 

macrophages and renders them as susceptible as NLRP3-/- and caspase-1-/- 

cells. Moreover, the cathepsin B seems to be required for NLRP3 activation in 

response to T. cruzi since its pharmacological inhibition abrogates the IL-1 and 

NO secretion. Taken together our results demonstrate the role of NLRP3 

inflammasome for the control of T. cruzi and point out the NLRP3-induced, 

caspase-1-dependent and IL-1R-independent NO production as a new effector 

mechanism for these innate receptors.  

Keywords: T. cruzi. Inflammasomme. Caspase-1. iNOS. 
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1. 1 Receptores de Reconhecimento de Padrões (PRR)  

A resposta imune contra microorganismos é mediada pelas reações iniciais 

da imunidade inata e as respostas tardias da imunidade adquirida. A imunidade 

inata é a linha de defesa inicial contra os microrganismos, consistindo em 

mecanismos celulares e bioquímicos. Dentre os componentes celulares do 

sistema imunológico inato estão os macrófagos e células dendríticas (DCs), 

células fagocitárias que efetuam diversas funções como o reconhecimento e 

controle de microorganismos e apresentação de antígenos para os linfócitos T, 

iniciando assim, a resposta imune adaptativa.  

Os macrófagos e DCs são responsáveis pelo reconhecimento inicial de 

microorganismos por meio de receptores que se ligam a padrões moleculares 

associados aos patógenos (Pathogen associated molecular patterns - PAMPs), 

denominados Receptores de Reconhecimento de Padrões(Pathern Recognition 

Receptors - PRR). Dentre os PRRs que se destacam na literatura estão os 

receptores do tipo Toll (Toll-like Receptors- TLR) e os receptores do tipo NOD-

LRR (Nucleotide-binding oligomerization domain – Leucin rich repeats - NLR) 

(Bortoluci e Medzhitov, 2010). 

Os TLRs são uma família de receptores transmembrânicos, contendo um 

domínio externo com seqüências ricas em leucinas, particular para cada TLR, e 

uma cauda intracelular homóloga aos receptores para Interleucina 1 (IL-1R), 

chamada de domínio TIR (domínio Toll/IL-1R) (Akira, 2006). Na interação com 

seus ligantes, os TLRs mediam a ativação e o recrutamento de proteínas 

adaptadoras especificas, como o MyD88 (Myeloid Differentiation Factor 88). 

Dependendo da molécula adaptadora recrutada, os TLRs induzem cascatas de 

sinalizações distintas que levam à ativação e produção de citocinas e 

quimiocinas inflamatórias, interferons e outros mediadores responsáveis pela 

resposta imunológica (Kabelitz e Medhitov, 2007). 

Os TLRs compreendem, até o momento, treze membros, sendo onze em 

humanos e treze em camundongos. Entre os ligantes de TLR estão 

peptideoglicanas e lipoproteínas bacterianas, glicofosfatidil inositol (GPI) 

presente em protozoários e zimosan encontrado em fungos, reconhecidos por 

TLR2; RNA dupla-fita encontrado em vírus, reconhecido por TLR3; 

lipopolissacarídeo (LPS) presente em bactérias Gram negativas, reconhecido 

por TLR4; flagelina, componente do flagelo de bactérias móveis, reconhecida 
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por TLR5 e seqüências de DNA ricas em seqüências CpG não metiladas, 

encontradas em vírus e bactérias, reconhecidas por TLR9 (Kawai & Akira, 

2007). O reconhecimento destas estruturas pode ocorrer em diversos 

compartimentos celulares como a membrana plasmática, onde estão 

localizados os TLR 1, 2, 4, 5, 6 e 11, e também em endossomos presentes no 

interior da célula como TLR 3, 7, 8 e 9, sendo que a localização de cada TLR é 

importante para o desenvolvimento adequado da resposta imune contra cada 

tipo de microrganismo.  

Os NLR possuem localização citosólica e compreendem vários membros 

agrupados em subfamílias, como: NODs (Nucleotid-binding oligomerization 

domain), NLRP (NLR pyrin domain containing), também chamados NALPs 

(NATCH-LRR-and pyrin-domain-containing proteins) e NLRC (NLR CARD 

(caspase activating and recruiting domain) domain containing), também 

conhecido como IPAF (ICE protease activating factor) (Inohara e Nunez, 2003, 

Bortoluci e Medzhitov, 2010, Kupfer e Sansonetti, 2011). São proteínas 

formadas essencialmente por 3 domínios: um domínio efetor N-terminal 

variável; um domínio central chamado NATCH, que é compartilhado por todos 

os membros desta família; e um domínio C-terminal com seqüência ricas em 

leucina (LRR), por onde se dá o reconhecimento de padrões moleculares, 

assim como para os receptores do tipo Toll. Após o reconhecimento de 

padrões moleculares pela cauda LRR, o domínio C-terminal induz a 

oligomerização do receptor, mediado pelo domínio central, permitindo a 

aproximação e, desta forma, ativação do domínio efetor N-terminal variável. 

Assim como os TLR, a via de sinalização induzida a partir da ativação dos NLR 

depende do recrutamento e da interação de moléculas adaptadoras, essenciais 

para gerar a ativação do fator de transcrição NF-κB ou da protease caspase-1, 

dependendo do tipo de receptor recrutado (Martinon et al, 2009; Schroder e 

Tschopp, 2010). 

Dentre os membros da família dos NLR, os primeiros receptores 

identificados foram Nod1 e Nod2. Ambos os receptores reconhecem 

muropeptideos derivados do metabolismo de peptideoglicana, um dos 

principais componentes da parede celular de bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas (Franchi et al., 2009a). Enquanto Nod2 reconhece muramyl 

dipeptideo (MDP), Nod1 detecta a presença de meso-DAP ou iE-DAP, um 
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aminoácido característico de muitas bactérias, tais como Listeria 

monocytogenes e Bacillus ssp. Após ativação, Nod1 e Nod2 iniciam uma 

resposta pró-inflamatória dependente da ativação de NF-B, através do 

recrutamento da serina-treonina quinase Rip2 ou RICK (receptor-interacting 

caspase-like apoptosis-regulatory kinase). 

As subfamilias NLRC e NLRP não induzem a ativação do fator de 

transcrição NF-B, mas são responsáveis pela ativação da protease caspase-

1. Associados à molécula adaptadora ASC (apoptosis-associated speck-like 

protein containing a CARD) formam um complexo multiprotéico denominado 

inflamassoma (Figura 1), que tem como função induzir a ativação da caspase-1 

(Franchi et al., 2009b, Martinon et al., 2009; Schroder e Tschopp, 2010). A 

ativação desta protease é necessária para a secreção das citocinas pró-

inflamatórias IL-1 e IL-18(Franchi et al, 2009b; Martinon, et al, 2007, Bortoluci 

e Medzhitov, 2010). Além disso, a ativação de caspase-1 como resultado do 

engajamento de inflamassomas tem sido relacionada à indução de um 

processo de morte celular intrinsecamente pró-inflamatório, denominado de 

piroptose, uma morte celular é exclusivamente dependente de caspase-1 e 

leva à rápida lise celular. (Brennan e Cookson, 2000).  

