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  RReessuummoo  
 

Trypanosoma cruzi, agente causador da Doença de Chagas, é um protozoário intracelular 

obrigatório. Vários estudos foram realizados visando a caracterização de moléculas de 85-90 kDa, 

presentes na superfície do parasita bem como de seus possíveis receptores nas células do hospedeiro 

vertebrado. Um membro da superfamília das gp85/trans-sialidases (Tc85-11), expresso somente na 

superfície das formas infectivas tripomastigotas e que adere em laminina e em células, foi clonado e 

caracterizado em nosso laboratório.  

Peptídeo J, fragmento de Tc85-11 não implicado em adesão a laminina, que contém o 

motivo conservado na superfamília, com seqüência VTVXNVFLYNR, aqui denominado “domínio 

FLY”, foi identificado como sendo responsável pela adesão da porção carboxi-terminal da proteína 

em células epiteliais e, adicionado ao meio de cultura, promoveu aumento do número de células 

infectadas por T. cruzi. Seu receptor foi descrito como CK18 (Magdesian et al., 2001). Dando 

continuidade a esse estudo, em nosso trabalho caracterizamos a porção amino-terminal de CK18 

como a região da interação com “domínio FLY” e identificamos o provável sítio de ligação, 

localizado entre os 15 aminoácidos iniciais da proteína. 

Adicionalmente, com o intuito de determinar a função do “domínio FLY”, caracterizamos o 

peptídeo J como molécula extremamente adesiva, interagindo com a superfície de células epiteliais, 

matriz extracelular e promovendo interação entre tripomastigotas e ECM, possivelmente por meio 

de interação hidrofóbicas não dependentes de sua estrutura tridimensional adotada na proteína 

nativa. 

“Domínio FLY” foi caracterizado, ainda, como possível modulador da infecção por 

tripomastigotas já que, da mesma forma que estimula a invasão quando adicionado ao meio de 

cultura (Magdesian et al., 2001), promove secreção de proteínas imunorelacionadas com CK18 e 

ligantes de proteína A para o sobrenadante celular. Esse sobrenadante é capaz de in vitro inibir o 

processo infectivo do parasita em cerca de 40%. 
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AAbbssttrraacctt  

 

Trypanosoma cruzi the agent causative of Chagas’ disease is an obligatory intracellular 

parasite in the mammalian host. Altrough the mechanism of trypomastigotes invasion of host cells 

has been intensively studied, a final and integrate picture os the process remains elusive. Members 

of the gp85/trans-sialidase superfamily have been implicated in the parasite-host interaction, with 

Tc85 family (85 kDa glycoproteins) implicated in the adhesion step. 

Our laboratory showed that Tc85-11, one member of Tc85 family, is a multi-adhesive 

molecule, with binding sites located at the amino- and carboxi-portions of the protein. The 

conserved “FLY domain” (peptide J) is present in all members of the family, binds to cytokeratin 

18 (CK18) and enhances T. cruzi invasion (Magdesian et al., 2001). Herein, we localized the 

binding site of  “FLY domain” on the amino-portion of CK18 and demonstrated an increase of 

trypomastigotes to extracellular matrix upon FLY treatment. 

The “FLY domain” can modulate T. cruzi infection in vitro and apparently is responsible for 

inducing the secretion of molecules by the host that inhibit trypomastigote invasion. 
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11..  IInnttrroodduuççããoo  

1.1. A Doença de Chagas 

A Tripanosomíase Americana ou Doença de Chagas é uma importante infecção parasitária, 

causada pelo hemoflagelado Trypanosoma cruzi e transmitida a mamíferos por fezes de insetos 

Triatomíneos da família Reduviidae, ocorrente de forma endêmica em grande parte de regiões rurais 

da América Latina. Identificada e caracterizada por Carlos Chagas em 1909, a doença causa cerca 

de 13.000 mortes ao ano e estima-se que, desde o México até o sul da Argentina, exista entre 16 a 

18 milhões de pessoas infectadas e que 120 milhões têm chances de adquirí-la (Moncayo et al., 

1999). O risco de morte de uma pessoa chagásica é duas vezes maior do que o de uma pessoa 

saudável (Brener et al., 2000), e como cerca de 30% da população infectada desenvolve 

manifestações clínicas, cerca de 5 milhões de pessoas podem ter alterações clínicas devidas à 

doença, o que torna a patologia bastante relevante em termos de saúde pública e impacto 

econômico. 

 

1.2. O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi 

O Trypanosoma cruzi apresenta um complexo ciclo de vida, que envolve hospedeiros 

invertebrados e diversas classes de mamíferos, incluindo o homem, e se apresenta em três principais 

estágios de desenvolvimento, distingüíveis morfologicamente: a forma infectante, tripomastigota 

metacíclico (eliminado pelo vetor invertebrado) ou sanguíneo (presente no hospedeiro vertebrado) e 

formas as replicativas, amastigota e epimastigota. Epimastigotas intracelulares, intermediários entre 

amastigotas e tripomastigotas, foram recentemente caracterizados (Almeida-de-Faria et al., 1999). 

Em geral, o ciclo tem início quando vetores triatomíneos infectados praticam hematofagia 

em mamíferos e depositam fezes contendo tripomastigotas metacíclicos. A irritação produzida pela 

picada do inseto induz o indivíduo a coçar o local, o que permite que o parasita atravesse a 

epiderme através de descontinuidades na pele e invada as células hospedeiras. 

O T. cruzi pode invadir potencialmente todos os tipos de células nucleadas, que apresentam, 

porém, diferentes graus de susceptibilidade à infecção (Dvorak & Howe, 1976). Após a entrada, a 

forma tripomastigota habita o interior de um vacúolo denominado vacúolo parasitóforo, de onde sai 

para o citosol após 1-2 horas devido à ação de proteína lítica, TcTOX, secretada pelo parasita 
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(Andrews et al., 1990; Ley et al., 1990), e se diferenciam para a forma amastigota que, após um 

período de dormência de aproximadamente 24 horas, que se replica por fissão binária, com uma 

duplicação a cada 12 horas. Após a multiplicação, os amastigotas se rediferenciam para 

tripomastigotas, que emergem da célula hospedeira rompida, à proporção de 500 parasitas para cada 

um internalizado (Dvorak, 1975), para infectar células adjacentes ou alcançar a corrente sangüínea 

(Figura i). O ciclo replicativo intracelular leva de 3 a 5 dias. 

Os tripomastigotas não sobrevivem por muito tempo no sangue, pois não infectam hemácias 

nem se multiplicam (Zingales & Colli, 1985), então se disseminam atravessando a barreira 

endotelial do sistema circulatório do vertebrado e infectando células de outros órgãos ou, 

eventualmente, são ingeridos por insetos triatomíneos durante a alimentação sangüínea, dando 

continuidade ao ciclo de vida. 

Tripomastigotas ingeridos pelo vetor invertebrado se diferenciam em epimastigotas que, por 

sua vez, se dividem por fissão binária no trato intestinal do inseto, no lúmen do intestino. No reto, 

os epimastigotas aderem ao epitélio e se transformam em tripomastigotas metacíclicos (Figura i), 

capazes de infectar células de mamíferos. O processo inteiro de desenvolvimento no triatomíneo 

leva de 10 a 15 dias. 

Hospedeiro
Vertebrado

tripomastigota
metacíclicotripomastigota

Hospedeiro invertebrado

epimastigota

amastigota

Hospedeiro
Vertebrado

tripomastigota
metacíclicotripomastigota

Hospedeiro invertebrado

epimastigota

amastigota

 

Figura i – Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Adaptado de Colli, 1993. 
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T. cruzi não é transmitido exclusivamente por contaminação com fezes infectadas de insetos. 

Há outras rotas de transmissão, apesar de menos relevantes. A transmissão por transfusão de sangue 

infectado é bem conhecida e de considerável importância epidemiológica, especialmente em países 

do hemisfério norte que recebem intensas correntes migratórias de pessoas de áreas endêmicas. A 

transmissão congênita também ocorre e é associada a nascimentos prematuros e freqüentemente é 

fatal ao feto. Transmissão por via oral é também conhecida, apesar de não muito comum; há relatos 

de casos de contaminação por aleitamento materno (Prata, 2001) ou ingestão de comida 

contaminada, o que, inclusive, foi recentemente confirmado pelo caso de contaminação de pessoas 

que ingeriram caldo de cana moída juntamente com triatomíenos contaminados no sul do Brasil.   

 

1.3. Patologia da Doença de Chagas 

A Doença de Chagas pode ser caracterizada fundalmentalmente como uma condição de 

inflamação crônica caracterizada principalmente por cardiomiopatia e desordens digestivas. Há dois 

tipos básicos de lesões inflamatórias: um focal, relacionado ao parasita, que ocorre em qualquer 

tecido onde células parasitadas são rompidas e outro, difuso, que ocorre principalmente no 

miocárdio, esôfago e cólon, não relacionado à presença do T. cruzi. 

A doença apresenta duas fases distintas: a aguda e a crônica.  

A fase aguda é caracterizada por uma infecção generalizada por T. cruzi, cujas 

manifestações clínicas começam de 6 a 10 dias após a contaminação e duram de 1 a 2 meses. No 

sítio de invasão, observa-se inchaço que caracteriza os sinais típicos de contaminação. Quando a 

entrada dos tripomastigotas se deu pela mucosa conjuntiva, nota-se o sinal de Romaña (Romaña, 

1935) nas pálpebras do olho infectado. Em qualquer região da pele, o inchaço característico é 

denominado chagoma.  

O sintoma mais comum no estágio inicial da infecção é febre, mas pode ocorrer inchaço de 

gânglios linfáticos e edema subcutâneo. Eletrocardiogramas já podem mostrar anormalidades 

cardíacas (Rassi et al., 2000) e respostas autoimunes a muitos antígenos do hospedeiro têm sido 

identificadas, apesar da origem e papel desse fenômeno na patologia ainda serem controversos 

(Girones & Fresno, 2003). 

 15



Usualmente, a fase aguda passa desapercebida, já que apresenta sintomas típicos de outras 

infecções genéricas. Entretanto, pode ocorrer morte durante esse estágio, em alguns casos, 

geralmente por miocardite ou meningoencefalite. 

Durante a fase aguda, parasitas podem ser facilmente detectados no sangue periférico. Essa 

fase da doença termina quando o balanço imunológico entre o hospedeiro e o parasita reduz 

drasticamente o número de tripomastigotas circulantes, tornando o diagnóstico parasitológico direto 

impossível. 

Depois da fase aguda, os indivíduos contaminados se tornam assintomáticos, apresentando, 

inclusive, padrões normais em eletrocardiogramas. Cerca de 70% das pessoas infectadas continuam 

nesse estágio, conhecido como forma indeterminada da Doença de Chagas crônica, pelo resto de 

suas vidas. Entretanto, 30% delas vão desenvolver manifestações clínicas de danos em órgãos, 

apresentando a forma cardíaca, digestiva ou nervosa da doença, cerca de 10 a 25 anos após a 

infecção inicial. Essa ocorrência é especialmente prevalente em homens de 20 a 45 anos. Dor nas 

costas, palpitações, arritmia e tromboembolismo são sintomas característicos; falência cardíaca e 

morte súbita também são freqüentes (Barrett et al., 2003). Com pronunciadas diferenças 

geográficas, a doença também causa megavísceras, principalmente megaesôfago e megacólon. 

Há outras formas de diagnóstico, além do sintomático. Anticorpos do tipo IgM e IgG 

aparecem nas fases aguda e crônica, respectivamente, e são explorados em diagnósticos 

sorológicos. Hemaglutinação e imunofluorescência indireta, técnicas de ELISA e de PCR (Marcon 

et al., 2002) são também usadas. O xenodiagnóstico e hemocultura são métodos clássicos de 

detecção parasitológica indireta. 

Ainda não há vacina para a Doença de Chagas ou qualquer droga profilática disponível. O 

tratamento é feito com benzinidazol e, apesar de eficaz na fase aguda, apresenta muitos efeitos 

colaterais e não garante a eliminação do parasita na fase crônica (WHO, 2002). 

Muitos esforços têm sido dispendidos, então, no controle da propagação da doença, que 

pode ser feito pela eliminação da população doméstica de vetores triatomíneos e pela avaliação 

sorológica de sangue e órgãos doados, por exemplo. Além disso, diversos grupos de pesquisa em 

todo o mundo estudam a interação entre T. cruzi e o hospedeiro vertebrado, visando à compreensão 

dos mecanismos de adesão e penetração do parasita à célula hospedeira e das vias metabólicas do 

parasita, para desenvolvimento de fármacos ou tratamento profilático eficaz e inócuo ao paciente. 
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1.4. Interação entre parasita e hospedeiro mamífero 

Para sobreviver e estabelecer uma infecção estável no hospedeiro, após atravessarem a 

barreira imposta pela matriz extracelular, os tripomastigotas devem aderir e invadir as células alvo. 

Os eventos de adesão e invasão podem ser experimentalmente desacoplados pelo uso de 

células fixadas com paraformaldeído e, com o emprego dessa estratégia, verificou-se que a adesão é 

um processo dependente de energia do parasita e de temperatura (Schenkman et al., 1991).  

Usando essa estratégia, verificou-se que os tripomastigotas não aderem à célula de mamífero 

tão bem a 4ºC quanto a 37ºC (Schenkman et al., 1991), o que sugere que a interação parasita-célula 

hospedeira promovida pelas moléculas de superfície por si só não seja suficiente para promover 

forte adesão. Entretanto, é possível que um rearranjo ou clustering das moléculas de superfície dos 

tripomastigotas seja requerido para gerar o ligante ativo (Burleigh & Andrews, 1995), uma vez que 

a remoção de ligantes do parasita gera drástica redução na capacidade invasiva (Andrews et al, 

1984) e que anticorpos monoclonais dirigidos contra proteínas de superfície de tripomastigotas 

inibem a invasão (Alves et al., 1986; Araguth et al., 1988; Yoshida et al., 1989; Ramirez et al., 

1993). 

Todas as formas evolutivas de T. cruzi são capazes de aderir à célula hospedeira, entretanto 

o grau de adesão varia de acordo com a cepa do parasita, a forma evolutiva e o tipo celular do 

hospedeiro.  

Estudos demonstram que tripomastigotas, assim como epimastigotas e amastigotas, são 

eficientemente internalizados por macrófagos não ativados e residem dentro de fagolisossomos 

(Milder & Kloetzel, 1980; Meirelles & de Souza, 1983; Carvalho & de Souza, 1989), entretanto, as 

formas epimastigotas são destruídas (Nogueira & Cohn, 1976; Milder & Kloetzel, 1980). Apesar de 

pouco infectiva para células não fagocíticas, a forma amastigota é ingerida por fagócitos 

profissionais, escapam do fagolisossomo e se replicam normalmente no citoplasma (Ley et al., 

1988), o que pode ser um modo alternativo de propagação, possivelmente essencial para a 

sobrevivência do parasita na presença de resposta citotóxica do hospedeiro (Burleigh & Andrews, 

1995). 

A infecção de células não fagocíticas por amastigotas também ocorre: a adesão se dá em 

microvilosidades da superfície e a entrada ocorre pela região dorsal da célula hospedeira (Mortara, 

1991) e é bloqueada por citocalasina D, um inibidor da polimerização de actina. Este mecanismo 
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pode ser caracterizado como fagocitose, já que no sítio de adesão de amastigotas podem ser 

detectadas protrusões de filamentos de actina, cuja formação pode ser abolida por inibidores de 

proteína quinase (Procópio & Mortara, 1994). 

O mecanismo de invasão de células não fagocíticas por tripomastigotas, entretanto, é 

distinto. A entrada dessa forma evolutiva do parasita se dá, preferencialmente, pela região 

basolateral da célula hospedeira, próximo às margens celulares (Schenkman et al., 1988) e, ainda, é 

facilitada na presença de citocalasina D (Tardieux et al., 1992). 

A invasão celular por tripomastigotas é acompanhada pela formação de um vacúolo 

membranar ao redor do parasita, denominado vacúolo parasitóforo. A membrana plasmática da 

célula hospedeira não sofre alteração como formação do cup fagocítico ou zippering durante a 

infecção (Schenkman et al., 1988), o que seria esperado para um processo de fagocitose clássica. 

Na investigação de organelas intracelulares como fornecedoras de membrana para o vacúolo 

parasitóforo, foram demonstrados agrupamentos de lisossomos próximos à membrana plasmática da 

célula hospedeira, em regiões de contato com tripomastigotas. Esses clusters, quando detectados 

imediatamente antes da internalização, estavam predominantemente associados com a região 

posterior dos parasitas, a extremidade que inicia a invasão. Ainda, marcadores lisossomais puderam 

ser detectados em vacúolos parcialmente formados, sugerindo que a fusão gradual de lisossomos 

provém a membrana necessária para sua formação (Tardieux et al., 1992).  

Ao contrário de muitos patógenos intracelulares (revisto em Sinai & Joiner, 1997), T. cruzi 

requer o meio ácido encontrado nos lisossomos para iniciar o egresso do vacúolo e alcançar o 

citoplasma (Ley et al., 1990), onde se replica como amastigota. O baixo pH é requerido para a 

atividade da molécula formadora de poros, TcTox, que é secretada por T. cruzi e atua na ruptura do 

vacúolo (Andrews & Whitlow, 1989; Andrews et al., 1990). Esse microambiente ácido é 

necessário, ainda, para dirigir a diferenciação dos tripomastigotas para amastigotas, processo 

iniciado no vacúolo e completado no citoplasma (Tomlinson et al., 1995). 

Após aderir à membrana, a forma tripomastigota ativa vias de sinalização na célula 

hospedeira e inicia o processo de formação e entrada gradual no vacúolo cuja membrana apresenta 

composição derivada da do hospedeiro (Rodriguez et al., 1996). São conhecidas duas estratégias 

diferentes que tripomastigotas exploram na elaboração do vacúolo parasitóforo nascente em células 

não fagocíticas (Tardieux et al. 1992; Woolsey et al., 2003) 
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No primeiro mecanismo, descrito há mais de uma década (Tardieux et al., 1992), em 

resposta a estímulo imposto pelos tripomastigotas, lisossomos da célula hospedeira são recrutados 

ao sítio de adesão do parasita e fornecem membrana para a formação do vacúolo parasitóforo, 

migrando, de forma cinesina-dependente, ao longo dos microtúbulos (Rodriguez et al., 1996), até se 

fundirem com a membrana plasmática, em processo dependente de Ca2+ (Rodriguez et al., 1996). 

No outro mecanismo, há pouco tempo caracterizado (Woolsey et al., 2003), tripomastigotas 

promovem sinalização que induz invaginação da membrana plasmática do hospedeiro que inicia a 

formação do vacúolo que, de acordo com Wilkowsky (Wilkowsky et al., 2002), sofre um processo 

de maturação, com aquisição gradual de endossomos e, finalmente, de lisossomos. 

Dados mais recentes sugerem que as duas rotas de invasão de células não fagocíticas, a 

dependente e a não dependente de lisossomos, podem ser iniciadas por um passo comum que 

envolve, sinalização intracelular, desarranjo do citoesqueleto de actina e invaginação da membrana 

plasmática e que a divergência para um ou outro mecanismo ocorre em função de eventos 

moleculares ainda não caracterizados, após o parasita ser parcialmente internalizado (Woolsey & 

Burleigh, 2004). 

Com respeito à sinalização na célula hospedeira promovida por T. cruzi, tripomastigotas, 

imediatamente antes de sua entrada, induzem pulsos assíncromos e repetitivos na concentração de 

cálcio livre intracelular ([Ca2+]i ) em mamíferos (Moreno et al., 1994; Tardieux et al., 1994; Caler et 

al., 2000; Scharfstein et al., 2000), o que ocasiona rearranjos transientes nos microfilamentos de 

actina (Rodriguez et al., 1995) e fusão entre lisossomos e membrana plasmática (Rodriguez et al., 

1997). Os pulsos de [Ca2+]i são iniciados após 1-2 minutos em resposta à adição de tripomastigotas 

vivos (Moreno et al., 1994; Tardieux et al., 1994; Caler et al., 2000), o que sugere a necessidade de  

proximidade física entre o parasita e o hospedeiro nesse mecanismo de sinalização (Caler et al., 

2000; Scharfstein et al., 2000). 

Há relatos de dois mecanismos, aparentemente discretos, que explicam essa sinalização 

induzida por T. cruzi e envolvem peptidases de tripomastigotas que clivam um precursor inativo, 

gerando agonistas ativos de Ca2+ que se ligam em receptores acoplados à proteína G heterotrimérica 

e dirigem a mobilização mediada por inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) de estoques de Ca2+ intracelular. 

Uma delas, a oligopeptidase B (Opb), é uma serina protease de 80 kDa, citosólica, que 

possivelmente gera o agonista de [Ca2+]i a partir de um peptídeo precursor (Burleigh et al., 1997), 

que ativa a fosfolipase C (PLC) do hospedeiro, gerando IP3 e mobilização de Ca2+ de estoques 
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intracelulares tapsigargina-sensíveis (Rodriguez et al., 1995). A outra protease, cruzipaína 

(Scharfstein et al., 2000), é secretada pelo parasita e seu substrato é de origem do hospedeiro, 

cininogênio, que, na presença dessa cisteína protease, libera cininas ativas, como bradicinina (Del 

Nery et al., 1997) que, ao se ligar a seu receptor, inicia os pulsos de [Ca2+]i. 

Outras vias de sinalização celular também estão envolvidas na modulação da invasão celular 

por T. cruzi, bem como na indução de mecanismos anti-apoptóticos e na modulação de resposta 

imune do hospedeiro.  

T. cruzi ativa a via de sinalização da fosfatidilinositol-3 quinase (PI3-k) (Chuenkova et al., 

2001), o que pode ser responsável pela modulação da invasão dependente de lisossomos ou por 

regulação do mecanismo de entrada dependente de actina (Procopio et al., 1999), já que PI3-k está 

envolvida em processos actina-dependentes (Rodriguez-Viciana et al., 1997) e de exocitose (Yang 

et al., 1996). Tripomastigotas ativam, ainda, a adenilato ciclase causando elevação da concentração 

de cAMP em mamíferos, facilitando a infecção (Rodriguez et al., 1999), o que é atribuído à  

possível presença de duas vias distintas de recrutamento de lisossomos, uma Ca2+- e outra cAMP-

dependente (Caler et al., 2000). Além disso, sinalização por meio do receptor de TGF-β (Ming et 

al., 1995), aumento nos níveis de c-FLIP (Hashimoto et al., 2005) e ativação da extracellular 

regulated kinase (ERK1/2) (Chuenkova & Pereira, 2001 e 2003; Mukherjee et al., 2004) também 

são processos conhecidos como moduladores da entrada do patógeno em diversos tipos de células 

não fagocíticas. 

O início da comunicação entre os tripomastigotas e as células de mamíferos, no entanto, 

requer o contato entre ligantes do parasita com seus respectivos receptores no hospedeiro. 

Por parte do hospedeiro, o ácido siálico (Schenkman et al., 1993), laminina (Alves, 1996; 

Giordano et al., 1994, N. de et al., 2006), integrinas (Fernandez et al., 1993), fibronectina (Ouaissi 

et al., 1984), colágeno (Santana et al., 1997) e trombospondina (Simmons et al., 2006) estão 

envolvidos no processo de invasão celular por tripomastigotas. Além disso, galectina-3, proteína de 

membrana plasmática e também secretada ao meio extracelular aumenta a adesão de 

tripomastigotas a ECM, processo este inibido por lactose (Moody et al., 2000).  

Por parte do parasita, resíduos de manose da superfície de amastigotas e tripomastigotas 

foram implicados no processo invasivo (Soeiro et al., 1999). Ainda, diversas proteínas de superfície 

foram relacionadas com os processos de adesão e invasão. As mucinas (Schenkman et al., 1993), 
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grupo de glicoproteínas O-glicosiladas, de 60 a 200 kDa, ricas em treonina, serina, e prolina 

(Frasch, 2000) são aceptores de ácido siálico na reação mediada pela trans-sialidase (item 1.5) e seu 

grau de sialilação está relacionado com a invasividade dos tripomastigotas (Schenkman et al., 1993; 

Franchin et al., 1997; Yoshida et al., 1997). Mucinas ou suas âncoras de GPI foram também 

implicadas na adesão dos parasitas a macrófagos e na produção de óxido nítrico e citocinas (De 

Diego et al., 1997; Camargo et al., 1997a e 1997b). 

Os tripomastigotas metacíclicos expressam em sua superfície diversos grupos de 

glicoconjugados implicados no reconhecimento e invasão da célula hospedeira, como gp82, gp90 e 

gp35/50 (Teixeira & Yoshida, 1986; Araguth et al., 1988; Yoshida et al., 1999). O grupo das gp82 

foi relacionado com a indução de pulsos de [Ca2+]i em células de mamíferos (Dorta et al., 1995; 

Ruiz et al., 1998) e também em tripomastigotas (Ruiz et al., 1988). Já as gp90 e gp35/50 parecem 

modular negativamente a infeção de células não fagocíticas (Yoshida et al., 1989; Ruiz et al., 1998; 

Malaga & Yoshida, 2001). 

Diversas glicoproteínas de massa molecular entre 85-90 kDa, pertencentes à superfamília 

gênica das gp85/trans-sialidases, foram implicadas em processos de adesão à célula hospedeira e à 

matriz extracelular (Alves et al., 1986; Abuin et al., 1989; Ouaissi et al., 1986; Lima & Villalta, 

1989; Ortega-Barria & Pereira, 1991 e 1992) e, de interesse especial em nosso estudo, tem-se as 

glicoproteínas da família das Tc85, expressas somente nas formas tripomastigotas (revisto em 

Alves, 1996). 

 

1.5. Trans-sialidases e Tc85 

Em análises imunoquímicas, resíduos de ácido siálico, carboidrato negativamente carregado, 

envolvido em muitos processos fisiológicos de células de mamíferos e glicoproteínas (Jeanlez & 

Codington, 1976; Schauer, 1981), inclusive na interação entre vírus, bactérias e protozoários 

patogênicos com seus hospedeiros, foram identificados na membrana plasmática de formas 

tripomastigotas e epimastigotas (Pereira et al., 1980).  

Entretanto, apesar dos resíduos sialilados serem rapidamente regenerados, os parasitas são 

incapazes de sintetizar ácido siálico (Schauer et al., 1983): esse grupo de glicoconjugados é 

ativamente transferido de doadores exógenos a aceptores na superfície de T. cruzi, por uma 
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trans-glicosidase que não utiliza CMP-ácido siálico ou ácido siálico livre como substratos (Previato 

et al., 1985). 

A aquisição de ácido siálico pelos tripomastigotas na corrente sangüínea é crítica para a 

sobrevivência dos parasitas circulantes, já que tripomastigotas desialilados são lisados pela rota 

alternativa do complemento e rapidamente ingeridos por macrófagos (Kipnis et al., 1981). Além 

disso, a atividade dessa enzima é maior no estágio infectivo tripomastigota (Zingales et al., 1987) e 

a sialização de componentes de superfície de T. cruzi está envolvida na invasão do parasita à célula 

hospedeira (Piras et al., 1987). 

Trans-sialidases são as enzimas que catalisam a transferência de α(2-3)-ácido siálico de 

glicoconjugados do hospedeiro a proteínas altamente glicosiladas, ancoradas por GPI à superfície 

do parasita, as mucinas (Schenkman et al., 1993; Acosta et al., 1994). 

Em tripomastigotas de T. cruzi, a trans-sialidase apresenta-se como um oligômero formado 

por subunidades heterogêneas com 120 a 240 kDa (Schenkman & Eichinger, 1993). Cada 

subunidade é composta por um domínio amino-terminal, que contém o sítio catalítico, e um 

domínio carboxi-terminal, que apresenta um número variado de unidades repetitivas de blocos de 

12 aminoácidos, randomicamente dispostas, denominadas motivos SAPA (Shed Acute Phase 

Antigen, Pollevick et al., 1991) por gerarem forte resposta imune em pacientes infectados na fase 

aguda. A enzima é ligada à membrana por uma âncora de GPI e sua clivagem pela PLC pode 

explicar sua secreção pelo parasita. 

O genoma de T. cruzi contém centenas de genes que codificam para as trans-sialidases, bem 

como para proteínas homólogas, porém sem atividade enzimática (Egima et al., 1996). Todas essas 

proteínas fazem parte da superfamília gênica das gp85/trans-sialidases e têm em comum a presença 

de pelo menos um motivo da seqüência conservada em neuraminidases bacterianas, o motivo 

SXDXGXTW, denominado ASP box (Pereira et al., 1991), o motivo altamente conservado 

VTVXNVFLYNR na extremidade carboxi-terminal, ainda sem função determinada (Frasch, 2000), 

e o motivo “FRIP”, típico das sialidases, no início da porção amino-terminal. 

Os membros da superfamília foram classificados com base na estrutura e função de seus 

produtos nas famílias das trans-sialidases e trans-sialidases símile (Frasch, 2000).  

A família das trans-sialidases é subdividida em três grupos: TS-e ,TS e TS I. Membros do 

grupo TS-e são expressos por epimastigotas, possuem atividade enzimática, mas não possuem as 
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repetições SAPA. Os demais membros são expressos nas formas tripomastigotas, estão ligados à 

membrana por âncora de GPI e apresentam dois domínios: o amino-terminal que contém o sítio 

catalítico e o carboxi-terminal, com as repetições SAPA. Os membros dos grupos TS e TS I são 

diferenciados pela porção amino-terminal, uma vez que o grupo TS apresenta atividade enzimática 

e o grupo TS I não, em função da substituição de uma tirosina por uma histidina no sítio catalítico 

(Y432→H). 

 

N C
SAPASeqüência FLYFRIP ASP boxes

N C
SAPASeqüência FLYFRIP ASP boxes

 

Figura ii – Esquema da estrutura primária dos membros da família das 

trans-sialidases. Peptídeo sinal está representado pelo box preto; seqüências FRIP, ASP box 

(SXDXGXTW) e FLY (VTVXNVFLYNR) e repetições SAPA estão indicadas; âncora de GPI está 

representada pelo box cinza claro. 

 

A família das trans-sialidases símile é composta por genes que correspondem a proteínas 

com estrutura similar à das trans-sialidases porém sem atividade trans-sialidásica. Nessa família, os 

membros podem apresentar de 1 a 4 cópias completas ou degeneradas da seqüência ASP box, 

contêm a seqüência conservada VTVNVFLYNR e apresentam identidade em nível de aminoácidos 

de cerca de 30 a 40% com trans-sialidases. Essa família foi subdividida em três grupos, de acordo, 

principalmente, com sua massa molecular e identidade de seqüência. São eles CRP, Tc13 e Tc85. 

No grupo das CRP (Complement Regulatory Protein), encontram-se proteínas que atuam nas vias 

clássica e alternativa do complemento. Tc13 pode ser representado por uma proteína com 

capacidade de ligação ao receptor β1 adrenérgico. Finalmente, e de interesse maior para nosso 

estudo, o grupo das Tc85 compreende proteínas envolvidas na invasão e/ou adesão do parasita à 

célula hospedeira (Alves et al., 1986; Ramirez et al., 1993) ou à matriz extracelular (Alves et al., 

1986; Abuin et al., 1989; Ouaissi et al., 1986; Lima & Villalta, 1989; Ortega-Barria & Pereira, 

1991; Giordano et al., 1994 e 1999). 

Em nosso laboratório, uma família de glicoproteínas de 85 kDa, componente do grupo das 

Tc85, foi isolada de lisado de tripomastigotas, estando ausente nos outros estágios de 

desenvolvimento do parasita (Katzin & Colli, 1983). Tc85 possui meia vida de 3,5 a 4 horas (Abuin 
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et al., 1996b), é N-glicosilada por uma complexa cadeia de sialooligosacarídeos (Couto et al., 1987 

e 1990) e é expressa exclusivamente na superfície de tripomastigotas, mas também pode ser 

secretada em vesículas pelo parasita (Abuin et al., 1996). 

Observou-se que um anticorpo monoclonal contra Tc85, denominado H1A10, reconhece 

tripomastigotas de diferentes cepas e é capaz de inibir in vitro a invasão de células epiteliais de rim 

de macaco (LLC-MK2), sugerindo, e de acordo com sua classificação na superfamília, a 

interferência da Tc85 no mecanismo invasivo empregado por tripomastigotas (Alves et al., 1986; 

Abuin et al., 1989). Por análise em gel bidimensional, foi observado que Tc85 tem diferentes 

pontos isoelétricos variando de 5,5 a 9, sendo uma família heterogênea de glicoproteínas (Giordano 

et al., 1994). 

 

1.6. A molécula de adesão Tc85-11 

A participação de membros desta família de glicoproteínas nas etapas de adesão e/ou 

internalização dos tripomastigotas às células hospedeiras foi evidenciada pelo fato do anticorpo 

H1A10 inibir parcialmente a invasão pelo parasita in vitro (Alves et al., 1986).  

Paralelamente, a participação de laminina, molécula componente da matriz extracelular, na 

infecção por T. cruzi foi aventada, já que anticorpos contra essa proteína inibem a invasão dos 

tripomastigotas em cerca de 75%. Por meio de purificação por cromatografia de afinidade a 

laminina, isolou-se um componente acídico (pI 5,6-6,7) da família das glicoproteínas Tc85, presente 

somente em lisados das formas tripomastigotas. A proteína foi denominada LBG (Laminin Binding 

Glycoprotein) e é reconhecida pelo monoclonal H1A10 (Giordano et al., 1994). 

Utilizando o anticorpo H1A10, foi possível clonar um fragmento do gene desse membro da 

família das Tc85 (Tc85-1), a partir do qual foi clonado o gene completo (Tc85-11) e caracterizado o 

epítopo do monoclonal. Além disso, observou-se que a proteína recombinante Tc85-1, 

correspondente à porção carboxi-terminal da Tc85-11, se liga em células LLC-MK2 (Giordano et 

al., 1999). 

Partindo-se da hipótese de que Tc85-11 possui, pelo menos, dois sítios de adesão em células 

de mamíferos (matriz extracelular e membrana plasmática) e, visando a caracterização dessas 

regiões de ligação, foram sintetizados peptídeos com seqüências que mapeavam, em termos de 
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aminoácidos, os domínios carboxi- e amino-terminais da proteína (Magdesian et al., 2001 e 

Marroquin-Quelopana et al., 2004, respectivamente). 

 

1.7. Motivos adesivos da porção amino-terminal de Tc85-11 

O estabelecimento da infecção do hospedeiro vertebrado por T. cruzi ocorre após ter acesso 

a tecidos internos depois de sua entrada no organismo comumente via derme, o que implica que o 

contato inicial entre o parasita e o hospedeiro mamífero se dá ao nível da matriz extracelular, com 

seu denso arranjo de colágeno, glicoproteínas e proteoglicanas (Ortega-Barria & Pereira, 1992). 

Consistente com a necessidade dos tripomastigotas transporem as barreiras compostas pela 

matriz extracelular e pela lâmina basal, a fim de aderirem e penetrarem na célula hospedeira, 

diversas moléculas componentes de ECM foram descritas como ligantes para o T. cruzi, tais como 

fibronectina, colágeno, heparan sulfato e laminina (Prioli et al., 1990a e 1990b; Ouaissi et al., 1986; 

Ortega-Barria & Pereira, 1991 e 1992; Fernandez et al., 1993; Giordano et al., 1994 e 1999). 

Por meio da fragmentação da molécula alvo em peptídeos com 10-20 aminoácidos, o 

domínio amino-terminal da Tc85-11, via peptídeos N17 e N20, componentes de um cluster 

estrutural único (Marroquin-Quelopana et al., 2004), foi caracterizado como sendo o sítio de ligação 

em laminina. O tratamento de células epiteliais com esses peptídeos inibe substancialmente 

(~ 85% e 30%, respectivamente) a infecção celular por tripomastigotas (Marroquin-Quelopana et 

al., 2004), o que sugere que a ligação entre tripomastigotas, possivelmente via Tc85, e ECM, via 

laminina, é etapa essencial no processo de adesão e/ou invasão por T. cruzi. 

 

1.8. Motivo adesivo da porção carboxi-terminal de Tc85-11 e CK18 

Utilizando-se a estratégia citada anteriormente, foi possível identificar que um fragmento da 

região carboxi-terminal de Tc85-11, peptídeo J que contém o motivo conservado da superfamília 

das gp85/trans-sialidases VTVXNVFLYNR, aqui denominado “domínio FLY”, possui grande 

capacidade de adesão em células de mamíferos (Magdesian et al., 2001). 

O receptor do “domínio FLY” em células epiteliais foi caracterizado como sendo 

citoqueratina 18 (CK18) e os efeitos de J e das proteínas recombinantes Tc85-1 e Tc85-11 na 

invasão de células LLC-MK2 por tripomastigotas foram estudados. O tratamento das células com 
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peptídeo J e com as proteínas Tc85-1 e Tc85-11 promoveu aumento do número de células 

infectadas em cerca de 40% (Magdesian et al., 2001).  

O filamento intermediário de células de eucariotos superiores é composto por um  

heteropolímero, cujos monômeros são compostos por polipeptídeos do tipo I, queratinas ácidas com 

40-57 kDa, grupo do qual CK18 faz parte, e do tipo II, as queratinas básicas com 53-67 kDa (Fuchs 

& Weber, 1994). CK18 associa-se à CK8, queratina do tipo II, formando o polímero componente do 

citoesqueleto de células de epitélio simples e de muitos epitélios derivados de neoplasmas. 

As queratinas apresentam três domínios estruturais, sendo um domínio central em α-hélice, 

o rod domain, composto por cerca de 300-350 aminoácidos, flanqueado por domínios globulares 

amino- e carboxi-terminais, que variam consideravelmente em tamanho e composição (Albers & 

Fuchs, 1992). Ao longo da α-hélice, há repetições de aminoácidos hidrofóbicos de tal forma que de 

cada sete aminoácidos, o primeiro e o quarto possuem essa característica, promovendo a exposição 

de resíduos hidrofóbicos à superfície da hélice, o que favorece a formação de uma super-hélice 

entre duas moléculas do filamento intermediário (Fuchs & Weber, 1994). Para a formação do 

filamento, os rod domains de queratinas do tipo I e II se associam para formar heterodímeros 

coiled-coil (Hatzfeld & Weber, 1990), que interagem de forma antiparalela para a constituição do 

heteropolímero constituinte da fibra (Coulombe, 1993; Stewart, 1993). 

A principal função atribuída às citoqueratinas é a de proteção contra o stress mecânico. 

Diversos tipos celulares são mais sujeitos ao rompimento quando não apresentam intacta a rede de 

filamento intermediário de seus citoesqueletos (Takahashi et al., 1999; Fuchs & Cleveland, 1998). 

Recentemente, entretanto, alguns autores propuseram que citoqueratinas e outras proteínas 

intracelulares podem não ser componentes exclusivos do citoplasma sendo também encontradas na 

superfície celular e implicadas como receptores para diferentes ligantes plasmáticos. Como 

exemplos, pode-se citar CK8 como receptor de plasminogênio e de ativador tissular de 

plasminogênio (Hembrough et al., 1995 e 1996a), e como ligante para Streptococci do grupo b e 

outros cocci gram positivos (Tamura et al., 2000), CK1 como receptor para cininogênio de alto peso 

molecular (Hasan et al., 1998) e CK13 como ligante de Burkholderia cepacia (Sajjan et al., 2000). 

CK18, em particular, foi descrita como ligante para complexos de trombina-antitrombina III em 

hepatócitos de coelho (Hembrough et al., 1996b). 
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Entretanto, CK18 não tem domínio transmembrânico. Por essa razão, foi sugerido que sua 

apresentação na superfície possa ocorrer em função de sua projeção através da membrana 

plasmática, como parte de um complexo protéico ou que, secretada pelas células, possa se associar 

com a porção externa da membrana plasmática (Hembrough et al., 1995; Asch et al., 1993). 

Até o momento, possível envolvimento de citoqueratinas no processo de interação e/ou 

reconhecimento de patógenos e ligantes não teve seu mecanismo elucidado. Sabe-se, no entanto, 

que fosforilação de queratinas, incluindo CK18, é um processo dinâmico que possui papel 

importante na organização e função de seus filamentos (Coulombe & Omary, 2002) e pode 

promover alteração da arquitetura celular (Sánchez et al., 1998). Além disso, outras modificações 

pós-traducionais são comuns às citoqueratinas e também responsáveis por sua regulação, como 

glicosilação e ubiqüitinação, por exemplo.  

Essas modalidades regulatórias podem agir isoladamente ou em conjunto, afetando a 

organização, distribuição, turnover e função dessas proteínas (Coulombe & Omary, 2002) e, 

eventualmente, serem determinantes dos mecanismos de atuação das citoqueratinas nos processos  

com os quais vêm sendo associadas.  

A interação entre CK18 e “domínio FLY”, por exemplo, ainda não teve suas bases 

moleculares estabelecidas e pode ser afetada por e/ou influenciar modificações pós-traducionais na 

proteína em questão, facilitando a infecção celular por tripomastigotas. 

Assim, para maior compreensão das funções dos membros da família da Tc85, e da 

superfamília das gp85/trans-sialidases em geral, na interação entre Trypanosoma cruzi e o 

hospedeiro vertebrado, é necessária a completa caracterização dos ligantes e receptores que 

medeiam a interação parasita-hospedeiro e qualificação dos efeitos que essa interação possa 

promover na célula hospedeira e/ou no parasita.  

Nesse contexto, objetivamos o estudo do “domínio FLY”, descrito como ligante de CK18 de 

células epiteliais (Magdesian et al., 2001), que apresenta homologia em nível de aminoácidos com o 

módulo tipo 3 da fibronectina (Pereira et al., 1991), e que, apesar de ser um motivo carboxi-

subterminal altamente conservado na superfamília das gp85/trans-sialidases, ainda não teve sua 

função no mecanismo de infeçcão por T. cruzi estabelecida. 
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22..  OObbjjeettiivvooss 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral o estudo da função da seqüência conservada na 

porção carboxi-subterminal das proteínas componentes da superfamília das gp85/trans-sialidases, 

denominada “domínio FLY”, responsável pelo estímulo da infecção celular por tripomastigotas de 

Trypanosoma cruzi. 

 

Para tanto, foram almejados os seguintes objetivos específicos: 

 

1 – Mapeamento do sítio de ligação de “domínio FLY” à CK18, previamente caracterizada 

como seu receptor em células epiteliais. 

 

2 – Caracterização do “domínio FLY” como micro-motivo adesivo. 

 

3 – Identificação de efeitos do tratamento de células epiteliais com peptídeo J, representante 

do “domínio FLY”.  

 

4 – Análise preliminar da estrutura e localização espacial do “domínio FLY”, no contexto da 

glicoproteína Tc85-11. 
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33..  MMaatteerriiaaiiss  ee  MMééttooddooss  

3.1. Preparo de células competentes 

Bactérias competentes foram preparadas de acordo com o método de Hanahan (Hanahan, 

1983). As cepas bacterianas de Escherichia coli utilizadas foram DH5α (Novagen) e BL21-Codon 

Plus (DE3)-RIL (Stratagene). 

 

3.2. Purificação de DNA a partir de géis de agarose 

Na extração de DNA a partir de géis de agarose, após o fracionamento e coloração com 

brometo de etídio, a banda de interesse foi extraída e o material purificado empregando-se o sistema 

Sephaglas Band Prep Kit (Amersham Pharmacia Biotech), conforme instruções do fabricante. 

 

3.3. Purificação de DNA plasmidial 

Bactérias transformadas com o plasmídeo de interesse foram crescidas a 37ºC, durante a 

noite, em meio seletivo (LB, contendo 100 μg/mL de ampicilina) e coletadas por centrifugação. O 

DNA plasmidial foi extraído utilizando-se o sistema Concert Rapid Plasmid Miniprep System 

(Gibco BRL Life Technologies), de acordo com instruções do fabricante. 

 

3.4. Seqüenciamento de DNA 

O seqüenciamento de DNA foi realizado em equipamento automático (Perkin-Elmer), 

utilizando-se o kit DNA Sequencing-Big Dye Terminator (Perkin-Elmer), conforme instruções do 

fabricante. 

 

3.5. Sub-clonagem de CK18 e de seus fragmentos amino- e carboxi-terminais 

A construção LK442-K18, contendo o cDNA completo de CK18 de humano (Kulesh & 

Oshima, 1988), nos foi gentilmente cedida pelo Dr. R. G. Oshima, La Jolla Cancer Research 

Foundation, California, USA. 
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O plasmídeo foi utilizado para transformar células competentes (E. coli, cepa DH5α) e o 

produto da transformação foi crescido em meio sólido (LB-ágar) contendo ampicilina, a 37ºC, 

durante a noite, para extração do DNA plasmidial.  

Quatro oligonucleotídeos, listados a seguir, foram sintetizados para amplificar por PCR as 

seqüências codificantes para CK18 completa (CK18, aa 1-430) e para fragmentos amino-, 

correspondente aos 144 primeiros aminoácidos (NTCK18, aa 1-154) e carboxi-, correspondente aos 

últimos 201 aminoácidos (CTCK18, aa 229-430), terminais e inserir sítios de restrição para as 

enzimas NdeI e XhoI (destacados em negrito): 

Oligo 1: 5´ CCG CAT ATG ATG AGC TTC ACC ACT CGC 

Oligo 2: 5´ CATT CTC GAG AG TAT TTG CGA AGA TCT GAG 

Oligo 3: 5´ GCC CAT ATG GCC AGC TCT GGG TTG ACC 

Oligo 4: 5´ CTG CTC GAG ATG CCT CAG AAC TTT GGT GTC 

Os fragmentos de DNA foram amplificados por PCR, empregando-se 0,5 μM de cada 

oligonucleotídeo (oligos 1 e 2, para NTCK18, oligos 3 e 4, para CTCK18 e oligos 1 e 4 para CK18) e 

1 μg do plasmídeo LK442-K18, previamente desnaturado, como molde, em 20 μL de reação. 

As reações foram incubadas a 94ºC, por 4 min e depois amplificadas por 25 ciclos a 94ºC por 

1 min, 60ºC, 58ºC ou 54ºC (para CK18, NTCK18 ou CTCK18, respectivamente) por 1 min e 72ºC por 

3 min, num termociclador Perkin-Elmer.  

Os produtos de PCR de tamanhos adequados foram purificados a  partir de géis de agarose 1% 

e clonados no vetor pGEM-T Easy (Promega), conforme instruções do fabricante, empregando-se 

razão molar inserto:vetor equivalente a 3:1 e condições de ligação de 1 hora em temperatura ambiente. 

Clones contendo fragmentos de DNA de tamanhos correspondentes aos insertos após a 

clivagem com as enzimas de restrição NdeI e XhoI (cerca de 470 pb para NT-CK18, 610 pb para 

CT-CK18 e 1300 pb para CK18), foram submetidos a seqüenciamento, conforme descrito no item 3.4. 

 

3.6. Clonagem no vetor de expressão pET21a 

Clones que apresentaram insertos com a orientação correta foram digeridos com as enzimas 

de restrição NdeI e XhoI, fracionados em gel de agarose e os fragmentos correspondentes aos 
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insertos foram purificados e sub-clonados no vetor de expressão, pET21a (Invitrogen), previamente 

linearizado (com as enzimas de restrição NdeI e XhoI) e desfosforilado, conforme instruções do 

fabricante.  

Células competentes (E.coli, cepa DH5α) foram transformadas com o produto da reação 

anterior e cultivadas em meio sólido, contendo ampicilina, durante a noite a 37ºC. 

As colônias positivas foram crescidas durante a noite, a 37ºC, em meio seletivo (LB 

contendo ampicilina), na presença de 170 μg/mL de cloranfenicol e o DNA plasmidial de cada um 

dos clones foi extraído e denominado NTCK18.pET21a, CTCK18.pET21a e CK18.pET21a. 

 

3.7. Expressão e purificação de CK18 e de suas porções amino- (NTCK18) e carboxi-

(CTCK18) terminais 

O DNA plasmidial de cada um dos clones foi utilizado para transformar células competentes 

(E. coli, cepa BL21-Codon Plus-RIL), que foram semeadas em meio sólido (LB-ágar), contendo 

100 μg/mL de ampicilina e 170 μg/mL de cloranfenicol, e crescidas a 37ºC, durante a noite. Para a 

produção das proteínas de fusão, colônias isoladas foram inoculadas em meio LB com 100 μg/mL 

de ampicilina, cultivadas durante e noite, a 37ºC, e a síntese protéica foi induzida com 1 mM de 

IPTG por 3 h a 37ºC, sob agitação de 250 rpm. 

Após esse período, as células foram coletadas por centrifugação (5.000xg, por 10 min a 

4ºC), lisadas pela adição de tampão A (125 mM NaH2PO4, 8 M uréia e 10 mM Tris-Cl pH 8) e 

incubação sob agitação, durante a noite. Seqüencialmente, o material foi centrifugado a 20.000xg 

por 30 min a 4ºC e o sobrenadante reservado para a purificação das proteínas. 

 

3.8. Purificação das proteínas recombinantes por coluna de afinidade a níquel  

A purificação das proteínas recombinantes se deu por cromatografia de afinidade, com o 

emprego de 5 mL de resina Chelating Sepharose Fast Flow 4B (Amersham Pharmacia) 

previamente carregada com íons Ni+2, de acordo com instruções do fabricante, e equilibrada com 

20 volumes de tampão A (descrito no item 3.7). 

A solução contendo as proteínas foi adicionada à coluna em fluxo 0,1 mL/min e o material 

não ligado (flow through) foi coletado para análise. Seqüencialmente, a coluna foi lavada, em fluxo 
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de 0,5 mL/min, com 10 volumes de tampão A, 10 volumes de 40 mM imidazol e, finalmente, o 

material foi eluído por adição de 1M de imidazol, todas em tampão A, em fluxo 0,2 mL/min, em 

temperatura ambiente. Foram coletadas frações de 1 mL e aquelas contendo proteínas foram 

reunidas, quantificadas e conservadas a 4ºC. 

 

3.9. Determinação de ligação de fragmentos de CK18 a peptídeo J 

Foi utilizada a metodologia de dot blot para essa determinação. Para tanto, foi empregado o 

equipamento Bio Dot Apparatus (Bio Rad), para imobilizar em membranas de nitrocelulose de 0,5 a 

1,5 nmoles de peptídeo J ou de J-Ala, peptídeo análogo modificado e sem efeito biológico 

(Magdesian et al., 2001), a partir de soluções 1 μg de peptídeo/μL de DMSO 10%. 

Após secagem, as membranas foram bloqueadas por 1 hora, em temperatura ambiente, com 

solução de 1% BSA em TBS-TT (50 mM Tris-Cl pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,03% Triton X-100 e 

0,05% Tween-20). 

Paralelamente, alíquotas das soluções de proteínas recombinantes, obtidas como descrito no 

item 3.8, foram diluídas em tampão A até a concentração de 1 mg/mL. 

Em seguida, soluções de 1% BSA em TBS-TT, contendo 10 μg/mL de proteínas 

recombinantes foram adicionadas às membranas e incubadas por 15 horas em temperatura 

ambiente, sob agitação. 

Após isso, as membranas foram lavadas por 3 vezes, de 15 min cada, sob agitação e em 

temperatura ambiente, com solução de TBS-TT. 

Anticorpo contra a cauda de histidina adicionada à porção carboxi-terminal de cada uma das 

proteínas recombinantes (Anti-HisTag, da Invitrogen) foi diluído 1:4000 (conforme sugestão do 

fabricante) em 1% BSA em TBS-TT e incubado com as membranas por 2 horas, em temperatura 

ambiente, sob agitação. 

Novamente, as membranas foram lavadas por 3 vezes, de 15 min cada, com TBS-TT e, 

finalmente, incubadas com anticorpo secundário, anti-IgG de camundongo acoplado à peroxidase 

(Sigma) à diluição recomendada de 1:6000 em 1% BSA em TBS-TT, por 1 hora, em temperatura 

ambiente, sob agitação. 
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As membranas foram lavadas mais uma vez por 3 etapas de incubação, de 15 min cada, com 

TBS-TT e submetidas a revelação por quimioluminescência, utilizando o kit ECL Western Blotting 

Detection (Amersham Pharmacia) e exposição por períodos de tempo adequados a filmes de 

raios-X (Kodak), que foram revelados conforme instruções do fabricante. 

 

3.10. Cromatografia de afinidade de proteínas de superfície celular em peptídeo J imobilizado 

em matriz sólida 

Proteínas de superfície de células LLC-MK2 foram biotiniladas, como descrito no item 3.15, 

extraídas com tampão de lise e cromatografadas em J-matriz, como descrito por Magdesian 

(Magdesian et al., 2001). 

Diferentes soluções foram testadas como eluentes das proteínas com afinidade ao peptídeo, 

em etapa anterior à eluição com solução de 8 M de uréia, conforme descrito nas legendas das 

figuras. 

 

3.11. Cultivo de células e tripomastigotas de Trypanosoma cruzi 

As células LLC-MK2 (epiteliais de rim de macaco Rhesus), CHO (chinise hamster ovarian) 

ou J774 foram mantidas e subcultivadas em meio DME (Dulbecco´s Modified Eagle´s, Life 

Technologies) ou RPMI (para CHO e J774), suplementado com 1,2 g/L de NaHCO3, 5x105 U/L de 

penicilina, 100 mg/L de estreptomicina e 10% de SFB (Soro Fetal Bovino) a 37ºC em estufa 

umidificada sob atmosfera de 5% de CO2, conforme metodologia descrita na literatura (Andrews & 

Colli, 1982). Os subcultivos foram realizados por tripsinização das células aderentes, seguido de 

contagem e redistribuição a novas garrafas e/ou lamínulas 48 h antes da realização do ensaio. 

Foi utilizado T. cruzi de cepa Y, isolado de um caso agudo humano de Doença de Chagas 

(Silva & Nussenzweig, 1953). Tripomastigotas foram obtidos por infecção de culturas de células 

LLC-MK2, conforme descrito (Andrews & Colli, 1982). 
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3.12. Marcação metabólica de células LLC-MK2 com 35S-metionina 

Células LLC-MK2 aderentes foram lavadas com PBS e incubadas com meio RPMI 1640 

sem metionina contendo 5% SFB por 30 min, a 37ºC. Após este período, foram adicionados 50 μCi 

de 35S-metionina/106 células em meio RPMI 1640 sem metionina contendo 5% SFB e a mistura foi 

incubada por ~ 18 horas, a 37ºC, em atmosfera umidificada contendo 5% CO2. As células foram 

então lavadas 5 vezes com PBS e utilizadas para coleta de meios condicionados, conforme descrito 

no item 3.13. 

 

 3.13. Coleta de meio condicionado por LLC-MK2 tratada por 1 hora com DMSO ou 100 μM 

peptídeo J 

Garrafas de cultura com 25 cm2 (cerca de 1 x 106 células/garrafa) contendo LLC-MK2 

semiconfluentes foram marcadas metabolicamente com 35S-metionina, como descrito no item 3.12. 

As células foram lavadas 3 vezes com 5 mL de PBS, 1 vez com 5 mL de meio de incubação e, 

então, foi adicionado 1 mL de meio de incubação, contendo 100 μM de peptídeo J (J) ou J-Ala (JA), 

o equivalente em volume de DMSO (D) ou nenhuma adição (C) e incubado por 1 hora, a 37ºC, em 

estufa de cultura. O meio de incubação, a depender do ensaio, pode ser DME+10%SFB, 

DME+2%SFB, PBS+1mM glicose. 

Após a incubação, o meio de cultura, denominado meio condicionado, foi coletado e 

guardado para ensaios de imunoprecipitação (item 3.17). 

  

3.14. Quantificação de proteínas 

A concentração de proteínas nas amostras foi determinada de acordo com o método de 

Bradford (Bradford, 1976) e albumina bovina sérica foi utilizada como padrão. Nos casos em que a 

amostra continha detergente, este também estava presente na curva padrão. 
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3.15. Biotinilação de proteínas de superfície celular 

Células LLC-MK2 aderentes foram previamente tratadas com reagente de interesse e lavadas 

com PBS pH 8 gelado e então incubadas com EZ-Link-Sulfo-NHS-biotina (Pierce), reagente 

impermeável à membrana plasmática, na concentração de 150 μg/mL PBS pH 8, por 30 min, a 4ºC. 

Após a incubação, as células foram extensivamente lavadas com PBS gelado e extraídas 

com tampão de lise (1% NP40, 1 mM PMSF, 1 mM TLCK e 1 μg/mL de aprotinina, 40 mM NaF, 

1 mM vanadato de sódio, 1 mM EDTA e 50 mM Tris-Cl pH 8). A suspensão foi centrifugada a 

20.800xg, por 15 min, e o sobrenadante utilizado para os ensaios. 

 

3.16. Iodação de proteínas de membrana plasmática de LLC-MK2

3.16.1. Método da cloramina T 

Uma garrafa de 25 cm2 de células LLC-MK2 semiconfluentes foi lavada com PBS e 

submetida a tripsinização. Seqüenciamente, as células foram incubadas com DME+10% SFB por 

1 h, a 37ºC, conforme descrito por Magdesian (Magdesian, 2000), lavadas por centrifugação com 

PBS, transferidas para tubos forrados com Iodogen (Sigma), conforme instruções do fabricante, e 

submetidas a tratamento com 265 μCi Na125I, por 5 min, a 0ºC. 

3.16.2. Método da lactoperoxidase 

Foi utilizado o método da lactoperoxidase, conforme descrito por Fernandes (Fernandes et 

al., 1998). Em suma, uma garrafa de 25 cm2 de células LLC-MK2 aderentes e em semiconfluência 

foram lavadas com PBS gelado e incubadas por 10 min em temperatura ambiente com 125 μCi 

Na125I, 2 μg/mL lactoperoxidase e 0,03% H2O2, em PBS. 

Após iodação das proteínas de membrana plasmática, por quaisquer dos métodos descritos, 

as células foram extensivamente lavadas com PBS gelado, lisadas com tampão de lise com 1% 

NP40 (descrito no item 3.15) e o material solúvel foi imunoprecipitado com anticorpo anti-CKPAN, 

submetido a SDS-PAGE e autoradiografia. 
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3.17. Imunoprecipitação 

O anticorpo monoclonal TROMA2, desenvolvido em rato contra CK18 de camundongo 

(Boller et al., 1987), nos foi gentilmente doado pelo Dr. R. Kemler, Max-Planck Institut für 

Immunbiologie, Alemanha. 

Os sobrenadantes de lisados de células LLC-MK2 previamente tratadas e biotiniladas foram 

quantificados e quantidades equivalentes (tipicamente 1 mg de proteína total) foram incubados sob 

agitação, durante a noite, a 4ºC, com proteína G-Sepharose (Amersham) previamente lavada e 

tratada com TROMA2. 

Após a incubação, o material imunoprecipitado adsorvido foi lavado 3 vezes com solução de 

Kessler (100 mM Tris-Cl pH 8,6, 5 mM EDTA, 300 mM NaCl), contendo 0,05% NP-40 e BSA 

1 mg/mL, 3 vezes com solução de Kessler contendo 0,5% NP-40 e mais 3 vezes com solução de 

50 mM Tris-Cl pH 8. 

Alternativamente, anticorpos anti CKPAN (C2562), mistura de monoclonais contra diversas 

CKs (incluindo CK8 e CK18), monoclonal anti CK8 clone M20, monoclonal anti CK18 clone 

KS-B17.2 e monoclonal anti-α-tubulina (todos da Sigma) foram utilizados em diluição 1:250 e 

imunoprecipitados com beads de proteína A-Sepharose.  

Nos casos onde foi realizado o pre-cleaning, os sobrenadantes (~ 1 mL) de lisados celulares 

foram  incubados com 30 μL de proteína A-Sepharose (Sigma), por 30 min, em temperatura 

ambiente e sob agitação, para remoção de proteínas que, eventualmente, se ligassem à proteína A ou 

às partículas de Sepharose. O material foi, então, centrifugado por 15 min, a 14.000 rpm, a 4ºC. Os 

beads de Sepharose (material pré adsorvido) foram guardados para posterior lavagem e o 

sobrenadante foi incubado com anticorpo de interesse, sob agitação, durante a noite, a 4ºC. Após, 

foram adicionados 30 μL de proteína A-Sepharose, o que foi seguido por incubação de 2 horas, sob 

agitação, em temperatura ambiente. 

Após a incubação as soluções foram centrifugadas a 14.000 rpm, por 15 min a 4ºC, e os 

beads contendo o material imunoprecipitado adsorvido, bem como o material pré adsorvido, foram 

lavados 3 vezes com solução de Kessler contendo 0,05% NP40 e 1 mg/mL BSA, 3 vezes com 

solução de Kessler contendo 0,5% NP40 e mais 3 vezes com solução de 50 mM Tris-Cl pH 8. 
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Os complexos foram dissociados por tratamento com tampão de amostra para SDS-PAGE e 

fervura por 15 min, fracionados por SDS-PAGE (item 3.18), transferidos para membranas de 

nitrocelulose, conforme descrito no item 3.19, ou o gel foi seco e submetido a autoradiografia, no 

caso de amostras provenientes de células marcadas com material radioativo. 

 

3.18. SDS-PAGE 

O fracionamento eletroforético das proteínas foi realizado como descrito por Laemmli 

(Laemmli, 1970), em géis de 9% ou 12,5% de poliacrilamida, conforme indicado nas legendas das 

figuras. 

 

3.19. Western blot 

Após fracionamento protéico por SDS-PAGE, os géis foram submetidos a transferência para 

membrana de nitroleculose em equipamento de transferência semi-seca Multiphor II 

Electrophoresis System (Amersham Pharmacia) por 1 hora sob corrente constante de 1 mA/cm2 em 

solução contendo 150 mM glicina, 20% metanol, 0,04% SDS e 25 mM Tris-base pH 8,3. 

Após a transferência das proteínas para a membrana, esta foi bloqueada por 1 hora em 

temperatura ambiente com solução TBS-TT (150 mM NaCl, 0,03% Triton X-100, 0,05% Tween-20 

e 50 mM Tris-Cl pH 7,6) contendo 1% BSA, seguido por 18 h de incubação a 4ºC com o anticorpo 

de interesse diluído em TBS-TT + 1% BSA. 

A membrana foi lavada com TBS-TT durante 15 min, sob agitação, por 3 vezes, e então 

incubada por mais 1 hora em temperatura ambiente com o anticorpo secundário (anti-IgG de 

camundongo) conjugado a peroxidase (Sigma), diluído em TBS-TT + 1% BSA. 

Após, a membrana foi lavada com TBS-TT durante 15 min sob agitação por 3 vezes, e 

finalmente sumetida a tratamento com o kit ECL (Amersham), conforme instruções do fabricante, 

para revelação em filmes de raios-X (Kodak). 

Alternativamente, material biotinilado foi fracionado por SDS-PAGE, transferido para 

membranas de nitrocelulose, bloqueado como descrito acima, incubado com solução de 

estreptavidina conjugada a peroxidase (Sigma) por 1 hora em temperatura ambiente, lavado com 

TBS-TT durante 15 min sob agitação por 3 vezes, tratado com o kit ECL e revelado. 
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3.20. Pré-adsorção de peptídeo J a partículas de látex 

5 μL de suspensão 10% de partículas de látex de 1,24 μm de diâmetro (Polysciences, Inc.), 

foram lavados 3 vezes com PBS por centrifugação a 10.000 rpm durante 15 min. 

As partículas de látex (beads) foram incubadas a 37ºC, sob agitação durante a noite, com 

21 μL de solução contendo 10 μg peptídeo J/μL DMSO 100% (como controle foi realizada em 

paralelo incubação com 21 μL DMSO 100%, sem adição de peptídeo). 

Após incubação, a suspensão foi centrifugada a 10.000 rpm, por 15 min, o sobrenadante 

desprezado e os beads lavados com PBS. 

Finalmente, as partículas tratadas com J (J-bead) ou com DMSO (D-bead) foram 

ressuspendidas em DME+10%SFB e conservadas a 4ºC. 

 

3.21. Modificação covalente de beads carboxilados com peptídeos 

Foi utilizada adaptação da metodologia descrita por Dersch & Isberg (Dersch & Isberg, 

1999). Em resumo, 30 μL de suspensão 2% de beads carboxilados e fluorescentes, com cerca de 

2,4 μm de diâmetro (Molecular Probes), foram lavados com 1 mL de PBS e com 1 mL de tampão 

de acoplamento (500 mM NaCl e 200 mM Na2CO3 pH 8,5) por centrifugação a 10.000 rpm, durante 

15 min. 

As partículas foram, então, incubadas em 1 mL de tampão de acoplamento, a 37ºC, sob 

agitação durante a noite, com 210 μg de peptídeo J, 210 μg de peptídeo miniJ, 210 μg de peptídeo 

J-Ala ou volume equivalente (21 μL) de DMSO 100% (para preparo de BSA-beads). 

As seqüências de aminoácidos dos peptídeos imobilizados nas partículas, bem como seus 

respectivos diâmetros e cores, estão listadas abaixo: 

J – GKKPSVTVTNVFLYNRPLN: bead vermelho escuro com 2,3 μm de diâmetro; 

miniJ – VTNVFLYNRPL: bead esverdeado com 2,47 μm de diâmetro; 

J-Ala – VTNVFAYNRPL: bead azul profundo com 2,47 μm de diâmetro. 

Após incubação, a suspensão foi centrifugada a 10.000 rpm, por 15 min, e o sobrenadante 

desprezado. Os beads foram sonicados em tampão de acoplamento, incubados sob agitação por 
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1 hora, a 37ºC, com 10 mg/mL BSA em tampão de acoplamento, lavados com PBS + 10 mg/mL 

BSA e estocados, a 4ºC, em PBS + 2 mg/mL BSA. 

Alternativamente, para obtenção de beads biotinilados para uso em análises por FACS 

(descrito no item 3.24), após a incubação de 30 μL de suspensão 10% de beads de poliestireno 

modificados por carboxilação (Sigma) com 210 μg de peptídeo J ou com 1 mg/mL de BSA e 

remoção do sobrenadante, as partículas, nesse caso, não fluorescentes e de 0,885 μm de diâmetro, 

foram tratadas, sob agitação durante 1 h a 37ºC, com 3 mg/mL de BSA-biotinilada em tampão de 

acoplamento, o que foi seguido pelo sonicamento e lavagens descritos anteriormente. 

 

3.22. Avaliação da interação entre células e beads covalentemente modificados 

Células LLC-MK2, CHO ou J774 foram subcultivadas em placas de 8 poços sobre lamínulas 

de vidro de 5,76 cm2, até semiconfluência, tipicamente 48 horas a 37ºC, em estufa umidificada, 

contendo 5% CO2, foram utilizadas como substrato. 

BSA-beads, J-beads, miniJ-beads e JAla-beads foram preparados conforme descrito 

anteriormente e adicionados em razão beads/célula conhecida, em meio DME (para LLC-MK2) ou 

RPMI (para CHO ou J774) suplementado por 2% SFB, e incubados por 1 hora ou tempos variados, 

a 37ºC. 

Após as incubações, as lamínulas foram lavadas 3 vezes com PBS, as células foram fixadas 

por 1 hora, em temperatura ambiente, ou por 18 horas a 4ºC com 4% paraformaldeído em PBS, 

lavadas com PBS e invertidas sobre lâminas contendo PBS:glicerol (1:1) suplementado com 

2 μg/mL Hoechst, corante fluorescente para DNA. 

Foram capturadas aleatoriamente várias imagens de fluorescência de cada lamínula, 

observadas em microscópio acoplado a uma câmara digital. Um total de, no mínimo, 100 células foi 

contado e o mesmo foi feito para os beads aderidos e/ou internalizados. 

 

3.23. Avaliação de estrutura de peptídeo J por Dicroísmo Circular 

Os espectros de dicroísmo circular no UV distante foram obtidos no Espectropolarímetro 

Jaco J-810 do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron com cubetas de 1 cm de caminho óptico, em 
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20ºC. O peptídeo foi ressuspendido em água desionizada em pH 4. Os espectros foram adquiridos 

na faixa de comprimento de onda entre 180 e 260 nm, com velocidade de 1 nm/s, com tempo de 

resposta de 1 s e resolução de 0,5 nm/s. Cinco espectros foram coletados para obter uma média para 

cada aferição. Como branco foi utilizada a solução de solubilização. 

 

3.24. Avaliação por FACS da interação entre células e beads modificados 

Garrafas de 75 cm2 contendo células LLC-MK2 em semiconfluência foram lavadas com PBS 

e com DME+2%SFB e incubadas por 1 h, a 4ºC ou 37ºC, com cerca de 10 BSA-beads ou 

J-beads/célula (obtidos como descrito no item 3.21) em DME+2%SFB e lavadas por 5 vezes com 

PBS e agitação ocasional.  

Após isso, parte das células foi incubada durante mais 24 h com DME+10%SFB (chase) e 

outra parte foi submetida a incubação por 30 min, a 4ºC, com avidina-AlexaFluor 488 – preparada 

por modificação de 1 mg de avidina (Pierce) com kit de marcação de proteínas AlexaFluor488 

Protein Labeling (Molecular Probes) – diluída 1:100 em PBS+1%BSA, 2 lavagens com PBS gelado 

e, seqüencialmente, ao tratamento com solução de Dvorak (1% Triton X-100, ácido cítrico pH 4,2) 

(conforme descrito por Dvorak et al., 1982), a 4ºC, sob agitação, durante 48 h. Esse tratamento 

propiciou a liberação para a solução dos núcleos íntegros e das partículas covalentemente 

modificadas internalizadas ou aderidas à superfície celular (opacas ou fluorescentes, 

respectivamente), conforme verificado por observação em microscópio. As células submetidas ao 

chase de 24 h, após esse período adicional de incubação, foram tratadas da mesma forma com 

avidina-AlexaFluor488 e todas foram conservadas a 4ºC, no escuro, até aferição. 

A análise por FACS foi realizada em citômetro de fluxo FACSCalibur (BS 

Immunocytometry Systems), com laser de íons de argônio ajustado para 488 nm com 50 mW de 

potência para excitar AlexaFluor488 (Molecular Probes). Emissão de fluorescência foi coletada 

através de um filtro dicróico short pass de 550 nm e um filtro passa-banda de 525 nm. Para cada 

1 mL de amostra, dados de 100.000 eventos foram adquiridos. Os sinais foram logarítmicos exceto 

para foward angle light scatter (FALS) e os dados foram transferidos para um computador e 

analisados usando software CellQuest (BD Immunocytometry Systems). Os dot plots foram 

construídos com base nos valores de “90º light scatter” (90LS) como medida de forma e 

granularidade e de FALS como medida de tamanho, plotados nos eixos y e x, respectivamente. 
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Populações isoladas (janelas) de núcleos e/ou beads foram analisadas para fluorescência verde 

(emissão em 488 nm) como histograma de parâmetro único. 

 

3.25. Obtenção de matriz extracelular de LLC-MK2

Células LLC-MK2 foram subcultivadas em placas de 8 poços sobre lamínulas de vidro de 

5,76 cm2, até total confluência, tipicamente por 1 semana, a 37ºC, em estufa umidificada, contendo 

5% CO2. As células foram lavadas 5 vezes com PBS e incubadas com tampão de isolamento de 

matriz (10 mM EDTA, 25 mM NH4OH pH 10), durante 3 dias, a 4ºC, com agitação esporádica. 

Após esse período, as lamínulas foram exaustivamente lavadas com PBS e observadas em 

microscópio, para garantir a ausência de núcleos celulares, e usadas nos ensaios. 

 

3.26. Produção de anticorpos 

A produção de anticorpos monoclonais contra peptídeo PD foi realizada de acordo com 

Alves (Alves et al., 1986). Anticorpo policlonal anti-J foi obtido após sangria e extração de soro de 

camundongos previamente submetidos a 4 inóculos semanais de cerca 10 μg de peptídeo J 

covalentemente acoplado a BSA (de acordo com método descrito por Reichlin em 1980). 

 

3.27. Ensaio para a detecção de anticorpo 

Tripomastigotas de T. cruzi foram lavados com meio DME+2%SFB fresco, ressuspensos 

nesse meio para concentração de 0,5 x 108 parasitas/mL e tratados com 1 μg/mL de tunicamicina 

(Sigma) por 6 horas, a 37ºC, conforme descrito (Zingales et al., 1985). Como controle, foi realizado 

um teste em paralelo no qual os tripomastigotas foram tratados somente com volume equivalente do 

solvente da droga (0,3 μL DMSO/mL). Após a incubação, os parasitas foram lavados por 

centrifugação com PBS gelado e fixados com 2% paraformaldeído, por 30 min, a 4ºC, e novamente 

lavados com PBS gelado. Os tripomastigotas foram bloqueados por 30 min com PBS+1%BSA a 

37ºC, seqüencialmente, incubados com anticorpo anti-J diluído (1:20) em PBS+1%BSA ou, no caso 

do teste com parasitas permeabilizados, em PBS+1%BSA mais 0,05% Triton X-100. Os parasitas 

foram, então, lavados com PBS e tratados com anti-IgG de camundongo acoplada a FITC por 30 

min a 37ºC, novamente lavados e ressuspensos em PBS+glicerol (1:1) pH 8,5 suplementado por 4 
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μg/mL do corante de DNA Nuclear Yellow (Molecular Probes). Alíquotas de 20 μL de cada 

suspensão foram adicionadas a poços de placa de ELISA para fluorescência e a fluorescência 

devida ao FITC foi avaliada em filtro 485nm/528nm (absorção/emissão) e a devida ao Nuclear 

Yellow, em filtro 360nm/428nm. Os valores de fluorescência devidos à ligação do anticorpo (FITC) 

foram normalizados em função da quantidade de DNA (Nuclear Yellow), gerando os dados de 

unidade arbitrária apresentados (U.A.). 

 

3.28. Síntese de peptídeos 

Peptídeos foram sintetizados pelo grupo dos Drs. Maria Aparecida Juliano e Luiz Juliano, na 

UNIFESP. A síntese foi realizada num sintetizador de mesa automático de fase sólida, pelo método 

Fmoc, conforme descrito por Magdesian (Magdesian et al.¸ 2001). 
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44..  RReessuullttaaddooss  ee  DDiissccuussssããoo  

 

4.1. A porção amino-terminal de CK18 contém o sítio de ligação de “domínio FLY”. 

 

4.1.1. Peptídeo J, contendo o “domínio FLY”, liga-se a CK18 de maneira independente 

de carboidrato 

Apesar de haver dados que sugerem a presença de citoqueratinas, componentes do filamento 

intermediário de epitélios simples, na superfície de alguns tipos celulares (Hembrough et al., 1995 e 

1996, Hasan et al., 1998, Sajjan et al., 2000, Tamura et al., 2000), ainda não se sabe como essa 

molécula está apresentada na superfície. 

Entretanto, nosso laboratório relatou, recentemente, a interação direta entre CK18 de células 

LLC-MK2, possivelmente apresentada na face externa da membrana plasmática, e peptídeo J, 

fragmento da proteína Tc85-11, que contém o “domínio FLY” (Magdesian et al., 2001), seqüência 

conservada nos membros da superfamília das gp85/trans-sialidases e ainda sem função estabelecida 

(Frasch, 2000). 

Dando início a nosso estudo da função do “domínio FLY” nas trans-sialidases, e a fim de 

melhor caracterizar a interação entre Trypanosoma cruzi e CK18 da célula hospedeira, almejamos a 

identificação do sítio dessa proteína responsável pela ligação ao peptídeo J. 

Sabe-se que citoqueratinas, incluindo CK18, podem sofrer algumas modificações 

pós-traducionais como fosforilação e glicosilação, principalmente, em sítios localizados em seus 

domínios globulares amino- e carboxi-terminais (Coulombe & Omary, 2002). Assim, uma 

possibilidade para a ligação do “domínio FLY” em CK18 é que essa ocorresse via resíduo de 

N-acetil-glicosamina, uma vez que essa proteína é O-glicosilada, possivelmente em múltiplos sítios, 

exclusivamente por resíduos desse açúcar (Chou et al., 1992). 

Para resolver essa questão, empregamos a técnica de cromatografia de afinidade com 

peptídeo J imobilizado, via uma cisteína amino-terminal adicional, em resina UltraLink Iodoacetil 

(J-matriz) e incubamos durante a noite, a 4ºC, a fração solúvel em 1% NP-40 de extrato de células 

LLC-MK2 com suas proteínas de membrana plasmática previamente biotiniladas. 
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A resina J-matriz foi lavada com PBS acrescido de 500 mM NaCl, 1 M NaCl e 4 M uréia e 

foi dividida em dois tubos. Em um deles, o material aderido foi eluído com 8 M uréia, como 

controle positivo, já que é nessas condições técnicas que CK18 é eluída (cf. Magdesian et al., 2001). 

No outro tubo, o material aderido foi tratado com soluções de 200 mM e 500 mM de N-acetil-

glicosamina e, em seguida, com solução de 8 M uréia. 

Verificamos, com esse procedimento, que as soluções de N-acetil-glicosamina foram 

ineficazes na eluição de proteínas aderidas em J-matriz, que só foi obtida após tratamento 

seqüencial com solução de 8 M uréia (Figura 1). Esses resultados indicam que o peptídeo J, 

representante do “domínio FLY”, não se liga a proteínas de membrana plasmática de LLC-MK2 

nem a CK18 via resíduos de N-acetil-glicosamina. 

Da mesma forma, solução contendo 50 mM ATP não foi eficaz na eluição de qualquer 

material protéico aderido à J-matriz, sugerindo a não participação de aminoácidos fosforilados na 

interação entre “domínio FLY” e proteínas de células epiteliais, incluindo CK18 (resultado não 

mostrado). 
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Figura 1 – Análise das frações do extrato de células LLC-MK2 biotiniladas obtidas por 
cromatografia de afinidade em J-matriz. Proteínas de membrana de LLC-MK2 foram biotiniladas e 
incubadas com J-matriz. A resina foi lavada com 1 M de NaCl (1) e 4 M de uréia (2) e dividida em dois 
tubos. No primeiro, o material foi eluído com 8 M de uréia (3) e no segundo, o material foi eluído com 
0,2 M e 0,5 M de N-acetil-glicosamina (4 e 5, respectivamente) e, seqüencialmente, com 8M de uréia (6). 
Alíquotas das lavagens e os eluatos foram fracionados por SDS-PAGE 9%, transferidos para nitrocelulose 
e desenvolvidos com estreptavidina-peroxidase, como descrito em Materiais e Métodos. À esquerda, 
padrão de peso molecular, em kDa. 

 

Ao analisarmos o material que é eluído de J-matriz com solução 8 M uréia, após incubação 

com extrato de células LLC-MK2, verificamos a presença de outras proteínas, além daquela com 

~ 50 kDa, correspondente a CK18 (Figura 1). Uma vez que os filamentos de queratina, 
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componentes do filamento intermediário de células epiteliais, são heteropolímeros obrigatórios, 

cujos monômeros são compostos por polipeptídeos do tipo I, do qual CK18 faz parte (queratinas 

ácidas, de 40-57 kDa), e do tipo II (queratinas básicas, de 53-67 kDa) (Fuchs & Weber, 1994) e já 

que, em células de epitélios simples, CK18 associa-se à CK8 para a formação dos heteropolímeros 

constituintes do filamento intermediário (Moll et al.,1982), avaliamos a possibilidade de CK8 estar 

envolvida no processo de interação entre CK18 e “domínio FLY”. 

Por essa razão, biotinilamos a superfície das células e, após incubação com J-matriz e 

lavagens descritas em Materiais e Métodos, testamos a capacidade de CK18 e CK8 recombinantes 

comerciais (RDI), eluírem o material aderido à J-matriz (Figura 2). 

Observamos que, apesar de CK8 ser capaz de eluir algum material protéico da coluna, essa 

eluição é extremamente mais eficiente quando se utiliza CK18 (Figura 2, canaletas CK8 e CK18, 

respectivamente). Em ambos os casos, a eluição não foi completa, já que mais proteína é eluída 

quando a coluna é tratada seqüencialmente com solução 8M de uréia. 

 

tubo 1 tubo 2

CK8 CK18uréia uréia

tubo 1 tubo 2

CK8 CK18uréia uréia  

Figura 2 – CK8 não é capaz de eluir o receptor de J da coluna de afinidade. Proteínas 
de membrana de LLC-MK2 foram biotiniladas e incubadas com J-matriz. A resina foi lavada com 1 M de 
NaCl e 4 M de uréia e dividida em dois tubos. Separadamente, o material de cada tubo foi eluído com 
10 μg de CK8 comercial (CK8) ou 10 μg de CK18 comercial (CK18) e, seqüencialmente, com 8 M de 
uréia (uréia). Os eluatos foram fracionados por SDS-PAGE 9%, transferidos para nitrocelulose e 
desenvolvidos com estreptavidina-peroxidase, como descrito em Materiais e Métodos. A seta indica a 
região de migração da CK18. 

 

 

4.1.2. Clonagem dos fragmentos amino e carboxi-terminais de CK18 

Com a finalidade de se determinar a região de ligação do “domínio FLY” em CK18, 

elegemos a clonagem, expressão e purificação de fragmentos dessa proteína para empregarmos 

como ferramentas na realização dos testes de adesão. 
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O vetor de expressão pET-21a (Invitrogen), que nos propiciou a adição de cauda de histidina 

à extremidade carboxi-terminal das proteínas recombinantes, foi escolhido para a clonagem dos 

fragmentos de CK18 e, uma vez que nos foi doado um plasmídeo com o cDNA completo de CK18 

de humano, denominado LK442-K18 (Kulesh et al., 1989), optamos por amplificar por PCR 

fragmentos de suas porções amino- e carboxi-terminais a partir desse molde. 

No caso da região amino-terminal, o fragmento de DNA amplificado (406 pb) codificava 

para os 144 primeiros aminoácidos da proteína. Para a porção carboxi-terminal, o fragmento (com 

600 pb) codificava para os últimos 201 aminoácidos de CK18. Amplificamos, ainda, o fragmento 

de DNA correspondente a CK18 completa (1300 pb). 

Depois de estabelecidas as condições ideais para a amplificação por PCR dos fragmentos de 

interesse, obtivemos produtos com os pesos moleculares esperados (Figura 3) e os purificamos a 

partir dos géis de agarose. 
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Figura 3 – Amplificação de fragmentos de CK18 com sítios de restrição NdeI e XhoI, 
a partir de cDNA (plasmídeo LK442-K18). Produtos de PCR com cerca de 400 pb (NT), 600 pb (CT) 
ou 1300 pb (CK18), correspondentes às porções amino e carboxi-terminais e à CK18 completa, 
respectivamente, foram fracionados em gel de agarose 1% e corados com brometo de etídeo. À esquerda, 
padrão de peso molecular, em pares de base.  

 

Clonamos, então, esses fragmentos no vetor para seqüenciamento pGEM-T Easy (Promega) 

e transformamos bactéria E. coli (DH5α) competente com esse material. Extraímos o DNA 

plasmidial e o submetemos a tratamento com as enzimas de restrição NdeI e XhoI. Seqüenciamos 

os clones que apresentaram fragmentos de restrição com tamanhos correspondentes aos insertos e 
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todos apresentaram seqüências com alto grau de identidade com os fragmentos correspondentes de 

CK18 humana. 

Selecionamos um clone de cada transformação e sub-clonamos o inserto purificado no vetor 

de expressão, pET-21a. Após transformação de E.coli (DH5α) competente com os produtos das 

ligações no vetor, escolhemos um sub-clone de cada transformação e purificamos os plasmídeos, 

denominados 400.1pET21a, 600.5pET21a e 1300.4pET21a, correspondentes aos fragmentos 

amino- e carboxi-terminais e à CK18 completa, respectivamente.  

Transformamos bactérias E. coli (BL21) competentes de cepas variadas para avaliação da 

expressão das proteínas recombinantes em cada uma delas e escolhemos a cepa BL21 Codon Plus-

RIL para emprego em nosso estudo por promover expressão das três proteínas recombinantes em 

níveis apreciáveis (Figura 4). 
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Figura 4 – Indução da expressão de CK18 e fragmentos amino- (NTCK18) e carboxi-

terminais (CTCK18) em E. coli, cepa BL21-Codon Plus-RIL. A síntese de proteínas foi induzida 
pela adição de 1 mM de IPTG, a 37ºC. Alíquotas da cultura foram removidas e fracionadas por 
SDS-PAGE 12,5% acrilamida. NI, extrato de bactérias com síntese de proteínas não induzida e 1h e 2h, 
extrato de bactérias com síntese de proteínas induzida por 1 ou 2 horas, respectivamente. Asteriscos 
indicam as proteínas de fusão de interesse. À esquerda, padrão de peso molecular, em kDa. 

 

Após determinação da cepa mais adeqüada à expressão das proteínas de fusão, realizamos 

um cultivo em larga escala das bactérias transformadas, visando à purificação das proteínas 

recombinantes. Previamente, verificamos que as três proteínas de fusão encontravam-se no corpo de 

inclusão. 
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Após indução da síntese protéica por 3 h com 1 mM IPTG, centrifugamos a suspensão de 

bactérias, tratamos as células com solução de lise (Materiais e Métodos) e o corpo de inclusão 

solubilizado foi purificado em coluna de afinidade a íons de níquel. Obtivemos, assim, proteínas de 

16 kDa (144 aminoácidos iniciais de CK18), 29 kDa (201 aminoácidos finais de CK18) e 45 kDa 

(correspondente à CK18 completa) (Figura 4). O padrão de purificação obtido para cada uma das 

três proteínas de fusão está ilustrado na Figura 5.  
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Figura 5 – Purificação de CK18 e seus fragmentos amino- (NTCK18) e carboxi-
terminais (CTCK18) por coluna de afinidade a Ni2+. Corpos de inclusão contendo as proteínas de 
interesse foram solubilizados em solução 8 M de uréia (tampão de lise) e purificados em coluna de níquel, 
conforme descrito em Materiais e Métodos. FT, flow through; L1, lavagem com tampão de lise; L2, 
lavagem com 40 mM imidazol e fx, frações eluídas com 1 M imidazol. Na purificação de CK18, frações 
do pico protéico foram analisadas por SDS-PAGE 9% e, para NTCK18 e CTCK18, por SDS-PAGE 
12,5%. À esquerda, padrão de peso molecular, em kDa. 

 

Caracterizamos alíquotas das proteínas purificadas frente à reatividade com anticorpos 

contra cauda de histidina (anti-HisTag) e contra mistura de citoqueratinas (anti-CKPAN) e, como 

esperado, as três proteínas de fusão reagiram positivamente com ambos (Figura 6). 
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Figura 6 – Caracterização de CK18 e de seus fragmentos amino-(NTCK18) e carboxi-
terminais (CTCK18) frente à reatividade com anticorpos. As proteínas de fusão, CK18 e seus 
fragmentos amino-(NT) e carboxi-(CT) terminais, foram purificadas, fracionadas por SDS-PAGE 12,5%, 
transferidas para membranas de nitrocelulose, desenvolvidas com anti-HisTag, em diluição 1:4000 
(Painel Anti-HisTag) e anti-CK PAN, diluído 1:1000 (Painel Anti-CK PAN) e reveladas por 
quimioluminescência, conforme descrito em Materiais e Métodos. À esquerda, padrão de peso molecular, 
em kDa. 

 

A menor reatividade com anti-HisTag observada para CTCK18 (Figura 6, Painel Anti-

HisTag) é provavelmente devida a diferenças no padrão de transferência desta proteína para a 

membrana de nitrocelulose, já que testes realizados por dot blot, onde a mesma concentração de 

cada uma das proteínas foi imobilizada, mostraram padrão de reatividade comum às três proteínas 

com esse anticorpo (resultado não mostrado). 

 

4.1.3. Mapeamento do sítio de ligação de “domínio FLY” em CK18 

De posse das proteínas recombinantes CK18 e seus fragmentos amino- (NTCK18) e 

carboxi- (CTCK18) terminais, iniciamos testes visando a caracterização do sítio de ligação do 

“domínio FLY”, aqui representado por peptídeo J, à proteína. Para tanto, imobilizamos J ou seu 

mini-análogo sem efeito biológico (Magdesian et al., 2001), J-Ala, utilizado como controle 

negativo, em membranas de nitrocelulose e os submetemos a incubações com soluções contendo as 

proteínas de fusão derivadas de CK18. Realizamos a detecção da interação entre proteínas e 

peptídeos por quimioluminescência, após reação com anti-HisTag e anticorpo secundário acoplado 

à peroxidade. Como controle positivo, avaliamos também a ligação de CK18 completa aos 
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peptídeos. Como esperado, verificamos interação de CK18 somente com peptídeo J, de maneira 

dose-dependente (Figura 7, Painel CK18). 

Com relação aos fragmentos de CK18, observamos interação dose-dependente somente 

entre a porção amino-terminal e peptídeo J (Figura 7, Painel NTCK18), dado que foi reproduzido 

em vários ensaios realizados. 
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Figura 7 – Ligação de fragmentos de CK18 a peptídeo J ou J-Ala. Alíquotas de 0,5 a 

1,5 nmol de peptídeo J ou J-Ala (JA) foram imobilizadas em membranas de nitrocelulose. Soluções de 
CTCK18, NTCK18 ou CK18 foram incubadas com as membranas e a detecção das proteínas ligadas ao 
peptídeo foi feita por reação com anti-His Tag 1:4000, conforme descrito em Materiais e Métodos. CK18 
foi utilizada como controle positivo e peptídeo J-Ala, como controle negativo. 

 

Os dados apresentados sugerem, então, a porção amino-terminal de CK18, em quaisquer dos 

144 aminoácidos iniciais da proteína, como sendo o sítio de ligação do “domínio FLY”. 

Paralelamente, nosso laboratório selecionou um peptídeo ligante de J (peptídeo PD, com 

seqüência SRYPLFQLGV) através da técnica de varredura de uma biblioteca de phage display 

(dados não publicados).  

A análise da seqüência de aminoácidos da molécula em ambos os sentidos utilizando a 

ferramenta BLAST 2.2.13 (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST, Altschul et al., 1990) não revelou 

consenso quanto à identidade do peptídeo. No entanto, um anticorpo monoclonal desenvolvido 

contra a molécula em questão, denominado 4A5-5, foi capaz de imunoprecipitar uma única proteína 

de extrato total de LLC-MK2, com massa molecular idêntica à da CK18 presente nessas células 

epiteliais (dados não publicados). 

Por essa razão, testamos por imunoprecipitação a reatividade de 4A5-5 frente às proteínas 

recombinantes derivadas de CK18 e confirmamos a interação entre o anticorpo e CK18, assim 
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como entre o monoclonal em questão e a porção amino-terminal de CK18 (Figura 8), sugerindo 

que o peptídeo PD, contra o qual se produziu o anticorpo, mimetize a região amino-terminal de 

CK18 ligante de J. 
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Figura 8 – Anticorpo monoclonal contra peptídeo PD (4A5-5) imunoprecipita CK18 e 
sua porção amino-terminal. Alíquotas das proteínas recombinantes CK18 (1) e suas porções amino- (2) 
e carboxi- (3) terminais foram incubadas com 4A5-5, conforme descrito em Materiais e Métodos. 
Proteína A-Sepharose foi utilizada para isolar os imuno-complexos e, após lavagens, o material foi 
fracionado por SDS-PAGE 12,5% e o gel corado com Coomassie Blue (Painel 4A5-5). Um tubo sem 
proteínas recombinantes foi analisado como controle negativo (4). Em paralelo, a mesma quantidade de 
proteínas foi fracionada por SDS-PAGE 12,5% e corada com Coomassie Blue (Painel controle). À 
esquerda, padrão de peso molecular, em kDa. 

 

Uma análise comparativa pontual entre a seqüência de aminoácidos do peptídeo PD e a 

porção amino-terminal de CK18, por meio de alinhamento das duas seqüências utilizando o 

programa ClustalW 1.82 (www.ebi.ac.uk/clustalw; Chenna et al., 2003), revelou no extremo inicial 

da proteína, alguns aminoácidos similares, seguidos por um gap e por outros 3 aminoácidos 

idênticos (Figura 9). Uma vez que as extremidades amino- e carboxi-terminais de citoqueratinas 

apresentam estrutura globular, é possível que peptídeo PD mimetize uma seqüência de aminoácidos 

acessíveis de CK18 pós-enovelamento, que poderiam representar o epítopo do anticorpo e/ou o sítio 

de interação entre CK18 e “domínio FLY”, via J. 
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Figura 9 – Análise comparativa entre porção amino-terminal de CK18 e peptídeo PD. 
Peptídeo PD e os primeiros 144 aminoácidos da seqüência de CK18 humana (identificada sob locus NP 
954657) foram alinhados pelo programa Clustal W 1.82. Os símbolos “*”, “:” e “.” representam 
aminoácidos idênticos, uma substituição conservada e uma substituição semi-conservada, 
respectivamente. 

 

Para avaliarmos um possível papel fisiológico de peptídeo PD, provável análogo da porção 

amino-terminal de CK18 responsável pela interação com o “domínio FLY”, testamos seu efeito 

quando presente no meio de infecção de células epiteliais por tripomastigotas de T. cruzi 

(Figura 10). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 J PD 4A5-5 4A5-5+J IgG

%
 In

fe
cç

ão
 

 

Figura 10 – A infecção de células epiteliais por tripomastigotas e o efeito da adição de 
J ao meio de infecção são inibidos por peptídeo PD. Monocamadas de células LLC-MK2 foram 
crescidas em lamínulas de placas de 8 poços, lavadas e cada poço foi pré-incubado por 15 min com 
DME+2% SFB (0) suplementado por 100 μM J (J),  100 μM peptídeo PD (PD) ou anticorpo 4A5-5 
diluído 1:100 na ausência (4A5-5) ou presença de 100 μM de peptídeo J (4A5-5+J). IgG de camundongo 
(IgG) foi usada como controle negativo. Essas células foram, então, infectadas com tripomastigotas na 
razão de 100 parasitas por célula, por 2 h, a 37ºC. Os parasitas não aderidos foram removidos por 
exaustivas lavagens e, após incubação por 48 h, a 37ºC, as células foram fixadas e coradas com o 
marcador de ácidos nucléicos, Hoechst, conforme descrito em Materiais e Métodos. Para cada ponto, um 
mínimo de 100 células foram examinadas para contagem de parasitas. 
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Conforme esperado para um agente que interfere no complexo CK18-“domínio FLY”, já 

descrito como importante no processo invasivo (Magdesian et al., 2001), verificamos que a 

presença de 100 μM de peptídeo PD, bem como de 4A5-5, anticorpo monoclonal contra sua 

seqüência, inibem a infecção por tripomastigotas em cerca de 25% e 15%, respectivamente 

(Figura 10). 

A adição de 100 μM de peptídeo J, de acordo com dados anteriores (Magdesian et al., 

2001), causou significativo estímulo da infecção e, reforçando a idéia de que tanto J quando PD 

atuam no mesmo complexo receptor-ligante, a adição de anticorpo contra peptídeo PD inibe o efeito 

potencializador da infecção que J apresenta (Figura 10 – comparar pontos J, 4A5-5 e 4A5-5+J). 

Assim, a caracterização da porção amino-terminal de CK18 como ligante de peptídeo J, 

juntamente com o fato desta proteína ter sido identificada como receptor de J em superfície celular 

(Magdesian et al., 2001), sugere a presença dessa região protéica apresentada à superfície da célula, 

viabilizando a interação com do “domínio FLY”, via peptídeo J e, por extensão, com Tc85 

apresentada por tripomastigotas. 

Adicionalmente, a identificação de peptídeo PD, molécula selecionada em meio a uma 

biblioteca de  phage display como interatora com J, como sendo análoga da porção amino-terminal 

de CK18, permitiu a localização do provável sítio de ligação de J à proteína, o que determinamos 

pelo alinhamento entre as seqüências de aminoácidos de PD e NTCK18 e identificação de região 

com identidade de aminoácidos. 

 

 

4.2. “Domínio FLY” como motivo adesivo de Tc85 

4.2.1. “Domínio FLY” adere em superfície de células de cultura 

Paralelamente ao mapeamento do sítio de ligação de CK18 ao peptídeo J, e visando 

caracterizar a função do “domínio FLY”, procuramos identificar seus efeitos em células de cultura, 

os quais pudessem ser responsáveis pelo aumento da infecção celular por tripomastigotas observado 

quando na presença de J (Magdesian et al., 2001). 

Ensaios iniciais com células tratadas com 100 μM de peptídeo J, avaliando a possível 

entrada de reagentes impermeáveis, como iodeto de propídeo e homodímero de etídeo-2 (Molecular 
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Probes), demonstraram que o aumento da infecção não era devido à presença de poros ou aumento 

de permeabilidade da membrana plasmática induzidos pelo tratamento com J (resultados não 

mostrados).  

Dessa forma, uma possível explicação para o estímulo da invasão por T. cruzi, seria que o 

tratamento das células epiteliais com o peptídeo fosse capaz de ativar alguma via de sinalização 

intracelular relacionada ao aumento da capacidade de endocitose mediada, ou não, por receptor. 

Por essa razão, investigamos a possibilidade de “domínio FLY” promover alterações em 

vias de endocitose de células epiteliais e, para tanto, valemo-nos do emprego de partículas inertes 

adicionadas ao meio de cultura, recobertas com 100 μM de peptídeo J (Figura 11). 

Em testes preliminares, observamos um significativo aumento no número de partículas 

(beads) associadas às células, quando houve pré-tratamento dos beads com peptídeo J. Tal 

comportamento não foi reproduzido quando as partículas são adicionadas ao meio de cultura na 

presença do peptídeo em solução (Figura 11). 
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Figura 11 – Efeito de peptídeo J na interação entre partículas inertes e células 
epiteliais. Beads de látex de 1,24 μm de diâmetro foram incubados com monocamadas de LLC-MK2 à 
razão de 10 beads/célula em DME+10%SFB (C) contendo 2% DMSO (D) ou 100 μM J (J) por 1 hora a 
37ºC. Alternativamente, beads foram pré-tratados com DME+10%SFB (C-bead), contendo 2% DMSO 
(D-bead) ou 100 μM J (J-bead), como descrito em Materiais e Métodos, e incubados com as células da 
mesma forma. Após lavagens, as células foram fixadas, fotografadas e o número de beads por célula 
determinado por contagem manual. 
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Realizamos, então, o estudo temporal do efeito de peptídeo J adsorvido aos beads (J-beads) 

na interação com células epiteliais. Enquanto os beads controle não apresentam interação 

considerável em nenhum dos períodos de tempo avaliados, verificamos aumento no número de 

J-beads associados às células em função do tempo, que atingiu o ponto máximo em 45 minutos e, a 

partir de 1 hora, diminuiu substancialmente (Figura 12).  

 

 

Figura 12 – Curva temporal de efeito de peptídeo J na interação entre partículas 
inertes e células epiteliais. Beads de látex de 1,24 μm de diâmetro foram pré incubados com 2% 
DMSO (triângulo vermelho) ou 100 μM J (círculos verdes), como descrito em Materiais e Métodos, e 
incubados com monocamadas de LLC-MK2 à razão de 50 beads/célula em DME+10%SFB, por períodos 
de tempo indicados, a 37ºC. Após lavagens, as células foram fixadas, fotografadas e o número de beads 
por célula determinado por contagem manual. 

 

Em seu estudo de receptores de EGF, Wong sugeriu que o decréscimo na associação entre 

EGF e células, observado em curva temporal e, como em nosso sistema, após atingir um plateau, 

poderia ser a inibição da internalização do receptor envolvido no processo ou a uma aceleração do 

reciclamento do mesmo (Wong et al., 2002). 

Já que CK18 foi descrita como receptor de J (Magdesian et al., 2001) e há relato de 

citoqueratinas modificadas presentes na superfície de carcinomas que possivelmente ciclam entre a 

superfície e compartimentos endocíticos (Ditzel et al., 1997), realizamos testes visando determinar 

se J induziria um processo similar. Para isso, pré-incubamos células com J-beads ou D-beads, 

controle negativo, por tempos variados a 37ºC, e seqüencialmente com anticorpo contra CK18, por 

2 horas a 4ºC ou 37ºC, condição para promover eventual adesão à superfície sem ou com 
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subseqüente internalização, respectivamente. Após lavagens, as células foram fixadas e avaliamos a 

distribuição do imunocomplexo na célula por imunofluorescência. A partir dessa série 

experimental, pudemos concluir que, ao menos nos períodos de tempo analisados, (0, 60, 90 e 120 

min), não há alteração no perfil de distribuição de CK18, em células tratadas com J-beads com 

relação ao controle (resultado não mostrado), o que sugere o não envolvimento do reciclamento de 

receptor de J, no que diz respeito à CK18. Novamente, no entanto, observamos decréscimo no 

número de J-beads associados às células, em períodos superiores a 1 hora de tratamento, da ordem 

de grandeza de 50% (resultados não mostrados). 

Para tentar identificar o mecanismo de ação de peptídeo J na promoção de interação de 

partículas inertes e células epiteliais, foram testadas algumas drogas que atuam em vias envolvidas 

em endocitose e/ou processos relacionados à invasão por T. cruzi (Tabela 1).  

A adição de quelante de íons Ca2+, BAPTA-AM, permeável à membrana plasmática, inibiu 

de maneira dose-dependente, a associação de beads pré-incubados com J às células (Tabela 1 – 

J-beads, BAPTA). Íons de cálcio são essenciais aos processos de endocitose por promoverem, 

atuando em proteínas do citoesqueleto, a migração de vesículas endossomais à superfície celular 

(Rodriguez et al., 1999) e a diminuição da concentração intracelular de cálcio, com o emprego do 

quelante, pode ter interferido nesse processo, o que justificaria a inibição da associação entre 

J-beads e as células, sob essas condições. 

 

Condição D-beads  
(%) 

J-beads  
(%) 

Controle 9 ± 5 100 ± 10 
BAPTA 1:2000 13 ± 3 81 ± 14 
BAPTA 1:1000 15 ± 6 65 ± 26 
BAPTA 1:500 12 ± 2 58 ± 12 
Genisteína 16 ± 5 52 ± 7 
Ácido okadáico 16 ± 5 41 ± 10 
Vanadato 12 ± 9 73 ± 15 
  

Tabela 1 – Efeitos de drogas na interação de partículas inertes e células epiteliais. 
Beads de látex de 1,24 μm de diâmetro foram pré tratados com 2% DMSO (D-beads) ou 100 μM J 
(J-beads) e incubados por 1 h a 37ºC à razão de 5 beads por célula LLC-MK2 pré-incubada por 30 min 
com diferentes reagentes em DME+10%SFB. As drogas utilizadas foram BAPTA-AM, 250 μM 
genisteína, 0,1 μg/mL ácido okadáico e 1 mM vanadato de sódio. Após lavagens, as células foram 
fixadas, fotografadas e o número de beads por célula determinado por contagem manual. 
100% = 1,5 beads/célula, obtido da média das determinações do controle. 
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Genisteína, inibidor de tirosina quinase, e ácido okadáico, inibidor de serina/treonina 

fosfatase, inibem cerca de 50% e 60%, respectivamente, a associação de J-beads com as células 

(Tabela 1). O tratamento com vanadato de sódio, inibidor de tirosina fosfatase, não resultou em 

inibição significativa da interação, indicando a não participação dessa proteína no mecanismo de 

ação de J. Nenhuma das condições estudadas afetou de forma significativa a numericamente 

desprezível interação de beads pré-incubados com DMSO (Tabela 1, D-beads), utilizados nos 

ensaios como controle negativo. 

Durante a realização desses experimentos iniciais, adquirimos partículas fluorescentes (de 

diferentes cores) com a superfície carboxilada, esfecíficas para modificação covalente por peptídeos 

ou proteínas com grupamentos amina livres. Decidimos acoplar covalentemente peptídeos aos 

beads coloridos, seguindo procedimento descrito por Dersch & Isberg (1999), para facilitar a 

visualização e contagem das partículas. 

Como J-Ala é um peptídeo análogo derivado de J sem o efeito biológico de promotor de 

adesão celular (Magdesian et al., 2001), realizamos testes que o utilizavam como controle negativo 

em nossos ensaios de interação entre os beads e células epiteliais. A Figura 13 mostra uma 

comparação entre as capacidades de ligação dos diferentes controles (DMSO-beads e JAla-beads) 

com relação aos beads modificados com J: como esperado, JAla-beads, assim como DMSO-beads, 

apresentam interação numericamente desprezível com células LLC-MK2, em relação aos J-beads. 
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Figura 13 – Efeito dos peptídeos J e J-Ala e de DMSO na interação de partículas 

inertes com monocamadas de LLC-MK2. Beads de látex (Polysciences Inc.) de 1,24 μm (DMSO) ou 
beads fluorescentes carboxilados (Molecular Probes) de 2,4 μm (J-Ala) de diâmetro foram pré-incubados 
com 2% DMSO ou covalentemente modificados com J-Ala, respectivamente (conforme Materiais e 
Métodos), e incubados com monocamadas de LLC-MK2 à razão de 50 beads/célula em DME+2%SFB 
por 1 h a 37ºC. Após lavagens, as células foram fixadas e os núcleos corados com Hoechst. Foram 
capturadas imagens de fluorescência e o número de beads por célula foi determinado por contagem 
manual. A barra J representa a média de aferições de beads de látex de 1,24 μm ou beads fluorescentes 
carboxilados de 2,4 μm de diâmetro pré-incubados com 100 μM de J ou covalentemente modificados 
com J, respectivamente, e 100% representa 17,4 J-beads/célula. 
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J-Ala, apesar de não promover adesão de células epiteliais (Magdesian et al., 2001), é um 

mini-peptídeo derivado de J (Materiais e Métodos). Dentre os 8 aminoácidos presentes em J e não 

componentes de J-Ala, há dois (duas lisinas) com grupamentos amina livres nas cadeias laterais, o 

que gera duas importantes diferenças entre os peptídeos: J apresenta duas cargas positivas e dois 

potenciais sítios de ligação aos beads carboxilados a mais que J-Ala. 
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Figura 14 – Padrão de interação entre J-beads e JAla-beads com células epiteliais não 
difere em função de diferença de cargas ou de acoplamento dos peptídeos às partículas. Beads 
fluorescentes carboxilados foram covalentemente modificados com peptídeos J-Ala, miniJ ou J (conforme 
Materiais e Métodos), e incubados com monocamadas de LLC-MK2 à razão de 50 beads/célula em 
DME+2%SFB por 1 h a 37ºC. Após lavagens, as células foram fixadas e os núcleos corados com 
Hoechst. Foram capturadas imagens de fluorescência e o número de beads por célula foi determinado por 
contagem manual. a. Padrão de distribuição de beads covalentemente modificados em células epiteliais; 
b. Análise global de beads/célula, após contagem manual de células (núcleos azuis corados com Hoechst) 
e dos beads (partículas pequenas azuis – J-Ala, esverdeadas – miniJ, ou vermelhas – J) e c. Ampliação de 
algumas células de a, destacando perfil predominantemente pericelular de distribuição dos miniJ- e 
J-beads. 
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Por essa razão, para descartar a possibilidade que a diferença de interação entre J-beads ou 

JAla-beads e as monocamadas celulares se desse devido à diferença de cargas ou de acoplamento 

dos peptídeos nas partículas, testamos o peptídeo miniJ (Figura 14), com o mesmo número de 

aminoácidos que J-Ala, porém com a importante substituição L(leucina)→A(alanina), essencial 

para a diferença de comportamento dos peptídeos frente à promoção, ou não, de adesão celular 

(Magdesian, 2000). 

Assim, realizamos o acoplamento covalente de miniJ aos beads (miniJ-beads), da mesma 

forma que fizemos com J-Ala e J, e os incubamos com monocamadas de células LLC-MK2. Após 

contagem do total de beads/célula para cada peptídeo testado, verificamos que miniJ-beads 

interagem com as células tanto quanto J-beads, apresentando inclusive o mesmo perfil de 

distribuição predominantemente pericelular, ao passo que JAla-beads apresentam interação 

numericamente desprezível com relação a qualquer um dos dois outros peptídeos (Figura 14).  

Pudemos concluir que a diferença de comportamento entre J e J-Ala, frente à interação com 

as células, realmente é devida à substituição da leucina em J pela alanina em J-Ala e não por 

diferença de cargas ou de acoplamento dos peptídeos às partículas, exatamente como visto no 

estímulo da infecção por tripomastigotas promovido por J (Magdesian et al., 2001). 

Avaliamos, também, o padrão de interação dos peptídeos imobilizados nos beads em outra 

linhagem celular, as células epiteliais CHO, e verificamos que J-beads interagem com essas células 

cerca de cinco vezes mais do que JAla-beads (Figura 15), reforçando os dados obtidos com as 

células epiteliais LLC-MK2 (Figuras 13 e 14), com as quais a interação com JAla-beads é ínfima 

quando comparada com J-beads. 

Até aqui, no entanto, devido às condições técnicas empregadas nos ensaios, não éramos 

capazes de diferenciar se o efeito promovido por J envolvia aumento de capacidade endocítica 

celular ou somente estímulo de adesão. 

Para resolver essa questão, e por estarmos trabalhando com monocamadas de células 

epiteliais, aderidas ao substrato, foi necessária a implementação de um método que nos permitisse 

qualificar e, principalmente, quantificar as partículas aderidas bem como as internalizadas e 

relacioná-las ao número de células estudadas. 
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Figura 15 – Efeito de peptídeos J e J-Ala na interação de partículas inertes com 

monocamadas de células CHO. Beads fluorescentes carboxilados com ~ 2,4 μm de diâmetro foram 
covalentemente modificados com J ou J-Ala (conforme Materiais e Métodos), e incubados com 
monocamadas de CHO à razão de 10 beads/célula em DME+2%SFB por 1 h a 37ºC. Após lavagens, as 
células foram fixadas e os núcleos corados com Hoechst. Foram capturadas imagens de fluorescência e o 
número de beads por célula foi determinado por contagem manual. 

 

Há uma série de métodos descritos na literatura que propiciam esse tipo de diferenciação, 

entretanto, eles são focados preferencialmente no uso de células em suspensão e de partículas 

contendo DNA, como leveduras e/ou bactérias, ou fluoróforos susceptíveis a quenching (Burleson 

et al., 1987 e Giaimis et al., 1992, por exemplo). 

A metodologia que empregamos para distingüir adesão de endocitose baseia-se em 

quantificação por citometria de fluxo (FACS) do número das partículas aderidas e internalizadas e 

dos núcleos celulares. Para contagem dos núcleos, empregamos um tampão contendo 1% de Triton 

X-100 (solução de Dvorak, vide Materiais e Métodos), capaz de solubilizar a membrana plasmática 

e o citoplasma para liberar eventuais partículas endocitadas sem, no entanto, solubilizar a carioteca 

ou alterar o comportamento dos beads frente aos reagentes de detecção ou frente às células 

(resultado não mostrado). 

Para diferenciar as partículas aderidas das internalizadas, preparamos beads com peptídeo J 

covalentemente acoplado (J-beads) e os bloqueamos com albumina biotinilada. Dessa forma, 

partículas aderidas à superfície celular seriam capazes de reagir com avidina-AlexaFluor488, 

tornando-se fluorescentes, enquanto as internalizadas, sem acesso ao reagente, permaneceriam 

opacas (Figura 16). 

A Figura 16 ilustra o padrão de fluorescência obtido para as partículas tratadas com o 

fluoróforo em comparação às não tratadas: há diferença de três ordens de grandeza entre os níveis 
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de autofluorescência das partículas negativas e os níveis de fluorescência das positivas. Já as janelas 

escolhidas para análise dos beads e dos núcleos (Figura 17) não sofrem interferência de eventuais 

debris celulares, o que torna o método viável. 
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Figura 16 – Beads covalentemente modificados com BSA (BSA-bead) ou J (J-bead), 

bloqueados com BSA-biotinilada e submetidos (+) ou não (-) a tratamento com avidina-
AlexaFluor488. Análise por FACS de partículas controle. Notar a escala logartítmica no eixo de 
intensidade de fluorescência (eixo Empty). 
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Figura 17 – Análise por FACS dos padrões de dispersão de partículas e de 

fluorescência de células LLC-MK2 controle. LLC-MK2 aderentes foram submetidas à extração com 
solução de Dvorak e analisadas por FACS. Quadro A, dot plot relacionando tamanho (eixo x) e 
complexidade das partículas (eixo y). Quadro B, padrão de fluorescência da janela R2 (núcleos). 
Quadros C e D, janelas R2 e R1, ilustrando dot plot núcleos e beads, repectivamente. 
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De posse da nova metodologia, preparamos experimentos para saber se J promove aumento 

da capacidade endocítica da célula ou simplesmente adere em sua superfície. Finalmente, as 

monocamadas de células LLC-MK2 foram incubadas por 1 hora, a 4ºC ou a 37ºC, com J-beads ou 

BSA-beads, preparados exclusivamente para análises por FACS, lavadas e submetidas ao 

tratamento com solução de Dvorak ou, para avaliar um possível efeito de J-beads a longo prazo, 

incubadas por 1 hora a 37ºC, lavadas e submetidas a chase de 24 horas, previamente ao tratamento 

com solução de Dvorak. 

Corroborando dados qualitativos obtidos por avaliação por microscopia de fluorescência de 

células incubadas com BSA-beads e J-beads com albumina biotinilada e tratadas com avidina-

AlexaFluor488, as análises por FACS mostraram que o fenômeno que observamos trata-se de 

adesão e não endocitose das partículas (Figura 18). 
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Figura 18 – Análise por FACS de BSA-beads e J-beads internalizados ou aderidos a 

células LLC-MK2. BSA-beads ou J-beads, à razão de 10 beads (0,885 μm de diâmetro) por célula, 
foram incubados com monocamadas de células epiteliais por 1 hora a 4ºC ou 37ºC, que foram lavadas e 
submetidas a extração com solução de Dvorak e análise por FACS. Alternativamente, os beads foram 
incubados por 1 hora a 37ºC, as células foram lavadas e submetidas a incubação por 24 horas em meio 
de cultura (pontos chase), seguida por tratamento com solução de Dvorak e análise por FACS. O total 
de beads por célula foi determinado e os aderidos, fluorescentes, foram quantificados separadamente. 
Beads internalizados foram calculados pela diferença entre o total e os aderidos. 

 

Após 1 h de incubação, cerca de 95% dos J-beads estão aderidos à superfície das células, o 

que ocorreu com incubações realizadas tanto a 4ºC quanto a 37ºC. Os cerca de 5% de J-beads 

internalizados em ambas as condições representam apenas uma pequena fração que é normalmente 
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endocitada, inclusive com BSA-beads, partículas controle sem adição de peptídeo, que aderem às 

células somente cerca de 10% do total de J-beads (Figura 18).  

Mais uma vez, assim como mostrado na curva temporal de associação de J-beads (Figura 

12), observamos substancioso decréscimo no número de J-beads associados às células em período 

de incubação superior a 1 hora (Figura 18), enquanto na condição controle, novamente, verificamos 

aumento dessa associação. 

É interessante notar que, ao passo que beads controle interagem com as células de maneira 

dependente de conformação das proteínas de membrana e do metabolismo celular (Figura 19), a 

adesão de J-beads à superfície celular (Figura 19), apesar de numericamente superior à de 

partículas controle (Figura 11, