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1. A escolha das proteínas recombinantes. 

 

As proteínas Tc85-12r e Tc85-45r foram selecionadas por apresentarem 

seqüências distintas em regiões implicadas em adesão. O estudo comparativo de 

suas ligações em elementos de matriz extracelular ou em células epiteliais foi 

realizado com o intuito de entender o papel de diferentes moléculas da família 

Tc85 no processo de adesão, etapa que precede a invasão de células de 

mamíferos pelo Trypanosoma cruzi. Das diferenças julgadas mais interessantes, 

incluímos a presença de: 

 

• tripeptídeo RGD, reconhecidamente importante na ligação em células 

através de integrinas (Pytela et al., 1985a; Ruoslahti, 1996). Das duas 

proteínas estudadas somente Tc85-45r apresenta a seqüência RGD.  

 

• peptídeos N-17, N-20 e N-21, reconhecidos como ligantes de Tc85-11 em 

laminina (Marroquin-Quelopana et al., 2004). A partir da primeira análise 

das seqüências de aminoácidos, Tc85-45r apresenta maior identidade 

nessas seqüências com  Tc85-11 do que Tc85-12r (Oliveira, 2004). 
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• peptídeos P4 e P8, importantes na seqüência de gp82 quanto à adesão 

de tripomastigotas metacíclicos em célula hospedeira (Santori et al., 

1996b; Pereira et al., 1999). Pela análise das seqüências de aminoácidos, 

tanto Tc85-12r quanto Tc85-45r apresentam o motivo P4 mais conservado. 

 

Após diversas tentativas de expressão das proteínas recombinantes, nas 

quais se variou temperatura de crescimento e de indução da expressão no 

cultivo e concentração de IPTG (dados não mostrados), observou-se que as 

proteínas sempre se encontravam em corpúsculos de inclusão. Optou-se por fazer 

os ensaios a 37ªC com 1mM de IPTG. 

 

O fato de as proteínas se encontrarem em corpúsculos de inclusão 

facilita a purificação uma vez que é possível separar uma fração insolúvel ao 

tampão de lise, que contém as proteínas recombinantes mais enriquecidas e já 

bastante isoladas das demais proteínas solúveis ao tampão. Por outro lado, esta 

característica requer o uso de uréia nos tampões, o que denatura as proteínas e 

nos obriga a renaturá-las para que os ensaios de adesão celular e à matriz sejam 

realizados. Sempre que novos ensaios eram realizados, novas expressões e 

purificações eram realizadas. Isto era necessário devido à degradação das 

proteínas recombinantes armazenadas por mais de duas semanas a 4ºC ou a  

-20ºC. Para armazenagem em freezer a -80ºC é aconselhável que se adicione 

glicerol na proporção de 1:1 e isso não era recomendável neste caso em que as 

proteínas já se encontravam na concentração limite para a realização dos 

experimentos. 

 

O primeiro resultado interessante obtido com o estudo dos novos 

membros de Tc85 selecionados refere-se ao comportamento das proteínas 

recombinantes frente ao anticorpo monoclonal H1A10, que reconhece o epitopo 

chamado peptídeo G, caracterizado a partir da Tc85-11 (Giordano et al., 1999). O 

alinhamento parcial da seqüência de aminoácidos das proteínas selecionadas 

com o peptídeo G (figura 5C) mostra que para este fragmento, Tc85-12 tem 73,3% 
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de identidade enquanto Tc85-45 apresenta 66,7% de identidade. Observa-se que 

apenas Tc85-12r foi reconhecida pelo anticorpo monoclonal H1A10 (figura 5B). 