 

Figura 1. Representação esquemática do complexo inflamassoma. 
Fonte: Ting et al. (2008).  

 

Os membros da família dos NLRs que são capazes de formar 

inflamassomas são: NLRP1b (NALP1), NLRP3 (NALP3), NLRC4 (IPAF) e 

NAIP5. Esses receptores podem ser ativados por diferentes estímulos como 

stress celular e componentes de microorganismos como peptideoglicana,  

flagelina, hemozoina, zimosan, entre outros (Bortoluci e Medzhitov, 2010). 

Dessa maneira, após reconhecimento de PAMPs no citosol, estes receptores 

iniciam uma cascata de sinalização intracelular que culmina na ativação da 

caspase-1. 
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1.2 Papel dos Receptores de Reconhecimento de Padrões (PRR) na 

infecção pelo Trypanosoma cruzi 

O Trypanosoma cruzi (T. cruzi) é um protozoário intracelular causador 

da Doença de Chagas, uma doença infecciosa crônica (Dutra, et al, 2008). 

Apesar de ser descrita como uma patologia endêmica da América Latina, 

houve um aumento significativo de casos confirmados da doença de Chagas 

nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e 

recentemente foi notificado casos desta doença em países da Europa, o que 

leva ao conceito de doença emergente (Coura et al, 2010; Gascon et al 2010; 

WHO 2007).  

Células do sistema imunológico inato desempenham um papel 

importante no controle do T. cruzi durante a fase aguda da infecção, sendo 

responsáveis pelo reconhecimento inicial do parasita. Macrófagos, DCs, células 

Natural Killer (NK), entre outras células, atuam na imunidade inata para conter 

a replicação parasitária e desenvolver uma resposta imune adaptativa. A 

produção dos IFNs tipo I e II juntamente com a produção de mediadores pró-

inflamatórios como TNF-, IL-12 e óxido nítrico (NO) são fatores importantes 

para a proteção do hospedeiro, induzidos pelo reconhecimento das moléculas 

de T. cruzi (Campos et al., 2004). 

Os receptores TLR2 (Almeida et al, 2000), TLR4 (Oliveira et al, 2004), 

TLR9 (Bafica et al, 2006) e TLR7 (Caetano et al, 2011) são responsáveis pelo 

reconhecimento de âncoras de GPI (glicofosfatidil inositol), de  glico-inositol-

fosfolipídeos livres DNA e RNA de T. cruzi, respectivamente. Camundongos 

deficientes em MyD88 (MyD88 KO), a molécula adaptadora requerida para a 

sinalização pela maioria dos TLRs, assim como para as vias de sinalização dos 

receptores de IL-1 (IL-1R) e IL-18 (IL-18R), apresentam grande suscetibilidade 

à infecção com este protozoário (Campos, et al, 2004). A suscetibilidade à 

infecção de camundongos TLR2 KO, TLR9 KO e TLR2/TLR9 duplo KO 

também foi analisada e apesar de os duplos KO serem suscetíveis à infecção, 

sua taxa de mortalidade é ainda menor que o dos animais MyD88 KO, 

indicando o envolvimento de outros TLRs e/ou IL-1/IL-18 no controle da 

mortalidade (Bafica et al, 2006).  
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Em adição à via de ativação dependente de MyD88, outra via de 

transdução está envolvida na sinalização por meio dos receptores TLR3 e 

TLR4. Esta via é mediada pelo domínio TIR da molécula adaptadora TRIF 

(Toll-receptor-associated activator of interferon). Interessantemente, 

camundongos MyD88/TRIF ou MyD88/IFN-IR duplo KO são ainda mais 

suscetíveis à infecção com T. cruzi que animais MyD88 KO, indicando que IFN 

do tipo I contribui para a resistência ao T. cruzi (Koga et al, 2006). Além disso, 

foi demonstrado que em camundongos MyD88/TRIF/IFN-IR triplo KO, a 

maturação das DCs é prejudicada durante a infecção pelo T. cruzi                        

( Kayama et al, 2009). 

Em um estudo recente foi avaliada a participação dos receptores NLR na 

resposta do hospedeiro à infecção pelo T. cruzi e verificou – se que Nod1, mas 

não Nod2 é necessário para a resistência do hospedeiro contra a infecção 

(Silva et al, 2010). Camundongos Nod1 KO se mostraram altamente 

suscetíveis à infecção pelo T. cruzi com altos índices de parasitemia e alta 

mortalidade, de forma semelhante aos camundongos MyD88 KO. Estes 

resultados indicam que Nod1 é fundamental no reconhecimento do T. cruzi 

intracelular, independentemente de TLRs. Porém, os componentes do T. cruzi 

responsáveis pela ativação de Nod1 ainda são desconhecidos (Kayama, et al, 

2010).  

Apesar de bem descrito na literatura o papel dos TLRs na infecção por T. 

cruzi, não existe nenhum trabalho que relacione os inflamassomas na infecção 

por este parasita. Sabe-se que esses receptores, através da ativação de 

caspase-1, induzem a secreção de IL-1β e IL-18 além de desencadear a morte 

celular por piroptose, mecanismos que podem estar envolvidos no controle do 

T. cruzi por macrófagos e DCs. O entendimento do reconhecimento imune do 

T. cruzi pode trazer bases para o desenvolvimento de importantes ferramentas 

terapêuticas. Desta maneira, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar o 

papel dos inflamassomas no controle da infecção pelo T. cruzi. 
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2 Objetivos 
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Objetivo Central 

Verificar o papel dos inflamassomas na infecção pelo T. cruzi.  

Objetivos específicos: 

- Verificar parasitemia e mortalidade de camundongos NLRP3-/- e 

caspase-1-/- durante a infecção in vivo com T. cruzi da cepa Y, utilizando 

camundongos MyD88-/- como modelo comparativo de susceptibilidade 

          - Avaliar a influência de NLRP3 e caspase-1 no perfil de produção de 

citocinas produzidas em resposta à infecção pelo T. cruzi, 

- Verificar o papel de NLRP3 e caspase-1 no controle de T. cruzi por 

macrófagos. 

