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RESUMO 

  

MARCHESE, L. Caracterização molecular e bioquímica das enzimas envolvidas na 

biossíntese de prolina em Trypanosoma cruzi. 2017. 144 f. Tese (Doutorado em 

Parasitologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017.   

  

O Trypanossoma cruzi é o agente etiológico da Doença de Chagas e apresenta um ciclo 

de vida complexo que envolve diferentes estágios celulares presentes no hospedeiro 

mamífero e no inseto vetor. Ao colonizar o trato digestivo desse invertebrado, o T. cruzi 

defronta uma situação de escassez de nutrientes. Existem também outros 

tripanossomatídeos que também são importantes modelos de estudo e agentes etiológicos 

de outras doenças neglicenciadas, como o Trypanossoma brucei e as diferentes espécies 

de Leishmania spp. Nas formas desses parasitas presentes no inseto vetor a L-prolina (L-

Pro) e outros aminoácidos são importantes fontes de caborno e energia. Para obter L-Pro, 

além de transportá-la, alguns organismos podem biossintetizar L-Pro principalmente via 

L-glutamato (L-Glu). A ∆1-pirrolina-5-carboxilato (P5C) sintase (P5CS) converte o L-

Glu ao intermediário da via, o P5C que uma vez formado é reduzido a L-Pro via P5C 

redutase (P5CR). Nesse trabalho, verificou-se a possível ocorrência dessa via nesses três 

tripanossomatídeos.  Em T. cruzi toda a via é funcional, em T. brucei está ausente, 

enquanto que em L. amazonensis está presente parcialmente. A biossíntese de L-Pro em 

T. cruzi é abordada com mais detalhes. Ambas as enzimas da via foram expressas e 

tiveram sua localização determinada no citoplasma, compartimento distinto das enzimas 

do catabolismo de L-Pro (no interior da mitocôndria). A caracterização bioquímica da 

TcP5CR mostrou uma atividade dependente de NADPH e controlada pela concentração 

desse coosubstrato, através da inibição incompetitiva pelo substrato (Ki
NADPH = 50,5 ± 5 

µM), apontando, então, essa enzima a canditada a regular esse metabolismo. Também, 

observamos que ambas as enzimas estão superexpressas nos estágios presentes nos 

triatomíneos. Ademais, evidenciou-se a saída do P5C da mitocôndria, que junto à entrada 

de L-Pro nessa organela e as vias interconversão de L-Pro e P5C presentes em distintos 

compartimentos possibilitam a existência de um mecanismo de transidrogenase e um 

shuttle de elétrons. Dessa maneira, o poder redutor dos pools citoplasmáticos de NADPH 

é transferido aos pools mitocondriais de FADH2 e NADH. Por fim, mostrou que a 

existência desse mecanismo confere a resistência ao estresse nutricional de T. cruzi. 

  

Palavras-chave: Trypanossoma cruzi. Biossíntese de L-prolina. Tritryps. Metabolismo. 

Transidrogenase. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

MARCHESE, L. Molecular and biochemical characterization of the enzymes 

involved in proline biosynthesis in Trypanosoma cruzi. 2017. 144 p. Ph.D. Thesis 

(Parasitology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo 

2017.  

 

Trypanosoma cruzi is the etiologic agent of Chagas Disease. This parasite has a complex 

cycle of life, involving different cell stages in the mammalian hosts and insect vector. 

When T. cruzi infects the digestive tract of these invertebrates, it faces a nutrient 

starvation. There are other trypanosomatids which are also important study models and 

they are etiologic agent of other neglected diseases as well, such as Trypanosoma brucei 

and different species of Leishmania spp. In the insect forms, the L-proline (L-Pro) and 

others amino acids are important carbon and energy sources. In order to obtain L-Pro, 

some organisms are able to biosynthesize L-proline (L-Pro) mainly from L-glutamate (L-

Glu), besides they transport this amino acid. In the biosynthesis pathway, the ∆1-

pyrroline-5-carboxylate (P5C) synthase (P5CS) converts L-Glu into the intermediate 

P5C, which in turn, is reduced to L-Pro by a P5C reductase (P5CR). In this study, we 

verified the possible occurrence of this pathway in these three trypanosomatids. In T. 

cruzi the entire route is operative. In T. brucei, is absent, while L. amazonensis this 

pathway is partially operative. In T. cruzi, both enzymes were expressed and had their 

location determined in the cytosol, differently from those of the catabolism of L-Pro (that 

happens inside mitochondria). The biochemical characterization of TcP5CR showed a 

NADPH-dependent activity that is regulated by co-substrate concentration via a substrate 

uncompetitive inhibition (Ki
NADPH = 50,5 ± 5 µM).  Therefore TcP5CR is a candidate to 

be a regulation point of the pathway. In addition, we note which both enzymes are super 

expressed in insect forms. Furthermore, it was observed the exit of P5C from the 

mitochondria, that together with the entry of L-Pro inside mitochondria and the 

interconversion reactions between Pro and P5C inside distinc compartments create the 

condition for the existence of a transhydrogenation and electron shuttle mechanisms. 