 

Os últimos cinco aminoácidos destes fragmentos (ver figura 5C) 

apresentam seqüência consenso e foram descartados como sendo o sítio de 

ligação do anticorpo monoclonal H1A10 por Giordano, 1999. Já no que se refere 

aos outros aminoácidos da série, com exceção do primeiro, do quarto e do 

décimo, as substituições são por aminoácidos não similares, porém com a mesma 

carga. O quarto e o décimo aminoácidos da série apresentam carga positiva 

para a proteína Tc85-12, mas não para Tc85-11 nem para Tc85-45. No entanto, 

estas cargas não parecem interferir na ligação com o anticorpo monoclonal 

H1A10 uma vez que Tc85-12r e Tc85-11 são as proteínas reconhecidas pelo 

anticorpo. Já o primeiro aminoácido da série é conservado em Tc85-11 e em 

Tc85-12 (treonina carga nula) mas é substituído por uma lisina (carga positiva) na 

proteína Tc85-45. Duas hipóteses foram levantadas para tentar explicar o não 

reconhecimento do anticorpo monoclonal H1A10 na proteína recombinante 

Tc85-45. 1) Treonina faz parte do epitopo ou 2) A substituição de Treonina por 

Lisina altera a conformação da molécula de proteína, impedindo a ligação do 

anticorpo ao epitopo. Outros testes, com outras proteínas recombinantes e suas 

seqüências poderão provavelmente esclarecer qual é o epitopo reconhecido por 

este anticorpo. 

 

Uma vez que nem todas as proteínas da família Tc85 expressam o 

epitopo que é reconhecido pelo anticorpo monoclonal H1A10 e que a inibição 

da invasão de tripomastigotas em célula hospedeira por este anticorpo é apenas 

parcial (Alves et al., 1986) é hipotetizado que em uma população, cada 

tripomastigota expresse diferentes proteínas da família Tc85 em um dado 

momento. Esta característica poderia ser fundamental para a sobrevida dos 

parasitas frente ao sistema imunológico do hospedeiro vertebrado. 
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2. Os ensaios de ligação em matriz extracelular. 

 

As proteínas da familia Tc85 têm sido reportadas na literatura como 

moléculas multiadesivas com ligantes na matriz extracelular, principalmente em 

laminina (Giordano et al., 1999; Marroquin-Quelopana et al., 2004). 

 

Através de um método de extração de células da linhagem LLC-MK2 

(células epiteliais de rim de macaco Rhesus) e  isolamento da matriz extracelular, 

(modificado de Zheng e Clemmons, 2000) foi possível realizar experimentos de 

adesão das proteínas recombinantes de T. cruzi frente a matriz extracelular total. 

Numa tentativa de observar se esta matriz continha os elementos que seriam 

testados posteriormente, foi realizado um Western blot e verificada a presença de 

laminina e fibronectina na matriz extracelular total (figura 7).  

 

No experimento de adesão das proteínas recombinantes em matriz 

extracelular total (figura 8) pudemos notar uma maior atividade para Tc85-12r do 

que para Tc85-45r porém, a ligação em elementos isolados como laminina e 

fibronectina (figura 10) apresenta comportamento contrário, com Tc85-45r 

apresentando maior atividade para laminina e fibronectina testadas 

isoladamente. Este resultado também é suportado pelas análises de 

bioinformática. Quando analisamos os alinhamentos das seqüências de 

aminoácidos dos domínios ligantes de laminina anteriormente descritos 

(Marroquin-Quelopana, 2004), observamos maior identidade quando 

comparamos cada um dos peptídeos (N-17, N-20 e N-21) com a seqüência de 

aminoácidos da proteína Tc85-45 (figura 11). Já no caso da ligação em 

fibronectina, quando observamos o alinhamento das proteínas estudadas com 

RGD, também observamos a presença do tripeptideo somente em Tc85-45 (figura 

17C). 

 

 Os resultados aparentemente contraditórios entre os experimentos com 

matriz extracelular total e com fibronectina e laminina isoladas nos faz levantar a 

hipótese de que existam outros ligantes de proteínas da família Tc85 na matriz 
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extracelular. Assim, realizamos um “overlay” (figura 12) sobre uma membrana de 

nitrocelulose com a matriz extracelular isolada e pudemos observar que, embora 

laminina e fibronectina estivessem presentes em amostras comerciais purificadas, 

uma proteína de aproximadamente 60kDa aparece como principal ligante. Este 

novo ligante encontrado não foi identificado e deve ser melhor estudado 

posteriormente.  

