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RESUMO 

 

MELO RFP. Caracterização molecular e funcional da imidazolona propionase de 

Trypanosoma cruzi: uma enzima do metabolismo de histidina. [Tese (Doutorado em 

Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 

2017. 

 

O Trypanosoma cruzi é capaz de matabolizar aminoácidos como fontes de carbono e energia, 

dentre eles, o aminoácido histidina (His). Canonicamente, a via de degradação de His 

compreende quatro passos enzimáticos que catalisam a oxidação de His  a glutamato (Glu). O 

Glu gerado é convertido em alfa-cetoglutarato (α-KG), que é incorporado ao ciclo de Krebs 

(TCA), gerando coenzimas reduzidas que irão fornecer elétrons para a cadeia transportadora 

de elétrons (CTE), produzindo ATP. Neste trabalho foi possível demonstrar que o substrato 

da terceira enzima envolvida na degradação de His (imidazolona propionase - TcIP), chamado 

4-imidazolona-5-propionato (IPA) é oxidado não enzimaticamente a α-KG, e este é capaz de 

ser metabolizado diretamente via TCA. Ainda foi possível demonstrar que a TcIP se encontra 

formando um complexo macromolecular com a segunda enzima da via (urocanato hidratase). 

Finalmente, obervou-se que o controle da expressão da TcIP é importante no processo de 

metaciclogênse de T. cruzi, sugerindo uma atividade moonlighting para essa proteína. 

 

Palavras-chave: Trypansosoma cruzi. Metabolismo de aminoácidos. Histidina. Interação de 

proteínas. Reações metabólicas não enzimáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

MELO RFP. Molecular and functional characterization of imidazolonepropionase from 

Trypanosoma cruzi: an enzyme of histidine metabolism. [Ph. D. thesis Parasitology]. São 

Paulo, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Trypanosoma cruzi is able to catabolize amino acids as carbon and energy sources, including 

histidine (His) among them. Canonically, the His degradation pathway comprises four 

enzymatic steps catalizing the oxidation of His to glutamate (Glu). The Glu is converted to 

alpha ketoglutarate (α-KG), which is incorporated into the Krebs cycle (TCA), generating 

reduced coenzymes that will supply electrons to the electron transport chain (ETC), producing 

ATP. In this work it was possible to demonstrate that the substrate of the third enzyme 

involved in the His degradation (imidazolonepropionase - TcIP), the 4-imidazolone-5-

propionate (IPA), can be non-enzymatically oxidized to α-KG, and can be metabolized 

directly through TCA. Herein we showed that TcIP is forming a macromolecular complex 

with the second enzyme of the pathway (urocanate hydratase). Finally, it was established that 

the control of TcIP expression is important in the metacyclogenesis process in T. cruzi, 

suggesting a moonlighting activity for this protein. 

 

Keywords: Trypansosoma cruzi. Amino acids metabolism. Histidine. Proteins interaction. 

Non-enzymactic metabolic pathways. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO



 

1.1 Doença de Chagas: aspectos gerais 

 

Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma das treze doenças 

tropicais mais negligenciadas do mundo (Hotez et al., 2007), a doença de Chagas tem sido 

uma moléstia para a humanidade desde a antiguidade e continua a ser um problema social e 

econômico relevante em muitos países da América Latina (Mathers et al., 2007, Moncayo, 

Silveira, 2009). Também conhecida como Tripanossomíase americana, é tida como 

potencialmente fatal, é causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi e leva o nome de 

Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, médico e pesquisador brasileiro que a descreveu no início 

do século XX (Chagas, 1909). De acordo com o novo esquema de classificação, com ênfase 

na taxonomia dos protistas, T. cruzi pode ser incluso no super grupo Excavata, onde ainda 

recebe a subclassificação em: Euglenozoa, Kinetoplastea, Metakinetoplastina e 

Trypanosomatidae (Adl et al., 2005).  

De acordo com a OMS, estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas em todo o 

mundo estejam infectadas com a doença, que é encontrada predominantemente nas áreas 

endêmicas de 21 países latino-americanos, onde é transmitida principalmente para seres 

humanos por contato com fezes ou urina de insetos triatomíneos, conhecidos popularmente 

como barbeiros (World Heath Organization (WHO), 2017). Historicamente, a transmissão e 

morbidade foram concentradas nessas regiões, contudo nas últimas décadas têm sido cada vez 

mais detectados casos nos Estados Unidos da América, no Canadá, em muitos países 

europeus e em alguns países do Pacífico Ocidental (Figura 1). Isso se deve principalmente à 

mobilidade populacional entre a América Latina e o restante do mundo (Rassi et al., 2012). 

No tocante aos Estados Unidos, ressalta-se ainda que infecções humanas autóctones foram 

relatadas e um número considerável de doadores de sangue soropositivos foram identificados 

(Buhaya et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 - Distribuição global da doença de Chagas. A migração global levou a um aumento da incidência da 

doença em regiões consideradas não endêmicas para infecção. A disseminação da doença de Chagas pode ser 

problemática devido à presença de vetores nativos que podem vir a sustentar a transmissão da infecção. Dados 

de WHO, 2013. Figura original: Perez et al., 2005. 
 