Thus the reductor power of NADPH cytoplasmic pools is transferred to mitochondrial 

pools of FADH2 and NADH. Finally, we showed that existence of this mechanism allows 

nutricional stress resistance in T. cruzi. 

 

Keywords: Trypanossoma cruzi. L-Proline biosynthesis. Tritryps. Metabolism. 

Transhydrogenase. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
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1.1 A doença de Chagas e outras doenças causadas por tripanossomatídeos 

 

Uma das principais doenças negligenciadas na América Latina é a doença de 

Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana. Esta doença é uma 

infecção crônica sistêmica parasitária, causada pelo Trypanosoma cruzi. Este 

microorganismo é um protozoário hemático pertencente à ordem Kinetoplastida, família 

Trypanosomatidae, foi descoberto há mais de 100 anos pelo pesquisador Carlos Ribeiro 

Justiniano das Chagas na cidade de Lassance (MG) (CHAGAS, 1909). Estima-se que 6 a 

7 milhões de pessoas estão infectadas pelo T. cruzi, distribuidas em uma região endêmica 

que se estende desde o sul da Argentina e o Chile até o sul dos Estados Unidos (figura 1) 

(PEREZ-MOLINA; MOLINA, 2017;  WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 

2017). Nas últimas décadas, o número de casos em regiões não endêmicas, como Europa, 

Canadá, Japão e Austrália, aumentou devido ao fluxo de imigrantes infectados desde as 

regiões endêmicas (BERN; MONTGOMERY, 2009;  GASCON; BERN; PINAZO, 2010;  

RASSI; RASSI; MARCONDES DE REZENDE, 2012). 

Predominantemente, o T. cruzi é transmitido vetorialmente aos seres humanos e 

animais (domésticos e silvestres), através de dejetos infectados de insetos hematófagos 

pertencentes à família Reduviidae (subfamília Triatominae). As espécies de triatomíneos 

de importância na transmissão vetorial humana são Triatoma infestans, Rhodnius 

prolixus, T. dimidiata, Panstrongylus megistus e T. brasiliensis (WHO, 2002). Uma série 

de iniciativas multinacionais, tais como controle da transmissão vetorial e a otimização 

das rotinas de diagnóstico de doadores em bancos de sangue, apoiadas pela Organização 

Pan-Americana da Saúde reduziram substancialmente a transmição da Doença de Chagas. 

As infecções causadas por T. infestans (em Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 

Uruguai), e por R. prolixus (na América Central) foram reduzidas; assim como, o risco 

da transmissão por transfusão sanguínea através de triagem de doadores de sangue (DIAS; 

SILVEIRA; SCHOFIELD, 2002;  MONCAYO, 2003). Outras formas de transmissão não 

vetoriais ocorrem por transplante de órgãos proveniente de pacientes infectados 

(KRANSDORF; ZAKOWSKI; KOBASHIGAWA, 2014), via placentária (de mãe a 

filho) (MARTINS-MELO et al., 2014;  TORRICO et al., 2004) e via oral, através da 

ingestão de alimentos contaminados (ROBERTSON et al., 2016;  RUEDA et al., 2014). 
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Figura 1 - Distribuição global do número de casos da infecção pelo T. cruzi e de 

ocorrência da transmissão vetorial. 

 

Baseado em estimativas oficiais de infecção e transmissão vetorial entre 2006 a 2009 a World Health 

Organization (WHO) obteve um panorama global sobre o número de casos de infecção pelo T. cruzi por 

país e sobre a presença ou não da transmissão vetorial (WHO, 2010). 

 

A doença de Chagas apresenta duas fases: a aguda de curta duração (de 4 a 8 

semanas), e a crônica que perdura durante toda a vida do paciente. A fase aguda é 

caracterizada pela alta parasitemia e ausência de anticorpos específicos. Geralmente essa 

fase é assintomática. Eventualmente, alguns sintomas inespecíficos podem aparecer, tais 

como dores de cabeça, náuseas ou febre, dificultando o diagnóstico (RASSI et al., 2012;  

RASSI; RASSI; MARIN-NETO, 2010). Na maioria dos casos a doença progride para a 

fase crônica, na qual a parasitemia apresenta-se diminuída ou indetectável. Cerca de 70% 

dos pacientes chagásicos apresentam a forma indeterminada (assintomática e sem dano 

tissular evidente) (MONCAYO; ORTIZ YANINE, 2006). Os pacientes remanescentes 

desenvolvem alguma das formas sintomáticas, apresentando manifestações clínicas de 

diferentes graus de severidade. As manifestações clínicas mais comuns são a 

cardiomiopatia chagásica crônica, que pode resultar no óbito, e as chamadas “megas”, 

alterações gastrointestinais como megacólon e megaesôfago, ocasionando 
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respectivamente constipação e retenção fecal; e disfagia e regurgitação (BOSCARDIN et 

al., 2010;  PUNUKOLLU et al., 2007). 

Embora a doença tenha sido relatada pela primeira vez há mais de um século, a 

quimioterapia disponível para a Doença de Chagas baseia-se nos mesmos medicamentos 

registrados há cerca de 40 anos: o Nifurtimox e Benzonidazol. Ambos compostos 

mostram efeitos secundários devido à sua toxicidade nos pacientes, são ativos 

principalmente na fase aguda da doença e apresentam eficiência discutível na fase crônica 

(APT; ZULANTAY, 2011;  CANCADO, 2002;  URBINA, 2010). Consequentemente, 

torna-se indispensável aprofundar o conhecimento disponível sobre a biologia do 

parasita, a fim de identificar novos alvos terapêuticos para desenvolver fármacos que 

permitam um tratamento mais eficaz da doença. 

Há outras duas doenças negligenciadas causadas por tripanossomatídeos e que 

também são carentes de tratamentos eficientes:  

i. Leishmaniose: é um conjunto de doenças causada por parasitas do gênero 

Leishmania spp. Essas doenças desenvolvem diferentes manifestações clínicas de acordo 

com o local da infecção nos tecidos de mamíferos e com a espécie que a causa, podendo 

então, ser classificada como: leishmaniose visceral, cutânea, cutânea difusa ou 

mucocutânea (AKHOUNDI et al., 2016). Pode ser transmitida por 98 espécies do inseto 

flebotomíneo dos gêneros Phlebotomus e Lutzomyia, através do repasto sanguíneo 

quando estes estão infectados (MAROLI et al., 2013). Vários continentes são afetados 

pela leishmaniose como o sudeste da Ásia, o leste e o norte da África a bacia do 

Mediterrâneo e o continente americano. 

ii. Tripanosomiase africana humana: é uma doença endêmica na África 

Subsaariana causada por duas subespécies de Trypanosoma brucei: T. b. gambiense e T. 

b. rhodesiense (PEPIN; MEDA, 2001). Além das subespécies de tripanossoma 

mencionadas, o estudo de outras subespécies de T. brucei como T. brucei brucei, e do T. 

congolense e T. vivax é considerado relevante já que afetam negativamente a economia 

da África, em particular o desenvolvimento da agricultura, ao causar a doença do gado 

denominada Nagana (tripanossomíase animal africana) (STEVERDING, 2008). Dado 

que todas essas espécies de tripanossomas são transmitidas pelos mesmos vetores (a 

mosca tsé-tsé, do gênero Glossina spp.) e causam uma zoonose, a Nagana,  (BARRETT 

et al., 2003;  GIORDANI et al., 2016) estão sendo abordadas sob o conceito One Health 
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que preconiza uma abordagem integrada das infecções que afetam a saúde humana e 

animal (WHO, 2017). 

 

1.2  Trypanosoma cruzi 

 

O ciclo de vida de T. cruzi, assim como os de a Leishmania spp. e de T. b. brucei, 

são digenéticos, alternando entre um hospedeiro vertebrado mamífero e um hospedeiro 

invertebrado. Além disso, são ciclos complexos, dado que se caracterizam por distintos 

estágios de desenvolvimento. No caso de T. cruzi, com base em critérios morfológicos e 

moleculares, são descritos no tubo digestivo do inseto vetor os epimastigota (forma não 

infectiva, flagelada e replicativa) e os tripomastigotas metacíclicos (forma infectiva e não 

replicativa). Já no hospedeiro vertebrado encontram-se as formas amastigota (forma 

replicativa, intracelular), e os tripomastigotas sanguíneos (forma infectiva, não replicativa 

e flagelada presente na circulação sanguínea de mamíferos) (BRENER, 1973;  TYLER; 

ENGMAN, 2001). Outra forma intracelular transiente entre os estágios amastigota e 

tripomastigota também foi descrita, e por apresentar semelhanças morfológicas e 

bioquímicas com o epimastigota, foi denominada epimastigota intracelular (ALMEIDA-

DE-FARIA et al., 1999;  ELIAS et al., 2007;  TYLER; ENGMAN, 2001). 

Durante o repasto sanguíneo de um triatomíneo infectado, os tripomastigotas 

metacíclicos, que estão na porção final do intestino, são depositados na pele do hospedeiro 

vertebrado juntamente com as fezes e a urina do inseto. Essas formas infectivas 

internalizam no hospedeiro através das mucosas ou via descontinuidades da pele, e entram 

em contato com diferentes tipos de células hospedeiras. O processo de invasão então se 

inicia mediante a adesão do parasita à superfície celular. Posteriormente, ocorre a 

internalização do parasita, processo que envolve a formação de um vacúolo parasitóforo. 

O pH ácido do vacúolo parasitóforo inicia o processo de diferenciação dos 

tripomastigotas em amastigotas, que são capazes de evadir do vacúolo para o citoplasma 

da célula. No citoplasma os parasitas se multiplicam por fissão binária, se diferenciam 

para as formas infectivas tripomastigotas, passando pelo estágio transiente epimastigota 

intracelular. Uma vez liberados das células, os tripomastigotas alcançam a corrente 

sanguínea, podendo invadir novas células ou ser ingeridas por um inseto através do 

repasto sanguíneo. Na região anterior do tubo digestivo do inseto, os tripomastigotas se 
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diferenciam a epimastigotas, os quais quando chegam ao intestino médio se multiplicam. 