 

Recentemente de Sá Júnior, 2005, descreveu a  subunidade β3 da Na+, K+ 

ATPase de cardiomiócitos como ligante de peptideo J (“FLY-domain”). Esta 

subunidade possui peso molecular de cerca de 42-45kDa e isoformas desta 

subunidade são encontradas em vários tecidos com massa molecular variando 

de 30-55kDa. Galectina-3 que possui um domínio com afinidade por proteínas 

glicosiladas, já foi descrita como potencializador da ligação entre tripamastigotas 

e laminina (Moody et al., 2000), e tem em sua forma monomérica 

aproximadamente 32kDa. Esta proteína além de atuar intracelularmente na 

polarização das células do epitélio, pode também ser secretada, atuando 

extracelularmente como moduladora da adesão de células à matriz extracelular 

(Hughes, 2001). Tem-se observado que uma proteína de aproximadamente 

70kDa, presente em células LLC-MK2, é secretada no meio de cultura quando as 

células são expostas a tripomastigotas ou a vesículas secretadas por 

tripomastigotas (M. Fessel, comunicação pessoal). Este ligante de 70kDa, também 

não foi caracterizado e pode ser o mesmo encontrado no ensaio de “overlay”. 

 

3. Os ensaios de ligação em célula de mamífero e a importância de RGD. 

 

A atividade de ligação de Tc85-12r e Tc85-45r é dependente de 

moléculas de adesão sintetizadas pela célula durante o ensaio, como nos revela 

o experimento utilizando cicloheximida (figura16). Estas moléculas podem ser 

ligantes presentes tanto na membrana plasmática como na matriz extracelular 

sintetizados durante o experimento. Ensaios anteriores com Tc85-11 (Magdesian et 

al., 2001) inferiram que citoqueratina-18 estaria presente após 40 minutos de 

recuperação das células em meio DME suplementado com 10% soro fetal bovino 
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a 37ºC e 5% CO2. De qualquer modo, existem ligantes de Tc85-12r e Tc85-45r na 

condição de recuperação proposta por Magdesian et al., 2001, porém este 

tempo não é suficiente para a expressão máxima dos ligantes de Tc85. Este 

experimento nos revela diferentes padrões de curvas de ligação apresentados 

pelas células (figura 16), frente às diferentes proteínas recombinantes, o que pode 

significar diferentes receptores celulares para as duas proteínas ou efeito 

sinergístico de dois ou mais receptores para a mesma molécula. 

 

As análises das seqüências de aminoácidos (tabela 1) de Tc85-45r nos 

revelaram a presença do tripeptídeo RGD, descrito na literatura como importante 

sítio de adesão de moléculas em integrinas, presentes na membrana plasmática 

das células (Pytela et al., 1995a; Ruoslahti, 1996). A presença de RGD em Tc85-45r, 

mas não em Tc85-12r (figura 17C), nos proporcionou uma ferramenta interessante 

para observar a importância deste tripeptídeo para a adesão e internalização do 

T. cruzi na célula hospedeira. O papel do tripeptídeo RGD no processo de adesão 

celular é observado quando RGD exógeno é adicionado ao experimento. Tc85-

45r tem 98,03 ± 3,26% de inibição da ligação enquanto Tc85-12r tem 61,30 ± 6,95% 

de inibição (figuras 17A e 17B). É interessante observar que das proteínas 

classificadas como TS-like por El Sayed, 2005 e com sequências disponíveis na 

base de dados GeneDB, 96 possuem o tripeptídeo RGD. A integrina α5β1 é citada 

como receptor de fibronectina por se ligar a seqüência RGD da molécula 

(Newham e Humphries, 1996). A inibição da ligação de células a Tc85-12r pode 

aparecer devido à competição do peptídeo RGD com outras seqüências ligantes 

presentes na proteína Tc85-12r pelas integrinas. Dados anteriores já mostravam 

que o bloqueio de subunidades da molécula de integrina (α5, β1 e β2) com 

anticorpos específicos, inibiam a adesão de células ao peptídeo J (“FLY-domain”) 

(Magdesian, 2001b), mostrando que possivelmente existem motivos ligantes em 

integrinas nas proteínas da família Tc85, além do tripeptídeo RGD.  

 

 

Quando realizamos experimentos com RGD inibindo a invasão de T. cruzi 

em células hospedeiras, podemos verificar uma diminuição nas células infectadas 
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e no número de parasitas por célula (figura 18). Este resultado repetiu-se quando 

utilizamos Tc85-45r como agente inibidor, mas não quando utilizamos Tc85-12r ou 

RGE, ressaltando a importância deste tripeptídeo na adesão e na interiorização 

do parasita no modelo de célula epitelial de mamífero. 

 

Pela análise das seqüências de aminoácidos de Tc85-12 e Tc85-45 e 

comparação com a proteína gp82 e os fragmentos P4 e P8, observamos que há 

maior identidade de aminoácidos quando comparamos Tc85-45 com o peptídeo 

P4, porém quando comparamos com o peptídeo P8, Tc85-12 apresenta maior 

identidade. Entretanto P4 parace ser mais eficiente na ligação às células do que 

P8 (Pereira CM, 1999).  

 

Embora com capacidades multiadesivas, Tc85-12r e Tc85-45r 

aparentemente possuem receptores preferenciais, sendo que, para a primeira 

proteína a matriz extracelular parece ser o mais importante sítio de ligação 

enquanto que para a segunda, conter o tripeptídeo RGD em sua seqüência é 

uma importante característica que permite que os tripomastigotas adiram e 

invadam a célula hospedeira. A capacidade multiadesiva das proteínas da 

família Tc85 dadas pela variabilidade genética presente na família pode ser 

fundamental ao Trypanosoma cruzi no processo de invasão em diversos tipos 

celulares. 

 

Deve-se notar o interessante fato de que todos os possíveis sítios de 

ligação das proteínas Tc85 em células e em matriz extracelular já descritos na 

literatura encontrarem-se agrupados na porção central da molécula, como 

exemplificado pelo modelo estrutural da Tc85-11 (figura 20).  

 

4. A importância de moléculas multiadesivas. 

 

Levando-se em conta que a doença de Chagas é tradicionalmente 

transmitida pela picada do inseto vetor da família Triatominae ao hospedeiro 

vertebrado, ocasionalmente o homem e, sabendo-se que o estabelecimento da 
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infecção depende do processo de invasão celular, uma vez que o parasita tem 

sua fase reprodutiva no ambiente intracelular, é necessário considerar que, para 

o parasita, o organismo apresenta diversas barreiras naturais que o impedem de 

atingir seu objetivo.  

 

Dentro deste contexto é de fundamental importância que o parasita 

possua mecanismos que permitam a interação com proteínas de matriz 

extracelular e receptores na membrana plasmática das células hospedeiras. É 

neste âmbito que se torna clara a importância de uma família multigênica, como 

a superfamília das gp85/trans-sialidades e mais especificamente neste estudo, a 

família das Tc85, que codifica proteínas de superfície com pequenas variações 

em suas seqüências de aminoácidos, conservando motivos importantes na 

ligação com elementos de matriz extracelular e com receptores na membrana 

plasmática das células hospedeiras. 

 

Levando em conta os genes já clonados e seqüenciados para a família 

Tc85 e tendo em vista os dados expressos na tabela 1, podemos supor que, na 

tentativa de criar novas seqüências gênicas, mutações podem ter originado 

pseudogenes, observados por Oliveira, 2004 e El Sayed et al., 2005, além de 

proteínas multiadesivas. Entretanto, temos que nos lembrar que modificações pós 

traducionais como N-glicosilações e arranjos tridimensionais na molécula de 

proteína possam interferir sobre a real capacidade de interação com os ligantes. 