 

A transmissão da infecção pelo T. cruzi para os seres humanos e mais de 150 espécies 

de animais domésticos (cachorros, gatos e porquinhos-da-índia, etc), bem como animais 

silvestres (roedores, marsupiais e tatus) se dá via insetos triatomíneos (vetores) pertencentes à 

ordem Hemiptera, família Reduviidae e subfamília Triatominae (Deane, 1964). Embora mais 

de 130 espécies de insetos triatomíneos tenham sido identificadas, somente algumas são 

vetores competentes do T. cruzi (Lent, 1979; Galvao, 2003). Nesse sentido, Triatoma 

infestans, Rhodnius prolixus e Triatoma dimidiata são as três espécies de vetores mais 

importantes na transmisão humana (Zeledon, Rabinovich, 1981). A transmissão para seres 

humanos, quando vetorial, ocorre através da deposição do conteúdo excretado por insetos 

triatomíneos contaminados durante o repasto sanguíneo, mas também se dá por outros 

mecanismos: transfusão sanguínea e transplante de orgãos advindos de indivíduos infectados, 

verticalmente da mãe para o feto e ainda por acidentes de laboratório, onde se manipulam 

formas infectivas do parasita (Schmunis, 1999; Bern et al., 2008). Destaca-se ainda a 

transmissão via ingestão de alimentos ou líquidos contaminados com triatomíneos infectados 

e/ou fezes (formas infectivas de T. cruzi) (Pereira et al., 2009). Curiosamente, a transmissão 

oral da doença de Chagas é atualmente a via de transmissão mais importante na Amazônia 



 

brasileira, após a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) ter declarado a interrupção 

da transmissão vetorial nesta área (Barreto-de-Albuquerque et al., 2015). 

Em seres humanos, a doença de Chagas se apresenta principalmente sob duas formas 

clínicas: aguda e crônica. A fase aguda se inicia logo após a infecção, tendo início quando o 

parasita adentra o hospedeiro mamífero. É geralmente assintomática ou acompanhada por 

sintomas inespecíficos, tais como febre e dor de cabeça, embora sinais clássicos da doença 

possam se manifestar, como o chagoma de inoculação e o sinal de Romaña. É caracterizada 

pela ausência de anticorpos e, em muitos pacientes, uma parasitemia notável é observada 

cerca de uma ou duas semanas após a entrada do parasita (Punukollu et al., 2007). A fase 

crônica pode perdurar por todo o resto da vida do paciente, tendo início com o declínio da 

parasitemia e, em pacientes imunocompetentes, observa-se a aparição de uma robusta resposta 

IgG. Definida por uma ausência inicial de sintomas, as principais formas crônicas são a 

indeterminada e a determinada, sendo que a última pode apresentar como principais formas 

sintomáticas, as formas cardíaca, digestiva ou uma combinação de ambas. A forma 

indeterminada é caracterizada pela ausência de danos teciduais evidentes ou disfunção dos 

orgãos, podendo perdurar de vários meses à vida toda do paciente, que é o caso de 70% das 

pessoas cronicamente infectadas. Os remanescentes 30% desenvolvem uma das formas 

sintomáticas, sendo a mais frequentemente diagnosticada, a cardiopatia chagásica crônica ou 

CCC, cuja principal manifestação clínica é a cardiomegalia, causada por infiltrados 

inflamatórios, arritimias e tromboembolismo (Moncayo, Yanine, 2006). Quanto à forma 

digestiva, esta consiste em duas síndromes: megaesôfago, levando a disfagia e regurgitação e 

o megacólon, levando à constipação severa e retenção fecal (Gattuso, Kamm, 1993). 

No que diz respeito à quimioterapia, existem duas drogas disponíveis que são 

limitadas em relação à eficácia e tolerância. São elas o Nifurtimox [3-metil-4(5’-

nitrofurfurilideneamina) tetraidro-4H-tiazina-1,1-dioxida], um nitrofurano, e o Benzonidazol 

(N-benzil-2-nitroimidazol acetamida), um derivado do nitroimazol. Esses compostos são 

efetivos somente para infecções recentes (aguda ou congênita) e sua eficácia durante a fase 

crônica, onde a maioria dos pacientes é diagnosticada, é controversa. Além disso, ambas as 

drogas apresentam sérios efeitos colaterais, incluindo anorexia, vômitos, dermopatia alérgica 

e polineuropatia periférica (Duschak, Couto, 2007). 

Existe, portanto, a necessidade urgente de identificar alvos adequados para o 

desenvolvimento de novas drogas terapêuticas. Para isso, é importante conhecer e entender 

como funciona a biologia do parasita em questão. 



 

1.2 Biologia do T.cruzi: uma breve revisão 

 

1.2.1 Ultraestrutura 

 

Os tripanossomatídeos apresentam uma série de peculiaridades nas suas principais 

estruturas e organelas. O T. cruzi apresenta várias dessas organelas e estruturas especiais 

(Figura 2), como por exemplo, a mitocôndria tubular única, que ocupa aproximadamente 

30% do volume celular total, delimitada pelas membranas interna e externa e o espaço 

intermembrana; a membrana interna apresenta cristas irregulares e tem uma relação íntima 

com uma estrutura característica das mitocôndrias destes organismos, o cinetoplasto, uma 

estrutura característica da ordem Kinetoplastida (possui valor taxonômico) que contém o 

DNA constituinte do genoma mitocondrial (o kDNA) (De Souza, 2002; Dantas et al., 2003). 