- Verificar por quais mecanismos o T. cruzi ativa NLRP3 e caspase-1 no 

controle de por macrófagos. 
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3.Material e Métodos 
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3.1 Camundongos e parasitas 

Camundongos C57BL/6 e knockouts para MyD88, iNOS, IL1-R, NLRP3 

e Caspase-1 com idade entre 5 a 8 semanas de idade, mantidos em condições 

SPF (Specific-pathogen free) foram adquiridos do Centro de Desenvolvimento 

de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  

  Os parasitas para os desafios experimentais dos animais foram as 

formas tripomastigotas sanguíneas das cepas Y, gentilmente cedidos pelo 

Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese. 

 

3.2 Obtenção de macrófagos peritoneais  

Camundongos C57BL/6 e knockouts para MyD88, NLRP3 e caspase-1 

foram inoculados intraperitonealmente (i.p) com amido de batata “starch” 1% 

(Sigma) para enriquecimento do peritônio por macrófagos. Após 4 dias, os 

camundongos foram sacrificados em câmara fechada por inalação de Halotano 

(Cristália). Foram injetados 5 ml de PBS (1X) estéril e gelado na cavidade 

peritoneal para obtenção da suspensão celular. A suspensão de células foi 

centrifugada a 1000 rpm por 5 min, e ressuspensa com 5 ml de meio RPMI 

1640 completo, suplementado com 3% de SBF (Sigma). Seguiu-se então, a 

contagem das células em câmara de Neubauer, após diluição da suspensão 

celular a 1:20 em azul de tripan. Após a contagem, onde verificamos a 

obtenção de, aproximadamente, 6x106 células por peritônio, as células foram 

então plaqueadas, em placas de 48 poços (TPP), na concentração de 1 x106 

células por poço, em meio RPMI 1640 completo, suplementado com 3% de 

SBF (Sigma), por pelo menos 4 h, a 37 C, em atmosfera contendo 5% de CO2, 

para que a população de macrófagos seja enriquecida por aderência. Após 

esse período, as células não aderentes foram retiradas através de vigorosas 

lavagens utilizando meio RPMI morno. 
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3.3 Infecção in vivo por T. cruzi 

Para avaliar a ativação dos inflamassomas in vivo, camundongos 

C57BL/6 e knockouts para MyD88, caspase-1 e NLRP3 foram infectados com 

tripomastigotos sanguíneos de T. cruzi cepa Y por via subcutânea na base da 

cauda (1Χ103 parasitos por animal). A parasitemia foi avaliada diariamente e 10 

dias depois as células do baço foram retiradas, colocadas em cultura por 24 

horas na presença ou não do inibidor da caspase-1 (z-YVAD-fmk) (10µM), ou 

do antagonista do receptor de IL-1 (IL-1RA) (1µg/mL). 

3.4 Infecção in vitro por T. cruzi 

Macrófagos peritoneais foram plaqueados em placa de 48 poços (1x106 

células\poço) com meio contendo 3% de SFB, 1% de glutamina. 

Posteriormente, os macrófagos foram infectados com a T. cruzi cepa Y (3 

parasitas/macrófago), na presença ou não do inibidor da caspase-1 (z-YVAD-

fmk)  (10µM), ou do antagonista do receptor de IL-1 (IL-1RA) (1µg/mL), ou dos 

inibidores farmacológicos para a catepsina B (CA-074ME) (25, 50 e 100 µM) , 

de NADPH-oxidase (apocinina, APO) (25, 50 e 100 µM) , e do canal de 

potássio (glibenclamida, GLB) (25, 50 e 100 µM), na presença ou não de αIL-

1β,ou αIL-18 e αIL-1β mais αIL-18, nas doses de 0,1, 1 e 10ng/Ml, na presença 

ou não de recombinante de IL-1β, IL-18 e rIL-1β mais rIL-18, nas doses de 0,1, 

1 e 10ng/mL. Após 24hs, sobrenadantes foram retirados para detecção de IL-

1β e IL-6 e após 48hs para determinação da concentração de NO. 

3.5 Detecção das citocinas IL-1β, IL-6 e IFN- 

 A análise da produção das citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-6 nos 

sobrenadantes das culturas, foram determinadas por ELISA sandwich de 

captura (BD), de acordo com instruções do fabricante (Pharmingen). Para a 

dosagem de IFN- por ELISA, foi utilizadas placas de ELISA de 96 poços, que 

foram sensibilizadas com o anticorpo anti-IFN- de camundongo (R4-6A2) (BD, 

Pharmingen) diluído em tampão carbonato. A sensibilização foi realizada com 

50 μL por poço do anticorpo diluído, logo depois as placas foram incubadas a 
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4ºC, durante a noite. No dia seguinte, as placas foram lavadas por 3 vezes com 

PBS-Tween 0,05% e bloqueadas com 100 μL/poço da solução de bloqueio 

(PBS, Leite desnatado 5%, BSA 2%). As placas foram incubadas, em seguida, 

por duas horas. Após a retirada da solução de bloqueio, a placa de diluição 

com a curva padrão de IFN-. Então, foram adicionados 50 μL por poço do 

sobrenadante da cultura de células às placas de ELISA e estas foram 

incubadas a 4ºC, durante a noite. Após incubação, as placas foram lavadas por 

5 vezes com PBS-Tween 0,05% e, foi adicionados 50 μL do anticorpo 

secundário (anti-IFN- de camundongo biotinilado XMG1.2) diluído 200 vezes 

na solução de bloqueio. As placas foram incubadas a 4ºC, durante a noite. No 

dia seguinte, foi adicionados 50 μL da estreptoavidina-peroxidase diluída 500 

vezes em solução de bloqueio. Então, foi feita uma incubação com duração de 

quatro horas a temperatura ambiente. Após esta incubação, foi realizada a 

lavagem das placas por 5 vezes com PBS-Tween 0,05%. Em seguida, 

adicionados aos poços 100 μL do substrato (10 mL de água; 5 mL de Fosfato 

de Sódio Bibásico 0,2 M, Ácido Cítrico 0,2M até pH 4,5 a 5,0, OPD 1mg/mL, 

Peróxido de Hidrogênio 1 μL/mL), as placas foram incubadas por 15 minutos à 

temperatura ambiente. A reação foi interrompida com 50 μL de Ácido Sulfúrico 

4 N e a leitura foi feita em um comprimento de onda de 490 nm 

 

3.6 Parasitemia e mortalidade. 

A parasitemia foi avaliada por análise microscópica, retirando-se  5µL de 

sangue, da veia da cauda dos camundongos, durante os  primeiros 30 dias  

de infecção. A sobrevivência foi determinadas por observação diária das 

gaiolas dos animais.   

3.7 Determinação da Concentração de NO. 

A concentração de NO, foi determinada pelo método de Griess. 

Brevemente, em 50uL do sobrenadante das culturas foi adicionado 50uL do 

reagente de Griess (1 sulfanilamida%, 0,1 naftileno% diamina di-
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hidrocloreto, 2% H3PO4). As absorbâncias foram medidas a 540 nm em um 

leitor de microplacas de  ensaio imunoenzimático e a quantidade de nitrito 

acumulado foi calculada de acordo com a curva padrão de nitrito de sódio. 