Na porção final do intestino, os epimastigotas aderem às células epiteliais e sofrem a 

metaciclogênese, o processo de diferenciação celular dos epimastigotas a tripomastigotas 

metacíclicos (KOLLIEN; SCHAUB, 2000). O ciclo se encerra quando essas formas são 

depositas pelo inseto vetor durante outro repasto sanguíneo em um novo hospedeiro 

mamífero (esquema 1) (BRENER, 1971;  SAMBROOK; RUSSELL, 2001. 3 v.;  TYLER; 

ENGMAN, 2001). 

 

Esquema 1- Representação do ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. 

 

As principais formas do parasita presentes no hospedeiro vertebrado mamífero: amastigota (A), 

epimastigota intracelular (Ei) e tripomastigota sanguíneo (T) e no inseto vetor: epimastigota (E) e 

tripomastigota metacíclico (M). Figura adaptada de (PAES, L. S. et al., 2011).  

 

1.3 Peculiaridades dos tripanossomatídeos 

 

A biologia celular dos tripanossomatídeos apresenta processos únicos como, por 

exemplo, a atípica expressão gênica caracterizada pela transcrição policistrônica, 

maturação do mRNA por trans-splicing, edição de RNA mitocondrial (STUART et al., 

2005;  VANHAMME; PAYS, 1995) e a compartimentalização das primeiras enzimas da 

via glicolítica em peroxissomos especializados e denominados de glicossomos 

(MICHELS et al., 2006;  OPPERDOES, 1987;  TAYLOR; GUTTERIDGE, 1987). 

Também em relação a organelas peculiares, os tripanossomatídeos contêm um única 
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mitocôndria por célula que, por si só, também apresenta várias peculiaridades. A 

mitocôndria pode ocupar aproximadamente até 12% do volume celular (FIDALGO; 

GILLE, 2011), e estende-se ao longo do parasita. Ainda possui uma estrutura peculiar 

denominada cinetoplasto, que contém o genoma mitocondrial, organizado em moléculas 

denominadas maxicírculos e minicírculos (DE SOUZA; ATTIAS; RODRIGUES, 2009;  

RIOU; DELAIN, 1969a;1969b). Diferente das mitocôndrias típicas dos eucariotas, que 

contém os quatro complexos clássicos que sustentam funcionalmente a cadeia 

transportadora de elétrons (CTE), as dos tripanossomatídeos, possuem os complexos C-

II a C-IV plenamente funcionais, enquanto que o C-I parece ter uma funcionalidade 

limitada devido à ausência de algumas subunidades (CARRANZA et al., 2009;  

MARTINS et al., 2009;  OPPERDOES; MICHELS, 2008). 

 

1.4 Metabolismo energético dos tripanossomatídeos 

 

 Devido à variedade de ambientes que os tripanossomatídeos se encontram em seus 

complexos ciclo de vida, alternando entre o hospedeiro vertebrado e invertebrado, esses 

parasitas desenvolveram a capacidade de catabolizar carboidratos, aminoácidos e lipídeos 

como fontes de carbono e energia (BRINGAUD; RIVIERE; COUSTOU, 2006;  

CAZZULO, 1992;  TIELENS; VAN HELLEMOND, 2009). Devido a que a glicose nem 

sempre está disponível nos ambientes pelos quais o parasita circula, o consumo de fontes 

alternativas de energia por estes organismos deve ser considerado. Nesse sentido, o 

metabolismo de L-prolina (L-Pro) tem mostrado ser extremamente relevante para a 

biologia destes parasitas, seja através de processos que demandam ATP (cuja síntese a 

prolina é capaz de sustentar) ou através de processos nos quais o aminoácido poderia ter 

uma intervenção direta na bioenergética (BRINGAUD; BARRETT; ZILBERSTEIN, 

2012;  PAES, L. S. et al., 2011;  SILBER et al., 2005) 

1.4.1 Metabolismo de aminoácidos 

 No intestino do hospedeiro invertebrado, os parasitas se defrontam com um 

ambiente pobre em glicose, porém, rico em aminoácidos originados da degradação de 

proteínas (STERKEL et al., 2017). Dentre esses aminoácidos, a L-Pro constitue em maior 

abundância (BALOGUN, 1974). Também no interior das células de mamíferos o T. cruzi 
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e Leishmania spp. se deparam com um ambiente carente de glicose, onde aminoácidos 

estão disponíveis para serem utilizados, principalmente L-glutamina (L-Gln) e L-Pro 

(SILBER et al., 2009;  TIELENS; VAN HELLEMOND, 1998;2009). As formas 

procíclicas do T. b. brucei além da L-Pro são capazes de catabolizar a L-treonina (L-Thr) 

(CROSS; KLEIN; LINSTEAD, 1975;  VAN WEELDEN et al., 2003). Por sua vez, T. 

cruzi e Leishmania spp. apresentam maior flexibilidade, sendo capazes de catabolizar um 

leque maior de aminoácidos (BRINGAUD et al., 2012).  A partir de L-Pro, L-Thr, L-

glutamato (L-Glu), L-Gln, L-aspartato (L-Asp), L-asparagina (L-Asn), L-alanina (L-Ala), 

L-serina (L-Ser), L-glicina (L-Gly), aminoácidos ramificados e L-cisteína (L-Cys), as 

Leishmania spp. podem gerar intermediários do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA) 

(OPPERDOES; COOMBS, 2007). 