Também podemos citar os glicossomos, organelas derivadas de peroxissomos nas quais se 

encontram compartimentalizadas as primeiras enzimas glicolíticas, da via das pentoses 

fosfato, juntamente com algumas enzimas de outras vias auxiliares envolvidas na reoxidação 

do NADH produzido pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e na regeneração 

do ATP consumido na ativação da molécula de glicose (Opperdoes, 1987; Bakker et al., 

2000). Além disso, enzimas relacionadas a outras vias, como β-oxidação de ácidos graxos, 

recrutamento de purinas e vias biossintéticas para pirimidinas podem estar presentes nos 

glicossomos (Michels et al., 2006). Outras organelas encontradas no citoplasma de T. cruzi 

são os reservossomos e os acidocalcisomas. Os reservossomos localizam-se na parte posterior 

das formas epimastigotas e possuem um elevado conteúdo de macromoléculas, inclusive 

proteases (principalmente cruzipaína) (Figueiredo et al., 1994). Os acidocalcisomas são 

organelas ácidas que se assemelham àquelas relacionadas aos lisossomos de células de 

mamíferos e armazenam polifosfatos e pirofosfatos complexados com Ca
2+

; foi ainda 

proposto que estes estão envolvidos no armazenamento de cátions e fósforo, no metabolismo 

de fósforo, manutenção da homeostase intracelular (pH e Ca
2+

) e osmoregulação (Docampo et 

al., 2010). 

 



 

Figura 2 - Ultraestrutura da forma epimastigota de T. cruzi. De acordo com o relatado no texto acima e 

respeitando as iniciais derivadas da nomenclatura de tais termos em inglês, temos A (acidocalcissoma), C 

(citóstoma), F (bolsa flagelar), GC (Complexo de Golgi), G (glicossomo), K (cinetoplasto), L (inclusões 

lipídicas), M (mitocôndria), MP (membrana plasmática), N (núcleo), R (reservossomo). Adaptado de Martins et 

al., 2012. Figura original de J. L. R. Fietto. 

 

1.2.2 Morfologia e ciclo de vida 

 

Durante seu ciclo de vida, o T. cruzi alterna entre micro ambientes diversos, que vão 

desde as porções médias e final do intestino do inseto vetor passando pelo interior da célula 

mamífera e finalizando com sua eclosão na circulação sanguínea do hospedeiro vertebrado 

(Silber et al., 2005). Essa diversidade intrínseca aos ambientes pelos quais transita se dá em 

relação ao conteúdo metabólico, temperatura e exposição a estresses, como o osmótico e 

oxidativo. Visando à adaptação e estabelecimento da infecção, o parasita deve passar por 

transformações biológicas, que incluem alterações estruturais e metabólicas.  

O protozoário tem três formas evolutivas e a identificação de tais formas se dá por 

critérios de ondem morfológica valendo-se da técnica de microscopia óptica, onde se leva em 

conta a posição do cinetoplasto em relação ao núcleo da célula e a região de emergência do 

flagelo; as formas relatadas são as seguintes: amastigotas, epimastigotas e tripomastigotas 

(Hoare, 1971; Brener, 1973). A forma amastigota é intracelular, encontrada nos tecidos do 

hospedeiro vertebrado. Caracteriza-se pela falta de flagelo emergente e membrana ondulante, 

por isso seu movimento é apenas por rotação. Esta forma evolutiva se multiplica por divisão 

binária a cada 12 h, diferenciando-se em tripomastigotas sanguíneos aproximadamente 11 a 

13 h antes da ruptura celular (Ley, 1988). A forma epimastigota, por sua vez, é encontrada no 

trato digestivo do triatomíneo e apresenta um flagelo livre, cinetoplasto anterior ao núcleo e 

membrana ondulante pouco desenvolvida. É bastante móvel, apresentando atividade 

replicativa intensa - também por divisão binária- e muitas vezes se agrupa em rosetas 

características. Em relação ao tripomastigota, este não possui capacidade replicativa e 



 

corresponde à forma infectiva, localizada tanto nos hospedeiros invertebrados como 

vertebrados, sendo então denominados tripomastigota metacíclico e sanguíneo, 

respectivamente. O tripomastigota metacíclico é encontrado nas porções finais do intestino ou 

nos túbulos de Malpighi de insetos vetores; apresenta um núcleo grande e central e um 

cinetoplasto com alta densidade de DNA, em posição posterior terminal. Finalmente, o 

tripomastigota sanguíneo pode ser observado no sangue e em outros fluídos corporais - como 

o líquido cefalorraquidiano e linfa - dos hospedeiros vertebrados. O flagelo emerge do 

corpúsculo basal, próximo ao cinetoplasto (Alvarenga, 1997; Siqueira-Batista, 2007). Além 

das três formas de desenvolvimento citadas anteriormente, foi caracterizada um estágio 

intracelular, transiente entre o estágio amastigota e tripomastigota. Devido às suas 

semelhanças morfológicas e bioquímicas com o epimastigota, foi assim denominada 

epimastigota intracelular, podendo também ser encontrado com a denominação de 

epimastigota-like (Almeida-de-Faria et al., 1999; Tyler, Engman, 2001; Alves, Colli, 2007). 