3.8. Avaliação da infecção de macrófagos. 

Para avaliação do índice de infecção, macrófagos peritoneais foram 

plaqueados em placa de 96 poços (2x105 células\poço) com meio contendo 3% 

de SFB, 1% de glutamina. Posteriormente, os macrófagos foram infectados 

com a T. cruzi cepa Y (10 parasitas/macrófago), por 6 horas na presença ou 

não do inibidor da enzima iNOS (Aminoguanidina) (SIGMA) (1mM), do inibidor 

da caspase-1 (z-YVAD-fmk)  (10µM). Após esse período, os parasitas 

extracelulares foram removidos por lavagens e as células foram colocadas em 

cultura na presença dos inibidores por 24hs, para a obtenção dos 

sobrenadantes ou por mais 24hs para avaliação do índice de infecção. Após 

este período os macrófagos foram fixados e corados com DAPI, permitindo a 

visualização de cinetoplastos do parasito no citosol.  A quantidade de 

amastigotas foi obtida por contagem de células (manual e confirmadas pelo 

software Image J). 

 

3.9 Análise Estatística 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio de um 

software computacional chamado Graphpad Prism, da companhia Graphpad 

Software Incorporation, versão 3.02. O teste usado foi o ANOVA, seguido pelo 

teste Bonferroni. Valores de p<0,001 foram considerados estatisticamente 

significativos. 
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4.1 Camundongos Caspase1-/- e NLRP3-/- são susceptíveis à 

infecção pelo T. cruzi 

Apesar de bem descrito na literatura o papel dos TLRs na infecção por 

T. cruzi, não existe nenhum trabalho que relacione os inflamassomas na 

infecção por este parasita. Sabe-se que NLRP3 está envolvido no controle de 

outros protozoários como é o caso do Plasmodium (Shio et al  2009). Assim, 

iniciamos nossos estudos verificando o papel de NLRP3 e sua protease efetora 

caspase-1 controle de T. cruzi. Para isso, animais C57BL/6 (WT), MyD88-/-, 

Caspase1-/- e NLRP3-/- foram infectados com 103 tripomastigotas da cepa Y por 

via subcutânea.  

Nós observamos que a ausência da protease caspase-1 ou do 

inflamassoma NLRP3 torna o animal mais susceptível à infecção, uma vez que 

esses animais infectados apresentaram um pico de parasitemia por volta do dia 

11 da infecção maior quando comparada aos animais selvagens, e também 

mais elevada do que a dos camundongos MyD88-/- (Fig. 2A). No entanto, 

enquanto os camundongos MyD88-/- sucumbiram por volta do dia 23 após a 

infecção, os camundongos Caspase-1-/- e NLRP3-/- foram capazes de 

sobreviver a infecção (Fig. 2B). 

Dessa maneira, nossos resultados sugerem que a resposta imune na 

infecção pelo T. cruzi possa ser dependente de mecanismos decorrentes da 

ativação dos inflamassomas. 

 

. 
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Figura 2. Avaliação da influência de NLRP3

-/-
 e caspase-1

-/-
 na parasitemia e mortalidade 

durante a infecção pelo T. cruzi, Animais C57BL/6 WT e deficientes para MyD88, caspase-1 
e NLRP3 foram infectados com 10

3
 T. cruzi cepa Y pela via s.c.. (A) A parasitemia foi 

determinada em 5µL do sangue dos camundongos por contagem em microscopia óptica. Os 
dados representam a média e desvio padrão de n=5, onde ***  p>0,001 em relação ao C57BL6 

e   p>0,001 em relação ao MyD88
-/-

. Esses representam um experimento entre 6 
experimentos realizados com o mesmo perfil de resultados. (B) A sobrevivência dos animais foi 
avaliada diariamente pela inspeção das gaiolas. Os dados representam a média e desvio 
padrão de C57BL/6 n=10, caspase-1

-/-
 n= 10, MyD88

-/-
 n=10, NLRP3 N=10. 

A 
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4.2 Animais NLRP3-/- e caspase-1-/- são capazes de produzir 

IL-6 e IFN- mas não IL-1 em resposta à infecção pelo T. cruzi. 

O próximo passo foi investigar o perfil de citocinas produzidas pelos 

animais NLRP3-/- e caspase-1-/- durante a infecção pelo T. cruzi. Para isso, os 

esplenócitos de camundongos WT, MyD88-/-, NLRP3-/- e caspase1-/-  foram 

obtidos no dia 10 após a infecção pelo T. cruzi Y e colocados em cultura por 24 

horas. Após este período, a concentração de IL-1β, IL-6 e IFN- foi 

determinada no sobrenadante das culturas celulares por ELISA. 

Ao contrário do observado em esplenócitos de camundongos  MyD88-/-, 

as células dos animais NLRP3-/- e  caspase1-/- foram capazes de induzir 

produção de IL-6 e IFN- ainda que IFN- estivesse presente em concentrações 

menores em comparação com células de animais selvagens (Fig. 3A e Fig. 

3B). No entanto, como esperado, não houve produção de IL-1β nas culturas 

dos animais MyD88-/-, NLRP3-/-, caspase1-/-, uma vez que é necessário um 

primeiro sinal via TLR para indução de pró-IL-1β e clivagem por caspase-1 a 

sua secreção (Dinarello et al 2009) (Fig. 3C). 
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Figura 3. Avaliação do papel de NLRP3 e caspase-1 para a produção de citocinas 
inflamatórias durante a infecção pelo T. cruzi. Esplenócitos de camundongos WT,  MyD88

-

/
, Caspase-1

-/-
, NLRP3

-/-
 no dia 10 da infecção pelo T. cruzi Y foram colocadas em cultura (10

6
 

células/ 100uL). Após 24 h, os sobrenadantes foram avaliados para a produção de IL-6 (A), 

IFN- (B) e IL-1β (C), por ELISA. Os dados representam a média e desvio padrão de n=3 onde 

***p>0,001 em relação ao C57BL6 e p>0,001 em relação ao MyD88
-/-

. Os experimentos 

foram repetidos 4 vezes mostrando o mesmo perfil de resultados.  

 

 

 

 

C 

A B 
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4.3. NLRP3 e caspase-1 estão envolvidos na indução da 

produção de óxido nítrico durante a infecção pelo T. cruzi. 

O papel do NO como importante agente tripanomicida é bem elucidado 

(Munoz-Fernandez et al 1992). Para verificar o papel de NLRP3 e caspase-1 

para a produção de NO, esplenócitos de camundongos WT, MyD88-/-, 

Caspase1-/- e NLRP3-/- foram obtidos no dia 10 após a infecção pelo T. cruzi da 

cepa Y e colocados em cultura por 24 horas. Após este período, a produção de 

NO foi avaliada pelo acúmulo de nitrito nas culturas, utilizando a técnica de 

Griess.   