Também é importante salientar que estamos apenas estudando motivos já 

conhecidos dentro das seqüências de aminoácidos de Tc85. Outros motivos de 

ligação ainda podem ser reconhecidos, uma vez que ainda são muitas as regiões 

consenso nas seqüências de nucleotídeos e aminoácidos da família Tc85 

(Oliveira, 2004). 
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5. Integrinas são possíveis receptores de proteínas de 85kDa de T. 

cruzi ? 

 

Nossos dados e os dados apresentados na literatura ainda não 

respondem inteiramente a esta questão. Porém, algumas informações merecem 

consideração. 

 

Ouaissi em 1988 descreve um ligante para fibronectina em 

tripomastigota. A hipótese levantada é que fibronectina associada a este ligante 

e a um receptor na membrana plasmática do hospedeiro formaria uma ponte 

possibilitando interações. Experimentos ainda mostravam que anticorpos anti-

fibronectina eram capazes de inibir a invasão dos tripomastigotas e apontavam a 

importância da seqüência tripeptídica RGD, inclusive em experimentos in vivo. O 

anticorpo anti-fibronectina romperia a ponte existente entre ligante e receptor e 

a invasão seria inibida (Ouaissi et al., 1986a). O ligante em tripomastigota foi 

identificado como uma molécula de 85kDa (Ouaissi et al., 1986b). 

 

É sabido que fibronectina solúvel é importante na invasão de 

tripomastigotas em cardiomiócitos porém, a hipótese é de que existam duas vias 

independentes de reconhecimento entre parasitas e célula hospedeira. A 

primeira vai de acordo com a hipótese levantada por Ouaissi, 1988. Outra 

hipótese é que os parasitas atuem diretamente na complexa rede de lamina 

basal e matriz extracelular atingindo então os receptores celulares (Calvet et al., 

2004). 

 

Uma família de receptores celulares associada ao reconhecimento de 

proteínas com RGD presente em sua seqüência de aminoácidos é a família das 

integrinas (Pytela et al., 1985a), abrindo a possibilidade de serem um possível 

receptor para a molécula de 85kDa descrita por Ouaissi et al., 1986b e para as 

moléculas de Tc85 que possuem RGD em sua seqüência.  
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A importância das subunidades β1 de integrinas na invasão de T. cruzi em 

macrófagos humanos já foi aventada (Fernandez et al., 1993). Porém, ainda 

nenhum dado conclusivo foi obtido mostrando a interação direta destes 

receptores com moléculas de 85kDa de Trypanosoma cruzi. No entanto, alguns 

experimentos preliminares revelam que, quando subunidades da molécula de 

integrinas são bloqueadas por anticorpos específicos, há inibição da ligação de 

células em peptídeo J de Tc85 (Magdesian, 2001b). 

 

6. Proteínas da família Tc85 são capazes de atuar na regulação de 

proteínas de matriz extracelular? 

 

Algumas observações experimentais demonstram que a adição de TFG-β 

às células aumenta a invasão de T. cruzi em células epitelias (Hall e Pereira, 2000). 

TGF-β tem capacidade de regular a transcrição gênica de vários genes de matriz 

extracelular como colágeno, fibronectina e laminina, modular a adesão, 

migração e proliferação celular, mesmo sobre condições patológicas (Aberdam 

et al., 2000). Entretanto, em condições de superexpressão, TGF-β leva a um estado 

de fibrose, caracterizada por aumento de deposição de matriz extracelular.  

 

Recentes experimentos mostram que tripomastigotas e vesículas 

secretadas por tripomastigotas no meio de cultura (shed) promovem o acúmulo 

de componentes de matriz extracelular no espaço intersticial do miocárdio no 

começo da fase aguda da doença, principalmente fibronectina, sugerindo o 

importante papel desta molécula no processo de invasão em cardiomiócitos de 

camundongos (Calvet et al., 2004). Este aumento estaria associado à resposta 

inflamatória e aumento de citocinas no tecido injuriado. Na fase crônica da 

doença, fibrose é observada, substituindo o tecido danificado. 

 

Por outro lado, tem-se demonstrado que há inibição da síntese de TGF-β 

em fibroblastos nas primeiras 6 horas de infecção (de Avalos et al., 2002). Também 

foi observado que uma diminuição na síntese de colágeno e fibronectina nestas 

células aparece mais pronunciadamente após 72 horas do tratamento com TGF-β 
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(Unnikrishnan e Burleigh, 2004). A hipótese é de que o bloqueio da síntese de 

novos elementos de matriz extracelular, aliado à capacidade de degradação de 

colágeno (Santana et al., 1997) seja fundamental para o estabelecimento das 

primeiras fases da infecção no hospedeiro, uma vez que pode representar uma 

estratégia para colonizar e disseminar parasitas para células vizinhas. 

 

O diferente comportamento apresentado por diferentes tecidos mostra a 

complexa rede de interações existente entre o parasita e o organismo 

vertebrado. De qualquer modo, observações ainda preliminares, porém 

promissoras, sugerem que Tc85 aumenta a produção de matriz extracelular em 

células epiteliais da linhagem LLC-MK2, aumentando rapidamente o 

espraiamento de células tripsinizadas sobre placas recobertas com Tc85. A 

hipótese é de que Tc85 contenha motivos de adesão reconhecidos pela célula, 

aumentando a adesão celular e estimulando receptores na membrana 

plasmática do hospedeiro, favorecendo a invasão por tripomastigotas. Pereira et 

al., 1991 descreveu membros de gp85/trans-sialidases que possuiam motivos 

fibronectina-like, dando suporte a hipótese. 

 

7. Considerações finais. 

 

Resumindo os dados deste trabalho encontramos diferenças significativas 

entre as duas proteínas estudadas. A primeira é no que se refere à ligação destas 

proteínas em matriz extracelular total e alguns elementos já antes testados para 

Tc85-11 (laminina e fibronectina). Nesta parte, o que vemos é uma maior 

atividade de ligação em matriz extracelular total apresentada pela Tc85-12r e 

maior atividade de ligação em laminina e fibronectina apresentada pela Tc85-

45r. Numa tentativa de encontrar outro ligante em matriz extracelular, foi 

observada que uma proteína de aproximadamente 60kDa é um ligante de Tc85 

que merece atenção. Na segunda parte, o que podemos notar é que as duas 

proteínas apresentam diferentes padrões de curva de ligação em célula 

hospedeira, e Tc85-45r apresenta parte desta atividade relacionada com a 

presença de um tripeptídeo RGD em sua seqüência. A utilização de RGD 
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exógeno foi capaz de inibir significativamente a ligação desta proteína em célula 

e também foi capaz de inibir parcialmente a invasão de formas tripomastigotas 

infectantes em células da linhagem LLC-MK2. 

 

As proteínas da família Tc85 possuem características multiadesivas porém, 

com base nos dados exibidos pelas duas proteínas analisadas neste trabalho 

pudemos observar que existem ligantes preferenciais tanto na matriz extracelular 

como na membrana plasmática para cada uma delas. Pequenas modificações 

entre proteínas, como RGD (Tc85-45r) no lugar de RGY (Tc85-12r), causam 

diferenças tanto na adesão da proteína em célula hospedeira, como alteram a 

invasão e número de parasitas por célula em experimentos in vitro. 

 

Este trabalho abre caminhos para futuros estudos tanto em relação a 

novos possíveis ligantes na matriz extracelular quanto em relação à possível 

participação de integrinas como receptores para Tc85.  