O ciclo de vida do T. cruzi (Figura 3) é complexo e marcado por uma série de 

diferenciações. Durante o repasto sanguíneo, um triatomíneo infectado recebe uma quantidade 

significativa de sangue no seu sistema digestivo, que força a eliminação de H2O e, junto com 

ela, a massa de excrementos acumulados em forma de fezes e urina. Essa massa excretada é 

depositada na superfície da pele do hospedeiro e contêm formas tripomastigotas metacíclicas 

que penetram na pele quando a mesma se encontra lesionada ou através das mucosas. O 

prurido local provocado pela inserção da probóscide do barbeiro facilita a penetração do 

protozoário. Uma vez que os tripomastigotas metacíclicos atingem os tecidos de seu 

hospedeiro, podem ser internalizados, processo que envolve a formação do vacúolo 

parasitóforo. O pH ácido do vacúolo inicia o processo de diferenciação em amastigotas, que 

são capazes de evadir do vacúolo para o citoplasma da célula. Uma vez no citoplasma, os 

parasitas se multiplicam por fissão binária e quando decorridas sucessivas divisões, 

diferenciam-se em tripomastigotas sanguícolas. Assim, após um ciclo de infecção celular, os 

tripomastigotas liberados para o meio extracelular podem invadir células vizinhas ou atingir a 

corrente sanguínea, através da qual podem espalhar a infecção a outros tecidos e orgãos. Em 

última instância, se o hospedeiro vertebrado for picado por outro triatomíneo, este pode vir a 

ingerir tripomastigotas sanguíneos, que irão chegar ao estômago e, no intestino médio 

diferenciam-se em epimastigotas; os parasitas seguem se multiplicando e sequencialmente se 

diferenciam para tripomastigotas metacíclicos, na porção final do intestino (processo esse 

chamado metaciclogênese). Estes poderão ser transportados pela excreta para o exterior, 



 

permitindo o depósito na superfície da pele e, assim, reiniciando o ciclo de infecção de um 

novo hospedeiro mamífero (WHO,2002; Martins et al., 2012). 

 

Figura 3 – Representação esquemática do ciclo de vida do T. cruzi. Formas encontradas no hospedeito 

mamífero: A, amastigota; Ei, epimastigota intracelular; T, tripomastogota sanguíneo. Formas presentes no 

hospedeiro invertebrado: E, epimastigotas; M, tripomastogota metacíclico. Figura original de Silva e 

colaboradores, 2011. 

 

1.3 Metabolismo energético de T.cruzi: uma visão geral 

 

1.3.1 Metabolismo intermediário 

 

Em busca de tornar bem sucedida sua sobrevivência nos diferentes ambientes pelos 

quais transita durante o seu ciclo de vida (trato intestinal do inseto, sangue do hospedeiro 

vertebrado e o citoplasma das diferentes células do hospedeiro mamífero que é capaz de 

invadir), o parasita precisa manter a homeostase intracelular de íons e nutrientes, bem como 

ser capaz de catabolizar diferentes substratos para obtenção de energia (Silber et al., 2005). 

Nesse sentido, os tripanossomatídeos são capazes de metabolizar glicose e aminoácidos como 

fontes de carbono e energia (Opperdoes, Borst, 1977; Cazzulo, 1992; Silber et al., 2005). 

Os cinetoplastídeos apresentam como característica única o fato da glicólise ser 

compartimentalizada entre glicossomos e o citoplasma (Opperdoes, Borst, 1977). Uma vez no 

citoplasma, a glicose é internalizada para os glicossomos para ser oxidada. Em relação à via 

glicolítica, chama à atenção o fato de que, nos cinetoplastídeos, as enzimas hexoquinase e 

fosfofrutoquinase não são reguladas de forma alostérica, em oposição aos mamíferos; isso 



 

significa que a atividade dessas enzimas não é controlada pela ligação de moléculas 

específicas em seus sítios regulatórios (Racagni,  Machado de Domenech, 1983; Urbina, 

Crespo, 1984; Aguilar, Urbina, 1986; Taylor, Gutteridge, 1987). Classicamente, a transição da 

anaerobiose para a aerobiose, em muitos organismos, é acompanhada por uma rápida 

diminuição na taxa de utilização de glicose; esta inibição do fluxo glicolítico pela presença do 

oxigênio é conhecida como “Efeito Pasteur” e T.cruzi não apresenta este fenômeno (von 

Brand, 1979; Cannata, Cazzulo, 1984). Alguns autores propuseram que a compartimentação 

da glicólise e a sua falta de regulação nos pontos clássicos da via são fenômenos relacionados, 

uma vez que o fluxo glicolítico nesses organismos poderia ser controlado pelo saldo 

intraglicossomal de ADP/ATP (Bakker et al., 2000). 

Uma vez dentro do glicossomo, cada molécula de glicose é rapidamente convertida em 

duas moléculas de 1, 3 bifosfoglicerato (1,3 BPG) pelas enzimas glicolíticas presentes nessa 

organela. O 1,3 BPG formado é transportado para o citoplasma e convertido em 

fosfoenolpiruvato (PEP), que pode seguir por duas diferentes vias: (a) conversão a piruvato 

(via piruvato quinase - PK), parte do qual pode ser translocado para o interior da mitocôndria 

e adentrar o ciclo de Krebs e/ou pode ser convertido em alanina por transaminação no 

citoplasma, via alanina amino tranferase (ALT) (Cazzulo, 1992; Cannata, Cazzulo, 1984) (b) 

transportado de volta para o glicossomo, seguido pela carboxilação do PEP em oxaloacetato, 

via ação da enzima PEP carboxiquinase (PEPCK). O oxaloacetato resultante é convertido em 

malato por uma enzima malato desidrogenase glicossomal (MDHg), o qual deixa o 

glicossomo e é convertido novamente para piruvato por uma enzima málica citoplasmática. O 

malato pode ainda ser transportado para a mitocôndria, onde pode ser convertido em piruvato 

pela enzima málica mitocondrial e oxidado via ciclo de Krebs. Ambos polls de piruvato, 

citoplasmático e mitocondrial, podem ser aminados por transaminases produzindo alanina, 

provavelmente responsáveis pela existência de dois polls independentes de alanina [revisado 

por (Silber et al., 2005)]. 

Quando uma alta concentração de malato atinge a matriz mitocondrial, o destino do 

mesmo depende do estado de funcionamento do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA). Se a 

operação do TCA for baixa, parte do oxaloacetato produzido pela malato desidrogenase 

mitocondrial (MDHm), irá se acumular e inibir a enzima málica mitocondrial, fazendo com 

que a maioria do malato seja convertido a fumarato e posteriormente a succinato via fumarato 

redutase (o que funcionaria como sistema de reoxidação de NADH). Se o ciclo estiver 

trabalhando ativamente, os níveis de oxaloacetato serão mantidos baixos e a enzima málica 



 

mitocondrial estará ativa. Assim, parte do malato será convertido a piruvato, que pode ser 

decarboxilado e ligado à coenzima A (CoA) para formar acetil-CoA, liberando CO2, reação 

catalisada pelo complexo piruvato desidrogenase. De fato, há evidênciasque corroboraram 

que essas duas ramificações estão presentes no TCA tanto em T. cruzi, como em T. brucei 

(Cannata et al., 1979; Cannata, Cazzulo, 1984; Silva et al., 2011). 

 

1.3.2 T. cruzi e o metabolismo de aminoácidos 

 

Está bem estabelecido que os aminoácidos desempenham papéis relevantes na biologia 

dos tripanossomatídeos, além da sua óbvia função como componentes das proteínas. Tais 

nutrientes são essenciais durante o ciclo de vida do T. cruzi, visto que podem ser utilizados 

como fontes de carbono e energia e podem ainda participar em vários processos biológicos 

que auxiliam o parasita a se adaptar as diferentes mudanças de ambiente (Silber et al., 2005). 

Os primeiros trabalhos de Zeledón, bem como de Sylvester e Krassner, mostraram a 

capacidade das formas epimastigotas de oxidar certos aminoácidos, como prolina (Pro), 

Glutamato (Glu) e em menor eficiência aspartato (Asp) (Zeledon, 1960; Sylvester, Krassner, 

1976). Além disso, sabe-se que além da glicose (Glc), a adição de Asp, Glu e Pro a um meio 

definido, promove a diferenciação de epimastigotas para tripomastigotas metacíclicos 

(metacicogênese), em uma variedade de cepas de T. cruzi (Contreras et al., 1985; Homsy et 

al., 1989). Formas epimastigotas catabolizam Glc e, após sua exaustão, ocorre uma mudança 

para o catabolismo de aminoácidos, com amônia sendo excretada para o meio (Cazzulo, 1994; 

Barison, Rappado et al., 2017); epimastigotas são capazes de metabolizar asparagina (Asn), 

glutamina (Gln), Asp e Glu (Zeledon, 1960), leucina (Leu) (Mancilla, Naquira, 1967), Pro e 

isoleucina (Ile) (Sylvester, Krassner, 1976). 

Sabe-se, por exemplo, que Glu e alanina (Ala) estão diretamente envolvidos no 

fornecimento de intermediários oxidáveis para o TCA. O grupo -NH2 do glutamato pode ser 

transferido para piruvato via alanina aminotransferase (ALAT) ou pela tirosina 

aminotransferase (TAT) formando alfa-cetoglutarato (α-KG) e Ala. Alternativamente, o Glu 

pode ser convertido a α-KG, pela transferência do grupo -NH2 para H2O pela glutamato 

desidrogenase (GDH), enzima essa que apresenta duas isoformas: uma mitocondrial e outra 

citoplasmática (Cazzulo et al., 1977; Juan el al., 1978; Cazzulo et al., 1979). Este sistema 

robusto de transaminação contribui de forma a evitar o acúmulo de NH3 e, de maneira 

contrária, resulta no acúmulo de Ala, que é menos tóxica, uma vez que nesse organismo o 



 

ciclo da uréia não é funcional (Cazzulo, 1994). Finalmente, o Asp também contribui de forma 

a prover metabólitos para o TCA, via transferênciade seu grupo -NH2 para α-KG, formando 

Glu e oxaloacetato, através da aspartato amino transferase (ASAT) (Cazzulo, 1977) [revisado 

por (Silber et al., 2005)]. 