Na ausência de MyD88 houve uma redução de NO produzida pelos 

esplenócitos, no entanto, a produção de NO foi reduzida na ausência de 

NLRP3 e, especialmente, na ausência de caspase-1, demonstrando que essas 

moléculas são essenciais para a produção de NO em resposta ao T. cruzi (Fig. 

4). 

 

 

Figura 4. Avaliação do papel de NLRP3 e caspase-1 para a produção de NO durante a 
infecção pelo T. cruzi. Esplenócitos de camundongos WT,  MyD88

-/-
, NLRP3

-/-
  caspase-1

-/-
 

obtidos no dia 10 da infecção pelo T. cruzi Y foram colocadas em cultura (10
6
 

células/ 100uL). Após 48h, os sobrenadantes foram avaliados para a produção de NO, pelo 
método de Griess. Os dados representam a média e desvio padrão de n=3 onde ***p>0,001 em 

relação ao C57BL6 e  p>0,001 em relação ao MyD88
-/-

 Os experimentos foram repetidos 4 

vezes mostrando o mesmo perfil de resultados. 
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4.4 Na ausência de NLRP3 e caspase-1 os macrófagos se 

tornam permissivos à replicação do T. cruzi. 

 

Uma vez que os macrófagos são a principal fonte de produção de NO, 

os dados anteriores sugerem que possa haver uma deficiência na ativação 

dessas células na ausência de NLRP3 e caspase-1. Na tentativa de elucidar 

esses aspectos, macrófagos peritoneais de camundongos WT, MyD88-/-, 

NLRP3-/- e caspase1-/- foram infectados com a cepa Y de T. cruzi, na proporção 

de 10 parasitas/célula por 6h. Após esse período, as culturas foram lavadas 

para remoção dos parasitas extracelulares e incubadas por mais 48hs. Após 

esse período, os macrófagos foram fixados e corados com DAPI, permitindo a 

visualização de cinetoplastos do parasito no citosol. 

Pode-se observar um número de amastigotas duas vezes maior nos 

macrófagos MyD88-/- em comparação com macrófagos WT (Figura 5). No 

entanto, os maiores índices de amastigotas intracelulares foram obtidos nos 

macrófagos NLRP3-/- e caspase-1-/-, demonstrando que essas células são 

ainda mais susceptíveis do que os macrófagos de animais MyD88-/-.   
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Figura 5. Papel de NLRP3 e caspase-1 no controle da replicação de T. cruzi por 
macrófagos. Macrófagos peritoneais (10

5
/100ul) de camundongos C57BL/6 WT e deficientes 

para MyD88, caspase-1 e NLRP3 foram infectados com T. cruzi Y (10:1) por 6h. Após remoção 
dos parasitas extracelulares, as culturas foram incubadas por 48hs, lavadas, fixadas com 
metanol e coradas com DAPI para avaliação do número de amastigotas em microscopia de 
fluorescência. As fotos representam aumento de 100x. Os números representam a quantidade 
amastigotas/100 macrófagos e foram obtidos por contagem de 500 a 1000 células (manual e 
confirmadas pelo software Image J). Os dados são representativos de um total de 4 
experimentos com o mesmo perfil de resultados.  
 

No intuito de entender o mecanismo envolvido no controle de T. cruzi 

pela caspase-1 e NLRP3 avaliamos a produção de citocinas e NO, no 

sobrenadante dos macrófagos infectados. A figura 6 mostra o mesmo perfil de 

produção de citocinas e NO encontrado nos esplenócitos dos animais (Fig. 3 e 

Fig. 4). Assim, os macrófagos dos animais NLRP3-/- e caspase-1-/- 

apresentaram níveis normais de IL-6 em comparação com animais WT, ao 

contrário do observado em macrófagos MyD88 (Fig. 6A). No entanto, uma 

completa falha na produção de IL-1β e NO foi encontrada na ausência de 

NLRP3 e caspase-1, mas não de MyD88 (Fig. 6B e 6C, respectivamente). 

Esses dados sugerem que IL-1β e NO possam estar relacionados com a 
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deficiência no controle do T. cruzi observada nos macrófagos NLRP3-/- e 

caspase-1-/- (Fig 5). 

 

 

Figura 6. Avaliação do papel de NLRP3 e caspase-1 para a produção de citocinas 

inflamatórias e NO por macrófagos infectados com T. cruzi. Macrófagos peritoneais de 

camundongos  WT,  MyD88
-/-

, Caspase-1
-/-

, NLRP3
-/-

 (10
6
 células/ 300uL) foram infectados com 

T. cruzi Y na proporção de 3 parasitas por macrófago. Após 24 h, os sobrenadantes foram 

avaliados para a produção de IL-6 (A) e IL-1β (B), por ELISA e após 48hs para a produção de 

NO (C), pelo método de Griess.  Os dados representam a média e desvio padrão de n=3 onde 

*** ou  **p>0,001 em relação ao C57BL6 WT e  ou p>0,001 em relação ao MyD88
-/-

. Os 

experimentos foram repetidos 3 vezes mostrando o mesmo perfil de resultados. 
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4.5 Caspase-1, mas não IL-1R, está envolvida na produção 

de NO por esplenócitos e macrófagos em resposta ao T. cruzi. 

 

A produção de NO induzida pela via dos TLR é um mecanismo muito 

bem elucidado (Holscher et al., 1998). No entanto, a via de indução de NO por 

inflamassomas é nova e foi descrita recentemente por nosso grupo em 

resposta à flagelina citosólica (Buzzo et al. 2010). Uma vez que os animais 

NLRP3 e caspase-1 se mostraram incapazes de produzir IL-1β, uma citocina 

envolvida na indução da iNOS, o próximo passo foi verificar o papel da mesma 

na produção de NO em resposta ao T. cruzi. Para isso, esplenócitos de animais 

WT obtidos no dia 10 da infecção pelo T. cruzi, capazes de produzir NO (Fig. 

4), foram colocados em cultura na presença do inibidor de caspase-1 (z-YVAD-

fmk) e do antagonista de IL-1R (IL-1RA). Os espelnócitos dos animais e 

deficientes em MyD88 foram colocados em cultura apenas com z-YVAD-fmk, 

uma vez que já não apresentam a sinalização de IL-1R. 

Como esperado, a produção de IL-1β foi abolida quando a caspase-1 foi 

inibida (Fig. 7A). Ainda, a produção de NO pelos esplenócitos de animais WT e 

deficientes em MyD88 foi significativamente inibida na presença de z-YVAD-

fmk (Fig. 7B).  No entanto, a adição de IL-1RA não alterou a produção de NO 

por células WT (Fig. 7B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Influência de caspase-1 e IL-1R na produção de citocinas inflamatórias e NO 
por esplenócitos durante a infecção por T. cruzi. Esplenócitos de camundongos WT e 
Myd88

-/- 
no dia 10 da infecção pelo T. cruzi Y foram colocadas em cultura  (10

6
 células/ 100uL) 

na presença ou não de z-YVAD-fmk (10 μM) e na presença ou não de IL-1RA (1μg/mL) nos 
esplenócitos de camundongos  WT.  Após 24 h, os sobrenadantes foram avaliados para 
a produção IL-1β (A) por ELISA e após 24hs foram avaliados para a produção de NO pelo 
método de Griess (B). Os dados representam a média e desvio padrão de n=3 onde ***p>0,001 

B A 
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em relação ao grupo não tratado. Os experimentos foram repetidos 2 vezes mostrando o 
mesmo perfil de resultados. 
 

 

Resultados bastante semelhantes foram obtidos com a inibição de IL-1R 

e caspase-1 durante a infecção pelo T. cruzi nos macrófagos, onde a inibição 

de caspase-1 aboliu a produção de IL-1β e NO por essas células (Fig. 8A e 

8B). Ainda, a presença de IL-1R, uma vez mais não alterou a produção de NO 

por macrófagos WT (Fig. 8B)  

 

 

Figura 8. O papel da caspase-1 e IL-1R na produção de citocinas e NO em macrófagos 
peritoneais infectados com T. cruzi.  Macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 WT 
e MyD88

-/-
, (10

6
 células/ 300uL) foram infectados com T. cruzi Y na proporção de 3 parasitas 

por macrófago, na presença ou não de z-YVAD-fmk (10 μM) e  na presença ou não de IL-
1RA (1μg/mL) nos esplenócitos de camundongos  WT. Após 24 h, os sobrenadantes foram 
avaliados para a produção de  IL-1β (A) por ELISA e após 48hs para a produção de NO (B), 
pelo método de Griess.  Os dados representam a média e desvio padrão de n=3 onde *** ou 
*p>0,001 em relação aos grupos não tratados. Os experimentos foram repetidos 3 vezes 
mostrando o mesmo perfil de resultados. 

 

Para confirmar a independência de IL-1R na produção de NO em 

resposta ao T. cruzi, MP de animais IL-1R-/- infectados com T. cruzi foram 

tratados com aminioguanidina (AG), inibidor da iNOS, ou z-YVAD-fmk. Como 

controle experimental os macrófagos infectados dos animais caspase-1-/- e 

iNOS-/- foram tratados da mesma maneira. Houve uma pequena redução na 

produção em resposta ao T. cruzi pelos macrófagos dos animais IL-1R-/- em 

comparação com os macrófagos WT (Fig. 9). No entanto, a produção de NO 

pelos macrófagos WT e IL-1R-/- foi praticamente abolida mediante o tratamento 

com z-YVAD-fmk e, como esperado, com AG, alcançando os níveis basais 

A B 
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observados nos animais caspase-1-/- e iNOS-/-. Esses dados em conjunto, 

demonstram o papel majoritário da caspase-1 na indução da produção de NO 

em resposta ao T. cruzi.  

 

 

Figura 9. Avaliação do papel de IL-1R para a produção de NO durante a infecção pelo T. 
cruzi. Macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 WT, caspase-1

-/-
, iNOS

-/-
 e IL-1R

-/-
, 

(10
6
 células/ 300uL) foram infectados com T. cruzi Y na proporção de 3 parasitas por 

macrófago, na presença ou não de z-YVAD-fmk (10 μM) e aminoguanidina (1mM). Após 48h, 
os sobrenadantes foram avaliados para a produção de NO, pelo método de Griess. Os dados 
representam a média e desvio padrão de n=3 onde ***p>0,001 em relação aos grupos não 

tratados e  p>0,001 em relação ao C57BL6. 
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4.6. IL-1 e IL-18 tem papel minoritário na produção de NO 

por macrófagos em resposta ao T. cruzi. 

Uma vez que nossos dados demonstram que a produção de NO 

dependente de caspase-1 e independente de IL-1R, o próximo passo foi avaliar 

o papel da IL-18, outra citocina induzida em resposta à ação da caspase-1 e 

inflamassomas. Para isto, MP de animais WT foram infectados com T. cruzi na 

presença de anticorpos neutralizantes para IL-18. Ainda, para descartar uma 

possível cooperação com IL-1, os MP foram tratados também com anticorpos 

neutralizantes para esta citocina. Observamos uma redução de 10 a 25% na 

produção de NO por macrófagos infectados tratados com os anticorpos 

neutralizantes para IL-1β e IL-18, de maneira dose dependente (Fig. 10A). Por 

outro lado, o acréscimo de IL-1β e IL-18 recombinantes às culturas de 

macrófagos infectados com T. cruzi não teve efeito aditivo para a produção de 

NO (Fig. 10B). Estes dados em conjunto, mostram que IL-1β e IL-18, tem uma 

participação minoritária na indução da produção de NO dependente de 

caspase-1 em resposta ao T. cruzi.  

 

 

 

 
 
Figura 10. IL-1β e IL-18 tem participação minoritária na produção de NO durante a 
infecção pelo T. cruzi.  Macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 WT (1,5x10

6
 

células/ 300uL) foram infectados com T. cruzi Y na proporção de 3 parasitas por macrófago, na 
presença ou não de αIL-1β, αIL-18 e αIL-1β mais αIL-18, nas doses de 0,1; 1 e 10ng/mL (A) e 
na presença ou não de rIL-1β, rIL-18 e rIL-1 mais rIL-18, nas doses de 0,1, 1 e 10ng/mL 
(B). Após 48hs os sobrenadantes foram avaliados para a produção de NO, pelo método de 
Griess. Os dados representam a média e desvio padrão de n=2 onde  *** p>0,001 em relação 
aos grupos não tratados.  
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Para confirmar a importância da via de indução de NO dependente de 

caspase-1 e independente de IL-1R e IL-18R, macrófagos de animais MyD88-/- 

que não sinalizam para IL-1R e IL-18R foram tratados com z-YVAD-fmk. A 

Figura 10 mostra que a inibição de caspase-1 refletiu em um aumento 

significativo, de quase duas vezes do número de amastigotas (Fig. 11A), 

concordante com a redução na produção de NO encontrada nessas culturas.  

Os dados, em conjunto, nos levam a concluir que a existência de uma 

via de produção de NO pelo eixo NLRP3/caspase-1 independente de MyD88 

que está envolvida com o controle de T. cruzi.  

 

 

 

Figura 11. Efeito da caspase-1 no controle do T. cruzi por macrófagos de animais MyD88
-

/-
. Macrófagos peritoneais (10

5 
/100ul) de camundongos MyD88

-/-
 foram infectados com T. cruzi 

Y (10:1) por 6h, na presença ou ausência de z-YVAD-fmk (10 μM). Após a remoção dos 

A 

B 
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parasitas extracelulares, as culturas foram incubadas por 48hs, lavadas, fixadas com metanol e 
coradas com DAPI para avaliação do número de amastigotas em microscopia de fluorescência. 
As fotos representam aumento de 100x. Os números representam a quantidade 
amastigotas/100 macrófagos e foram obtidos por contagem de 500 a 1000 células (manual e 
confirmadas pelo software Image J). Os dados são representativos de um total de 3 
experimentos com o mesmo perfil de resultados (A). Após 48hs, os sobrenadantes foram 
avaliados para a produção de NO, pelo método de Griess. Os dados representam a média e 
desvio padrão de n=2 onde  *** p>0,001 e *** p>0,01 em relação aos grupos não tratados.  
 

 

4.7. A ativação de iNOS, mediada por caspase-1 e NLRP3 

contribui no controle da infecção por T. cruzi por macrófagos 

Para verificar o envolvimento do NO mediado por caspase-1 no controle 

de T. cruzi, macrófagos peritoneais provenientes de camundongos C57BL/6 ou 

deficientes em MyD88, NLRP3 e caspase-1 foram infectados com 

tripomastigotas de T. cruzi Y (10:1), como descrito anteriormente, na presença 

ou não de aminoguanidina (AG).  

Verificamos que a presença de AG não alterou o número de amastigotas 

nos macrófagos peritoneais deficientes em caspase-1 ou NLRP3 (Fig. 12). 

Porém, observamos um aumento significativo na quantidade amastigotas nos 

macrófagos peritoneais provenientes do camundongo WT e do camundongo 

deficiente em MyD88, os quais se tornaram tão susceptíveis quanto os 

camundongos deficientes em caspase-1 e NLRP3 (Fig. 12). Esses dados 

demonstram um mecanismo efetor mediado por iNOS dependente de caspase-

1 e NLRP3, no controle da infecção por T. cruzi. 
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Figura 12. Efeito do NO induzido por NLRP3 e caspase no controle do T. cruzi por 
macrófagos. Macrófagos peritoneais (10

5
/100ul) de camundongos C57BL/6 WT e deficientes 

para MyD88, caspase-1 e NLRP3 foram infectados com T. cruzi Y (10:1) por 6h, na presença 
ou ausência de aminoguanidina (1mM). Após a remoção dos parasitas extracelulares, as 
culturas foram incubadas por 48hs, lavadas, fixadas com metanol e coradas com DAPI para 
avaliação do numero de amastigotas em microscopia de fluorescência. As fotos representam 
aumento de 100x. Os números representam a quantidade amastigotas/100 macrófagos e foram 
obtidos por contagem de 500 a 1000 células (manual e confirmadas pelo software Image J). Os 
dados são representativos de um total de 3 experimentos com o mesmo perfil de resultados.  

 

4.8 T. cruzi induz ativação de NLRP3 por um mecanismo 

depende catepsina B. 

Uma vez que observamos que NLRP3 é importante no controle da 

infecção pelo T. cruzi, fomos investigar por qual mecanismo o T. cruzi está 

envolvido na ativação de NLRP3. Sabe-se que catepsinas lisossomais, ROS e 

efluxo de potássio podem ativar NLRP3 em resposta a diversos estímulos 

(Spreafico, et al, 2010; Li et al, 2008; Eisenbarth , et al 2008).  Para investigar o 

papel destas moléculas na ativação de NLRP3 induzida pelo T. cruzi, MP de 

camundongos WT foram infectados com T. cruzi na presença de inibidores 

farmacológicos para a catepsina B (CA-074ME), NADPH-oxidase (apocinina, 

APO) e do canal de potássio (glibenclamida, GLB). A secreção de IL-1β (Fig. 

13A), assim como a produção de NO (Fig. 13B), por macrófagos infectados foi 

inibida pela adição de CA-074ME de uma forma dependente da dose, mas não 

por adição de APO e GLB (Figura 13A e 13B). Em conjunto, estes resultados 

indicam que o T. cruzi é capaz de induzir a ativação NLRP3 através de um 

mecanismo que envolve a catepsina B.  
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Figura 13. O papel da catepsina B na ativação de NLRP3 durante a infecção pelo T. cruzi.  
Macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 WT (1,5x10

6
 células/ 300uL) foram 

infectados com T. cruzi Y na proporção de 3 parasitas por macrófago, na presença ou não de 
CA-074ME, GLB ou Apo nas doses de 25, 50 e 100 µM. Após 24 h, os sobrenadantes foram 
avaliados para a produção de  IL-1β (A), por ELISA e após 48hs para a produção de NO (B), 
pelo método de Griess. Os dados representam a média e desvio padrão de n=3 onde  *** 
p>0,001 em relação aos grupos não tratados. Os experimentos foram repetidos 3 vezes 
mostrando o mesmo perfil de resultados. 
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5.Discussão  
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Células do sistema imunológico inato desempenham um papel 

importante no controle do T. cruzi durante a fase aguda da infecção, sendo 

responsáveis pelo reconhecimento inicial do parasita. Neste trabalho, nós 

verificamos que o T. cruzi é capaz de ativar o inflamassoma NLRP3, uma vez 

que induz a produção  de IL-1β nos animais WT mas não nos animais caspase-

1-/- e NLRP3-/-.  

Sabe-se que o inflamassoma NLPR3/caspase-1 pode ser ativado por 

uma variedade de estímulos, tanto proveniente de patógenos quanto por sinais 

de perigo (Shi et al 2003), tais como ATP ou cristais de ácido úrico. Mais 

recentemente, hemozoína, um cristal produzido pelo parasita Plasmodium, foi 

demonstrado por ativar NLRP3, agindo como um sinal de perigo (Dostert et  al 

2009 ). A ativação do NLRP3 por T. cruzi parece estar relacionado com a 

liberação de catepsinas lisossomais no citoplasma celular, uma vez que a 

inibição de catepsina B aboliu a produção de IL-1β em resposta ao T. cruzi. Na 

verdade, o T. cruzi invade uma variedade de tipos de células por meio de sinais 

que culminam no recrutamento de lisossomas e à sua fusão com a membrana 

plasmática, é essencial para a formação de um vacúolo parasitóforo (Albertti et 

al 2010). O T. cruzi necessita do ambiente ácido do lisossoma para sair do 

vacúolo parasitóforo e replicar no citoplasma da célula. Portanto, pode-se supor 

que os lisossomas são rompidos neste processo, que leva à liberação de 

catepsinas no citosol, que por sua vez, medeia a ativação de NLRP3 ativação 

por um mecanismo ainda desconhecido. 

A resistência ao T. cruzi se dá pela sinalização via TLR, apoiado pelas 

observações que camundongos deficientes em MyD88, mostram maior 

susceptibilidade à infecção por este protozoário. Estudos demonstraram que o 

reconhecimento inicial do parasita ocorre principalmente por TLR2, 4 e 9 

(Oliveira, et al 2004; Bafica et al 2006). O engajamento desses receptores 

desencadeia a ativação dependente de MyD88, que culmina na ativação de 

NF-kB e MAPKs (Campos et al, 2004). Recentemente, foi demonstrada a 

primeira evidência da participação dos receptores NLR na resposta do 

hospedeiro à infecção pelo T. cruzi, onde foi verificado o envolvimento do 

receptor NOD1, independentemente de TLRs no controle desse protozoário 

(Silva et al 2010). Aqui, nós observamos que, surpreendentemente, a 

parasitemia dos animais deficientes em NLRP3 e caspase-1, mostrou-se mais 
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alta quando comparado aos animais MyD88-/- que são conhecidos por serem 

altamente suscetíveis à infecção pelo T. cruzi (Campos et al, 2004).  

Surpreendentemente, animais deficientes em caspase-1-/- e NLRP3-/- não 

apresentam mortalidade apesar da alta parasitemia. Ao contrário do observado 

com animais MyD88-/-, as citocinas inflamatórias IL-6 e IFN- foram 

encontradas nas culturas de esplenócitos de NLRP3-/- e caspase1-/- infectados 

com T. cruzi. A deficiência na produção de IFN- apresentada pelos animais 

MyD88-/- podem explicar a morte precoce dessa linhagem após 23 dias da 

infecção, uma vez que animais IFN--/- apresentam o mesmo comportamento 

(dados não mostrados).  

Macrófagos, DCs, entre outras células, atuam na imunidade inata para 

conter a replicação parasitária e desenvolver uma resposta imune adaptativa. 

(Marinho et al., 2009). A resistência à  infecção pelo T. cruzi  tem sido 

associada com a produção das citocinas pró-inflamatórias IL-12 e IFN- .  Estas 

citocinas ativam a produção de NO por macrófagos, que é responsável pela 

eliminação do parasita (Campos et al 2004; Bergeron et al 2006).  Sabe-se que 

ativação da iNOS e a conseqüente produção de NO, em macrófagos infectados 

por T. cruzi,  é um  importante mecanismo no controle da replicação do parasita 

(Munoz-Fernandez et al, 1992), sendo este fenômeno dependente de MyD88 

(Campos et al, 2004). O crescimento do parasita pela adição de inibidores de 

iNOS na cultura foi observado, apoiando o papel do NO (Munoz-Fernandez et 

al, 1992). Estudos in vivo também sugerem um papel crítico para o NO, no 

controle da infecção pelo T. cruzi. Camundongos administrados com inibidores 

da iNOS N-monometil-L-arginina (L-NMMA), Nω-nitro-l-arginina (NOARG), 

aminoguanidina (AG), ou nitrosoguanidine l-arginina metil éster (L-NAME), 

apresentam níveis mais elevados do parasita do que os camundongos não 

tratados (Petrayet al, 1992; Spaeftel et al, 2001).  Apesar de alta parasitemia, a 

mortalidade dos animais iNOS-/- durante a doença de Chagas experimental 

depende da cepa e condição do parasita e camundongo. 

Diante do exposto, as altas parasitemias encontradas nos animais 

NLRP3-/- e caspase-1-/- poderia estar relacionada com a deficiência na 

produção de NO encontrada nas culturas de esplenócitos no pico da 

parasitemia. Ainda, macrófagos de camundongos NLRP3-/- e caspase-1-/- são 
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altamente permissivos à replicação do T. cruzi, sendo essa permissividade 

relacionada à deficiência na produção de NO, uma vez que a inibição 

farmacológica da iNOS pela adição de AG reverteu a capacidade tripanomicida 

de macrófagos WT e até MyD88-/- mas não teve efeito nos macrófagos NLRP3-

/- e caspase-1-/-. Esses dados em conjunto, mostram pela primeira vez a 

participação do inflamassoma NLRP3 no controle da fase aguda do T. cruzi por 

um mecanismo que envolve a indução da produção de NO. 

Estes resultados corroboram com um estudo publicado por nosso grupo 

de pesquisa descreve uma nova via de ativação de iNOS pelo eixo 

Naip5/NLRC4-Caspase-1, em macrófagos peritoneais estimulados com 

flagelina purificada, em sua forma citosólica. (Buzzo et al, 2010). Assim nossos 

dados indicam que, além dos receptores descritos, a ativação do inflamassoma 

NLRP3 também culmina em ativação de iNOS e produção de NO dependente 

de caspase-1.  

O fato mais intrigante é que, apesar da caspase-1 induzir a maturação e 

secreção de IL-1 e IL-18, citocinas capazes de induzir a ativação de 

macrófagos, as mesmas apresentaram um papel minoritário na produção de 

NO em resposta ao T. cruzi. Essa afirmação se apóia no fato de que tanto 

macrófagos IL-1R-/- como macrófagos selvagens tratados com anticorpos 

neutralizantes para estas citocinas e antagonista de seus receptores foram 

capazes de produzir NO em resposta ao T. cruzi. Ainda mais interessante é 

que o tratamento de macrófagos MyD88-/-, incapazes de sinalizar para a 

maioria dos TLR e IL-1R e IL-18R, com inibidor de caspase-1 os tornou 

incapazes de secretarem NO e altamente susceptíveis no controle do T. cruzi. 

Juntos os nossos dados mostram, que a ativação de iNOS pelo eixo 

NLRP3/caspase-1, independente de IL-1R colabora com vias dependentes de 

MyD88 no controle da infecção por T. cruzi.  
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6. Conclusão 
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  Juntos, nossos dados demonstram que o NLRP3 está envolvido com o controle 

do T. cruzi através da indução da produção de NO por uma via que depende de 

caspase-1 e não depende de IL-1R (Figura 14) 

 

Figura 14: Modelo de infecção do T.cruzi. TLR2, TLR4, TLR7 e TLR9 reconhecem PAMPs de 

T. cruzi e controlam a infecção por mecanismos efetores mediados pela molécula adaptadora  

MyD88. O T. cruzi leva ao rompimento dos lisossomos durante a infecção, o que parece ser 

responsável pela liberação da catepsina B no citoplasma, e isto leva a ativação de NLRP3 . A 

ativação de NLRP3 resulta na ativação da caspase-1 que, por sua vez medeia a secreção de  

NO de uma maneira independente de IL-1R. A secreção do NO dependente da via da casapase-

1 parece contribuir com as vias dependentes de MyD88 para o controle da infecção por T. cruzi. 
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