 Em T. cruzi, principal foco de estudo deste trabalho, inicialmente foi demonstrado 

que L-Pro, L-Glu, L-Gln, L-Asp, L-Asn, L-Isoleucina (L-Ile) e L-leucina (L-Leu) são 

capazes de produzir um aumento significativo do consumo de O2, podendo-se inferir seu 

metabolismo mitocondrial (MANCILLA; NAQUIRA; LANAS, 1967;  SYLVESTER; 

KRASSNER, 1976;  ZELEDON, 1960). Presume-se que alguns desses aminoácidos 

utilizados pelo T. cruzi sejam convertidos a L-Glu e/ou L-Asp, funcionando como 

precursores dos intermediários do TCA (SILBER et al., 2005). O L-Glu pode gerar -

cetoglutarato (-KG) através de quatro enzimas: pode ser desaminado por umas das 

isoformas da glutamato desidrogenase, com formação de amônia (CAZZULO; JUAN; 

SEGURA, 1977;  JUAN; SEGURA; CAZZULO, 1978), pode ser desaminado 

reversivelmente por transaminação via as enzimas alanina, tirosina ou aspartato 

transaminases, produzindo -KG, e o aminoácido correspondente ao cetoácido aceptor 

(mais frequentemente piruvato ou oxalacetato, que rendem a formação de alanina e 

aspartato respectivamente) (NOWICKI; CAZZULO, 2008;  ZELADA et al., 1996). 

 Recentemente, o nosso grupo demonstrou que os epimastigotas de T. cruzi 

transportam L-histidina (L-His) e a catabolizam a L-Glu produzindo energia via OxPHOS 

(BARISON et al., 2016). Também, a oxidação da L-Pro a L-Glu descrita inicialmente por 

Sylvester e colaboradores (SYLVESTER; KRASSNER, 1976) foi caracterizada com 

detalhe em nosso laboratório. Sabe-se que, além de render o -KG via desaminação de 

L-Glu, gera equivalentes reduzidos que abastecem a CTE. O primeiro passo da oxidação 

de L-Pro, rende FADH2, que fornece elétrons para o pool de Ubiquinona (PAES, L. S. et 

al., 2013). NADH também é gerado no segundo passo enzimático da conversão de L-Pro 
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a L-Glu e L-Glu a -KG. Foi provado recentemente que o NADH produzido pode 

também alimentar a cadeia respiratória, apesar do CI não ser funcional, sustentando a 

produção de ATP via OxPHOS (MANTILLA et al., 2015). 

Um aminoácido metabólicamente relacionado com a via L-Pro – L-Glu é a L-

arginina (L-Arg).  Interessantemente, em T. cruzi e T. b. brucei a L-Arg funciona como 

um fosfagênio através da arginina quinase, de maneira análoga a creatina quinase presente 

em mamíferos (PEREIRA et al., 2000;  PEREIRA et al., 2002). Desta forma, através da 

sua capacidade de armazenar fosfatos ligados por uniões de alta energia, esse aminoácido 

está envolvido na administração dos recursos energéticos da célula. A presença dessa 

regulação energética contribui com a plasticidade do metabolismo adquirida por esses 

parasitas, que é funcional devido aos diferentes ambientes nos quais acontecem seus 

ciclos de vida (PEREIRA et al., 2011). Foi observado que em tripanossomatídeos, a 

ausência da arginina quinase está correlacionada com a presença da arginase. Este é o 

caso para o gênero Leishmania. Sabe-se que essas enzimas não tem uma função 

compensatória uma da outra (PEREIRA, 2014).  

Uma das funções que foi atribuida à arginase em Leishmania spp. está relacionada 

ao estabelecimento e continuidade da infecção exercida pelo parasita na célula hospedeira 

mediante o sequestro de arginina, substrato da NO sintase. Macrófagos infectados com L. 

mexicana noucautes para arginase produzem mais NO do que aqueles que estão 

infectados com linhagens selvagens (DA SILVA; FLOETER-WINTER, 2014;  GAUR et 

al., 2007). 

 

1.5  L-Pro: um aminoácido de múltiplas funções biológicas 

 

1.5.1 Envolvimento da L-Pro em diversos processos biológicos e a participação de seu 

intermediário ∆1-pirrolina-5-carboxilato 

 

Vimos que a L-Pro é um substrato importante como fonte de energia e carbono 

nas formas do inseto de tripanossomatídeos, devido à capacidade dos parasitas em 

catabolizar L-Pro, podendo funcionar como combustível para a produção de ATP 

mediante OxPHOS. Interessantemente, esse aminoácido constitui a principal fonte de 
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energia nas células do músculo das asas dos dípteros que se alimentam obrigatoriamente 

de sangue como, por exemplo, a tsetse (BURSELL, 1975). Também foi demonstrada a 

presença de L-Pro em grande quantidade na hemolinfa de insetos como a tsetse e o 

mosquito Aedes aegypti (BURSELL, 1981;  SCARAFFIA; WELLS, 2003).  

Em vários organismos, incluindo fungos, bactérias, plantas e células de mamíferos 

a L-Pro está envolvida na homeostase redox das células (CHEN; DICKMAN, 2005;  

KRISHNAN; BECKER, 2006;  KRISHNAN; DICKMAN; BECKER, 2008;  YANG; 

LAN; GONG, 2009). No nosso laboratório, também foi demonstrado que a diminuição 

do conteúdo de L-Pro em T. cruzi através da inibição de seu transporte pelo seu análogo, 

o ácido L-tiazolidina-4-carboxílico (T4C), aumenta a sensibilidade do parasita ao estresse 

oxidativo, mostrando que o acúmulo de L-Pro relaciona-se com a resistência do parasita 

a esse tipo de estresse (MAGDALENO et al., 2009;  PAES, L. S. et al., 2013). Em 

concordância, a superexpressão de um transportador de L-Pro, conferiu seu acúmulo 

como esperado, assim como uma resistência maior a espécies reativas de oxigênio (SAYE 

et al., 2014). Ainda em distintos organismos, mas principalmente em plantas, a L-Pro 

exerce resistência em resposta a diferentes estresses bióticos e abióticos (SZABADOS; 

SAVOURE, 2010). Em T. cruzi, esse aminoácido também participa na regulação do 

volume celular juntamente com outros, como L-Glu, L-Gly e L-Ala, e constitui parte de 

um mecanismo de resistência ao estresse osmótico (ROHLOFF; DOCAMPO, 2008). 

Conjuntamente, a importância da L-Pro durante o ciclo de vida do parasita é 

evidenciada em distintos processos de diferenciação e infecção. Esse aminoácido e/ou os 

intermediários envolvidos no seu metabolismo induzem a metaciclogênese 

(CONTRERAS et al., 1985). Ademais, mostrou-se que a L-Pro participa na diferenciação 

das formas epimastigotas intracelulares a tripomastigotas que ocorre no interior da célula 

de mamíferos (TONELLI et al., 2004), e é um metabólito altamente consumido pelos 

epimastigotas intracelulares (PAES, L. S. et al., 2013). Mais recentemente, foi 

demonstrado que tanto a L-Pro quanto o intermediário do seu metabolismo, a ∆1-

pirrolina-5-carboxilato (P5C), sustentam energeticamente a invasão celular do parasita 

nas células do hospedeiro vertebrado (MANTILLA et al., 2015;  MARTINS et al., 2009), 

uma vez que esse processo é dependente de ATP (SCHENKMAN; ROBBINS; 

NUSSENZWEIG, 1991). Em relação a outros tripanossomatídeos, sabe-se que a L-Pro 

juntamente com a L-Gln estão envolvidas na diferenciação dos tripomastigotas 

metacíclicos de T. congolense (ROSS, 1987).  
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Por último, nas células de músculo de voo de insetos foi proposto que a 

interconversão entre L-Pro e P5C atuaria como um mecanismo de transferência de poder 

redox entre o citoplasma e a mitocôndria, uma vez que, a redução de P5C no citoplasma 

com a concomitante oxidação do cofator/co-substrato NADH formaria L-Pro que, se 

internalizaria na mitocôndria, para ser reoxidada, rendendo novamente P5C (BALBONI, 

1978). Posteriormente, Phang e colaboradores também propuseram o ciclo L-Pro/P5C 

entre o citoplasma e a mitocôndria, sobre a base de experimentos utilizando extrato de 

eritrócitos como fonte de P5CR, e mitocôndrias de fígado isoladas. Esses autores 

mostraram também que o ciclo poderia estar ligado à via das pentoses fosfato ao fornecer 

NADPH (HAGEDORN; PHANG, 1983). Em um trabalho posterior, propuseram que esse 

ciclo também poderia regular a concentração de NADP+ citosólico que, então em alta 

concentração, o NADP+ abasteceria a síntese de ribose-5-fosfato e consequentemente a 

síntese de nucleotídeos (HAGEDORN; PHANG, 1986). Mais recente, o ciclo L-Pro/P5C 

entre a mitocôndria e o citoplasma também foi proposto em plantas como uma forma de 

manter a L-Pro em níveis mais altos, e o P5C mais baixos (MILLER et al., 2009). Todos 

esses ciclos descritos na literatura supõem a saída do P5C mitocondrial, o que nunca foi 

mostrado. Portanto, apesar dessas propostas estarem embasadas em dados experimentais, 

permanecem ainda em um estado especulativo. 

Em vários estágios do ciclo de vida do T. cruzi o catabolismo de L-Pro é relevante 

para produção de energia (MANTILLA et al., 2015;  PAES, L. S. et al., 2013).  Diante 

do exposto, a degradação desse aminoácido juntamente com sua biossíntese (ou seja, a 

existência de um ciclo L-Pro/P5C) também poderia atuar como um mecanismo de 

transferência de poder redox entre os compartimentos onde as duas enzimas se localizem 

(caso sejam diferentes) e entre os cofatores/co-substratos que participem de cada reação 

em T. cruzi. Neste último caso, um ciclo desse tipo poderia estar funcionando como uma 

transidrogenase, o que poderia ter grande relevância na bioenergética do parasita, uma 

vez que o mesmo parece não ter transidrogenases. 

 

1.5.2 Transporte de L-Pro 

 

 O transporte de L-Pro foi caracterizado nos três tripanossomatídeos.  Existe um 

único transportador ativo de L-Pro em T. b. brucei, relativamente específico, pois L-Ala 
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e L-Cys podem também ser substrato (L'HOSTIS; GEINDRE; DESHUSSES, 1993). Em 

L. donovani o transporte é realizado por três sistemas, dos quais dois deles são 

promastigota-específico: o sistema A que apresenta baixa afinidade e especificidade e é 

cátion dependente e o sistema B que é mais seletivo e cátion independente. O terceiro o 

sistema C é amastigota-específico e cátion independente (MAZAREB; FU; 

ZILBERSTEIN, 1999). Similarmente, o T. cruzi possui dois sistemas de transporte ativo 

de L-pro: o sistema A de alta afinidade e de baixa capacidade e dependente do gradiente 

de H+ da membrana plasmática e o sistema B de baixa afinidade e alta capacidade e 

dependente da hidrólise direta de ATP como fonte de energia (SILBER et al., 2002). Em 

estudos recentes, foi super-expresso e caracterizado o transportador de L-Pro 

TcAAAP069, e  sugere que os dois sistemas A e B são realizados por esse transportador 

de acordo com as condições extracelulares (SAYE et al., 2014). 

 

1.5.3 Metabolismo de L-Pro 

 

Detalhadamente, a já citada oxidação da L-Pro inicia-se via prolina desidrogenase 

(PRODH, EC: 1.5.99.8) também denominada de prolina oxidase (POX), que produz P5C 

ao utilizar FAD como aceptor de elétrons. Assim como em outros organismos a PRODH 

de T. cruzi (TcPRODH) se localiza na matriz mitocondrial. Sua atividade está ligada a 

síntese de ATP, através da transferência elétrons à cadeia respiratória ao nível do C-II 

(PAES, L. S. et al., 2013). O P5C produzido é espontaneamente convertido a sua forma 

aberta glutamato-γ–semialdeído (GSA), coexistindo as duas formas de acordo com a 

constante de equilíbrio em meio aquoso (K = 2,2 x 107) (MANTILLA et al., 2015). Por 

sua vez, o GSA é substrato da segunda enzima do catabolismo de L-Pro, a P5C 

desidrogenase (P5CDH, EC: 1.5.1.12) que o oxida a L-Glu em uma reação dependente 

de NAD(P)+ na membrana interna da mitocôndria, com o sítio catalítico provavelmente 

voltado à matriz em T. cruzi (MANTILLA et al., 2015).   

Além do transporte, a L-Pro pode ser obtida pela biossíntese na maioria dos 

organismos. A via de biossíntese mais comum ocorre a partir de L-Glu através de sua 

fosforilação a ɣ-glutamil fosfato pela ɣ-glutamil quinase (GK, EC 2.7.2.11), transferindo 

grupo fosforil do ATP para o L-Glu. Em seguida, o ɣ-glutamil fosfato é reduzido a GSA 

pela ɣ-glutamil fosfato redutase (GPR, EC 1.2.1.41), com a simultânea oxidação de 
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NADPH (CSONKA; LEISINGER, 2007). Em plantas vasculares, animais e micróbios 

eucariontes as enzimas GK e GPR são fusionadas em um único polipeptídeo, formando a 

enzima bifuncional P5C sintase (P5CS, EC não atribuído) que catalisa então os dois 

passos a seguir (HU et al., 1999;  TURCHETTO-ZOLET; MARGIS-PINHEIRO; 

MARGIS, 2009): 

 

Esquema 2- Representação dos primeiros passos da via de biossíntese de L-Pro a partir 

de L-Glu. 

 

A conversão de L-Glu ao intermediário GSA via as enzimas ɣ-glutamil quinase (EC 2.7.2.11) e ɣ-glutamil 

fosfato redutase (EC 1.2.1.41). Figura adaptada de (SCHEER et al., 2011). 

Após a ciclização do GSA, o P5C formado serve de substrato a P5C redutase 

(P5CR, EC 1.5.1.2) que finalmente reduz o P5C à L-Pro, utilizando o NADPH como 

doador de elétrons (YURA; VOGEL, 1959). 
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Esquema 3- Representação da via de L-Pro em Trypanosoma cruzi. 

 

 

Em T. cruzi o metabolismo de L-prolina não sofre ramificações, uma vez que não é identificada a ornitina 

aminotransferase (OAT, EC 2.6.1.13). Ocorre então a interconversão entre L-prolina e L-glutamato via as 

enzimas: ∆1-pirrolina-5-carboxilato sintase (P5CS, EC não atribuído, mas aqui representado como 2.7.2.11 

da ɣ-glutamil quinase e 1.2.1.41 da ɣ-glutamil fosfato redutase), ∆1-pirrolina-5-carboxilato redutase 

(P5CR, EC 1.5.1.2), prolina desidroenase (PRODH, EC 1.5.99.8) e ∆1-pirrolina-5-carboxilato 

desidrogenase (P5CDH, EC 1.5.1.12). As setas pontilhadas indicam reações não enzimáticas. 

 

 A via de biossíntese pode estar conectada ao metabolismo de L-Arg, do qual L-

Pro pode ser produzido também a partir de L-ornitina (L-Orn). A ornitina 

aminotransferase (OAT, EC 2.6.1.13) através de sua catálise reversível pode fornecer 

GSA e L-Glu ao transferir o grupo amino da L-Orn a 2-oxoglutarato na dependência de 

piridoxal-5-fosfato (DELAUNEY et al., 1993). Ao menos em plantas, por exemplo, a rota 

via OAT contribui menos à produção de GSA/P5C em condições normais, porém 

aumenta em condições de estresse (RHODES; HANDA; BRESSAN, 1986;  ROOSENS 

et al., 1998). 

 Nos tripanossomatídeos o ciclo da ureia não parece ser funcional (YOSHIDA; 

CAMARGO, 1978). Em concordância, também não há nenhuma evidência bioquímica 

da enzima OAT, assim como não foram detectados os genes putativos de codificação para 

tal enzima. Ainda, Bringaud e colaboradores discutem que não há indicação que a L-Pro 

seja um precursor para a biossíntese de poliaminas em tripanossomídeos, (BRINGAUD 

et al., 2012). Diante de tudo isso, afirma-se que o metabolismo de L-Pro em T. cruzi e 

outros tripanossomatídeos não está interligado ao metabolismo da arginina. No genoma 

de T. cruzi constam fases abertas de leitura putativas para as enzimas de biossíntese de L-

Pro a partir de L-Glu: P5CS (código de acesso: Tc00.1047053509067.70, 



18 
 

 

Tc00.1047053511023.10 e Tc00.1047053503749.5) e P5CR (nome sistemático: 

Tc00.1047053506857.20 e Tc00.1047053509207.90) na base de dados TRITRYPDB. 

Segundo todos os dados citados nesse estudo, incluindo a caracterização do catabolismo 

de L-Pro, seu metabolismo em T. cruzi é representado no esquema 3. 

Portanto, diante da relevância da L-Pro no metabolismo e biologia do T. cruzi, e 

de outros tripanossomatídeos como já mencionado, somado ao fato de não haver nenhum 

trabalho que descreva essa biossíntese, torna-se interessante o seu estudo. 
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CONCLUSÕES 

 

 Dentre os tripanossomatídeos, a presença de uma via de biossíntese de L-Pro operativa 

apresenta divirgências: o T. cruzi é capaz de produzir L-Pro a partir de L-Glu, L. 

amazonensis produz L-Pro apenas a partir do intermediário P5C, e o T. b. brucei é 

auxotrófico para L-Pro. 

 A LaP5CR mostrou-se mais flexível que a TcP5CR em relação ao cofator, podendo 

oxidar NADH e ou NADPH, ao passo que TcP5CR mostrou-se NADPH dependente. 

 Os nossos dados mostram que em T. cruzi a enzima responsável pela síntese de P5C a 

partir de L-Glu (denominada neste trabalho TcP5CS) seria bifuncional, assim como 

predito no genoma da cepa Sylvio para a sequência TcSYLVIO_005298. 

 A via completa de biossíntese de L-Pro ocorre no citoplasma de T. cruzi. 

Particularmente, a TcP5CR reduz o P5C somente via a oxidação de NADPH, e 

interessantemente, essa enzima aponta ser um ponto regulatório no metabolismo de L-

Pro através do pool de NADPH citosólico. 

 Ambas as enzimas da via de biossíntese de L-Pro são majoritariamente expressas nos 

estágios do T. cruzi presentes no inseto vetor, estágios nos quais TcP5CR também 

encontra-se mais ativa. 

 O P5C é capaz de ser transportado desde a mitocôndria para o citoplasma, confirmando 

junto à via de biossíntese e de degradação a existência de um sistema de 

transidrogenase e um shuttle, permtindo a transferência de poder redutor desde os 

pools citoplásmáticos de NADPH aos pools intramitocondriais de FADH2 e NADH.  

 O sistema de transidrogenase/shuttle descrito permite aumentar a resistência ao 

estresse nutricional. 
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