Em relação a Pro, foi demonstrada a sua importância no processo de diferenciação de 

epimastigotas para tripomastigotas metacíclicos no inseto vetor (Homsy et al., 1989; 

Contreras et al., 1985), assim como na diferenciação de formas epimastigotas intracelulares 

para tripomastigotas, um processo que ocorre no citoplasma das células hospedeiras 

infectadas (Tonelli et al., 2004), além de estar envolvido nos processos de osmorregulação e 

resistência do parasita ao estresse oxidativo e nutricional (Magdaleno et al., 2009). Mais que 

isso, epimastigotas intracelulares atendem sua demanda energética através de outros 

metabólitos, especialmente Pro. Ademais, está bem estabelecido que a adesão à superfície da 

célula hospedeira antes da invasão exige que o parasita dispenda energia e foi demonstrado 

que tal necessidade (no caso de tripomastigotas metacíclicos) é atendida principalmente pela 

Pro, capaz de restaurar os níveis de ATP após o período de estresse nutricional (Martins et al., 

2009). No que diz respeito ao metabolismo da Pro, este vem sendo amplamente estudado pelo 

nosso grupo. Sabe-se que a Pro é degradada em dois passos enzimáticos a Glu: primeiro, é 

oxidada em Δ1-pirrolina-5-carboxilato (P5C), reação catalisada pela prolina desidrogenase 

(TcPRODH) e posteriormente o mesmo é convertido em Glu pela Δ1-pirrolina-5-carboxilato 

desidrogenase (TcP5CDH) na presença de NAD(P)
+
. Foi descrito que a oxidação de Pro 

acontece na mitocôndria, estimulando a respiração celular e sustentando a síntese de ATP 

através do processo de fosforilação oxidativa (Paes et al., 2013; Mantilla et al., 2015). 

Em contraste com a Pro, Asp e Glu, serina (Ser) e metionina (Met) não são capazes de 

estimular o consumo de oxigênio nas formas epimastigotas de T. cruzi (Sylvester, Krassner, 

1976). De fato, não há estudos na literatura que apontem para um papel desses aminoácidos 

no metabolismo energético, muito embora dados recentes de nosso laboratório sugiram que 

Ser possa recuperar as taxas de consumo de O2 em parasitas submetidos a estresse nutricional 

(dados não publicados). No tocante à Met, a mesma pode estar envolvida no metabolismo de 

poliaminas (Sylvester, Krassner 1976).  

Com relação à arginina (Arg), esta atua na administração dos recursos energéticos da 

célula através da enzima arginina quinase, de forma análoga à participação da creatina através 

da creatina quinase em mamíferos (Pereira, et al., 2000, Pereira, et al., 2002, Pereira, et al., 

2003). Outros exemplos incluem Ala, Gln, glicina (Gly) e Pro, que estão envolvidos na 



 

osmorregulação e controle do volume celular, durante todos os estágios do parasita (Rohloff, 

Docampo, 2008). 

 

1.4. O aminoácido Histidina (His) e o T. cruzi 

 

His é um dos aminoácidos mais abundantes em ambos os excrementos (fluídos e a 

hemolinfa) do inseto vetor (Rhodnius prolixus) (Harington, 1961a, b), o que parece ser uma 

conseqüência de sua elevada concentração na hemoglobina, o principal alimento do vetor 

triatomíneo (Vickery, 1942; Atwood et al, 2005). Concomitantemente, as enzimas envolvidas 

na degradação de His têm sua expressão aumentada e se encontram mais abundantes nos 

estágios de T. cruzi envolvendo o hospedeiro invertebrado (Atwood et al., 2005; Minning et 

al., 2009). Portanto, o parasita poderia estar adaptado para obtenção e consumo His como 

fonte de carbono e energia durante as fases de infecção, proliferação e diferenciação, que 

ocorrem no inseto vetor. 

Quando realizado um estudo detalhado da importância do aminoácido His para o T. 

cruzi, bem como em quais processos biológicos está intimimamente envolvido, constatou-se 

que His pode ser incorporada pelas formas epimastigotas em um sistema de transporte único e 

dependente de ATP, cujos parâmetros cinéticos foram determinados. A Km (constante de 

Michaelis-Menten), bem como a atividade específica desse transportador se mostraram 

semelhantes àquelas descritas para alguns dos outros transportadores de aminoácidos do 

parasita, tais como o transportador de Pro de alta afinidade (sistema A) (Silber et al., 2002), o 

transportador único de Glu (Silber et al., 2006) e o transportador de baixa afinidade para Arg 

(Canepa et al., 2009). A forma tripomastigota metacíclica também pode incorporar His, 

porém, quando comparada às taxas de incorporação da forma epimastigota, a última incorpora 

cerca de 60% a mais com respeito ao metacíclico, sugerindo uma maior dependência deste 

aminoácido para o estágio epimastigota, provavelmente associado à proliferação celular 

(Barison et al., 2016). 

Ainda nesse sentido, a fim de avaliar se His é capaz de sustentar a viabilidade de 

epimastigotas, parasitas em fase exponencial cultivados em meio rico (LIT) foram 

transferidos para PBS suplementado ou não com diferentes metabólitos. Foi observado que 

além de incorporada pelo parasita, His está sendo usada como fonte de energia para manter a 

viabilidade celular (Barison et al., 2016), em níveis similares aos demonstrados para Pro, 

anteriormente descrita como um aminoácido protetor ao estresse metabólico e relevante em 



 

termos de bioenergética para o parasita (Magdaleno et al., 2009; Martins et al., 2009; Paes et 

al., 2013; Mantilla et al., 2015). 

Ademais, a oxidação de His a Glu, bem como a conversão desse a α-KG (através de 

diferentes transaminases ou por desaminação oxidativa via glutamato desidrogenase) e sua 

entrada ao ciclo de Krebs foi demonstrada quando 
14

CO2 foi recuperado depois que parasitas 

foram incubados com 
14

C-His uniformemente marcada. Assim, a degradação deste 

aminoácido foi capaz de produzir 
14

C-Glu e posteriormente 
14

C-α-KG, o qual seria oxidado 

via Krebs produzindo 
14

CO2 nas reações de decarboxilação oxidativa. Além disso, os 

parâmetros bioenergéticos foram analisados e a recuperação com His após estresse nutricional 

restaurou a viabilidade celular e o potencial de membrana interno mitocondrial (ΔΨm) tão 

eficientemente quanto ao meio rico. Finalmente, a produção de ATP a partir da fosforilação 

oxidativa e o consumo de oxigênio nas mitocôndrias foram detectados, em magnitudes 

comparáveis ao obtido quando os parasitas foram recuperados com Pro, ambos após estresse 

nutricional (Barison et al., 2016). 

Assim, fica claro que His é um aminoácido essencial, intimamente envolvido na 

bioenergética, bem como na permanência do T. cruzi no hospedeiro invertebrado. 

 

1.4.1 A via de degradação de His 

 

O processo de degradação do aminoácido His até então descrito, compreende em 

conjunto quatro reações enzimáticas, que levam à formação de Glu como produto final da via. 

As três primeiras reações são notavelmente semelhantes na maioria das espécies estudadas. 

Primeiramente, His é convertida em urocanato (URO) e amônio pela Histidina Amônia Liase 

(HAL), por um processo de desaminação. 

 

Em uma segunda reação, o urocanato é convertido a 4-imidazolona-5-propionato 

(IPA) pela Urocanato Hidratase (UH): 

 



 

 

Posteriormente, o 4-imidazolona-5-propionato (IPA) é hidrolisado a N-formimino-L-

glutamato (FiGlu) pela ação da enzima Imidazolona Propionase (IP): 

 

Nesse ponto, o grupo formimino pode tanto ser transferido ao tetraidrofolato para 

formar L-glutamato e N
5
-formimino-THF através da glutamato-formimidoil transferase (EC 

2.1.2.5), quanto ser hidrolisado diretamente para gerar formamida e Glu pela enzima 

formimidoil-glutamase (FG) (Magasanik e Bowser, 1955): 

Fonte:www.genome.jp/kegg/;www.brenda-enzymes.org/ 

 

Além do proposto acima, foram descritas ramificações na via de degradação de His. 

Sabe-se, por exemplo, que a partir do intermediário 4-imidazolona-5-propionato (IPA), outro 

intermediário adicional pode ser gerado através de uma atividade oxidase, sendo esse o L-

hidantoin-5-propionato, que não é metabolizado in vivo (Brown, Kies, 1959). Ainda nesse 

sentido, outro possível produto da oxidação do IPA, o 4-oxoglutaramato, foi identificado e 

inicialmente descrito como um intermediário enzimático resultante da oxidação do urocanato 

pela bactéria Pseudomonas aeruginosa (Ichihara et al., 1957). Simultanenamente foi 

demonstrado que extratos contendo a enzima urocanato hidratase em sua composição 

poderiam levar à redução de aceptores de elétrons, tais como o 2,6-dichlorophenolindophenol 

(DCPIP) e ferricianeto, e esse fenômeno foi descrito como consequência do metabolismo do 

urocanato. Tendo por base essa observação, Miller e Waelsch sugeriram que a formação do 

http://www.genome.jp/kegg/
http://www.brenda-enzymes.org/


 

urocanto oxidado, bem como a enzima reduzida, poderia ser um passo intermediário na reação 

da UH (Miller, Waelsch, 1959). No entanto, Feinberg e Greenberg, demostraram que, na 

realidade, a redução do DCPIP não estava, de fato, diretamente acoplada ao metabolismo 

intermediário do urocanato, uma vez que essa reação prosseguiu muito depois da utilização 

desse substrato. Mais que isso, eles mostraram que a reação é não-enzimática e ocorre, 

efetivamente, devido à oxidação do IPA, produto primário da reação da UH (Feinberg, 

Greenberg, 1959). Mais tarde, dando continuidade aos estudos, foi provado que o IPA poder 

ser não enzimaticamente oxidado a 4-oxoglutarato (e posteriormente a α-KG), ácido fórmico 

e amônia, sendo esta reação favorecida na presença de aceptores de hidrogênio, assim 

concluindo que o 4-oxoglutaramato é um intermediário resultante da decomposição do IPA e 

não do urocanato (Hassal, Greenberg, 1962). Ademais, grupos de pesquisadores 

demonstraram independentemente que o IPA pode também ser hidrolisado não 

enzimaticamente a N-formilisoglutamina e posteriormente a isoglutamina. Foi reportado que 

o oxigênio é requerido para que essa hidrólise ocorra em pH neutro, processo esse dependente 

principalmente da instabilidade aeróbica do intermediário IPA, sob essas condições (Brown, 

Kies, 1959; Feinberg, Greenberg, 1959; Hassal, Greenberg, 1962). 

Finalmente, observou-se que o N-formimino-L-glutamato pode ser degradado através 

de uma via alternativa à descrita: o grupo formimino pode ser deaminado para formar amônio 

e N-formil-L-glutamato através de uma reação catalisada pela enzima formimidoil-glutamato 

deaminase (EC 3.5.3.13) e este é posteriormente hidrolisado pela N-formilglutamato 

deformilase (EC 3.5.1.68), formando como produto final formato e Glu  (Magasanik, Bowser, 

1955). Uma visão geral do metabolismo de His até então detalhado, pode ser demonstrado 

graficamente na Figura 4. 

No que diz respeito ao T. cruzi, quando realizada uma busca in silico por sequências 

codificantes para enzimas envolvidas no catabolismo de His em bases de dados genômicas 

foram identificadas fases abertas de leitura para as seguintes enzimas da via central de 

degradação desse aminoácido (www.genedb.org): uma fase de leitura aberta codificante para 

a HAL [nome sistemático: Tc00.1047053506247.220], uma fase de leitura aberta para a UH 

[Tc00.1047053504045.110], outras duas fases de leitura abertas codificantes para a IP 

[Tc00.1047053509137.30 e Tc00.1047053508741.140] e duas fases abertas de leitura 

correspondentes à FG [Tc00.1047053507963.20 e Tc00.1047053507031.90].  

As duas primeiras enzimas envolvidas na via de degradação de His em T. cruzi foram 

previamente estudas e uma caracterização bioquímica e molecular foi realizada, abordando 



 

aspectos bioquímicos e funcionais (tese de Doutorado María Julia Barisón, 2015). Esse fato, 

juntamente aos dados recentemente publicados (Barison et al., 2016) demonstram que His é 

incorporada e metabolizada como fonte de energia para o T. cruzi e apontam para novas 

perspectivas de estudo para as demais enzimas da via, seu funcionamento e regulação. 

Figura 4 - Visão geral da via de degradação de His. As enzimas indicadas nos quadrados em cinza 

correspondem às identificadas no genoma de T. cruzi. EC 4.3.1.3: histidina amônia-liase, EC 4.2.1.49: urocanato 

hidratase, EC 3.5.2.7 imidazolona propionase, EC 3.5.3.8: formimino-glutamase, EC 3.5.3.13: 

formimidoilglutamato deiminase, EC 3.5.1.68: N-formilglutamato deformilase. As setas pontilhadas indicam 

reações não enzimáticas. Figura original: tese de doutorado María Julia Barison, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES 



 

 

1. A TcIP é majoritariamente expressa na forma epimastigota, assim como as duas primeiras 

enzimas envolvidas na via de degradação de His em T. cruzi, TcHAL e TcUH. 

2. A TcIP é uma proteína citoplasmática, assim como a TcHAL e TcUH, sugerindo que a via 

de degradação de His é citoplasmática. 

3. O substrato da TcIP, o IPA, é oxidado não enzimáticamente a α-KG, e este é capaz de ser 

metabolizado diretamente via TCA. 

4. A TcIP pode formar um complexo macromolecular com a TcUH in vitro, bem como em 

epimastigotas de T. cruzi.  

5. A superexpressão da TcIP não afetou a capacidade dos parasitas de se proliferarem em 

meio LIT.  

6. Após estresse nutricional, a viabilidade celular, o conteúdo de ATP e as taxas de respiração 

não se mostraram diferentes em relação aos controles, sugerindo que essa enzima não tenha 

participação fundamental no metabolismo energético.  

7. A capacidade de diferenciação dos parasitas superexpressores da linhagem TcIP em 

tripomastigotas metacíclicas foi drasticamente diminuída, e esse fenótipo pode sugerir uma 

proteína com atividade moonlighting, relacionada com a regulação da diferenciação celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Representação esquemática da via de degração de His sob uma nova pespectiva. A. Quando as enzimas TcUH e TcIP se encontram formando uma complexo 

macromolecular tal como é demonstrado na figura, o intermediário IPA se encontra protegido da exposição ao O2 e por isso é possível que a via opere em quatro passos 

enzimáticos, levando a formação final de Glu, que pode ser convertido em α-KG e alimentar o ciclo de Krebs ou mesmo ser utilizado para biossíntese de moléculas 

importantes para o parasita, tais como Pro (através das enzimas de biossíntese de Pro, TcP5CS – Δ1-pirrolina-5-carboxilato sintetate e TcP5CR - Δ1-pirrolina-5-carboxilato 

redutase) e Gln (através da enzima TcGS – glutamina sintetase); enzimas cujas atividades foram demonstradas pelo nosso grupo; dados não publicados. B. Quando não há 

formação do complexo TcUH-TcIP, o intermediário IPA, substrato da enzima TcIP, como até então vem sendo descrito, é oxidado não enzimaticamente a α-KG na presença 

de O2, sendo esse capaz de ser metabolizado diretamente via TCA, demonstrando que a via de degradação de His pode ser operativa em apenas dois passos enzimáticos.  
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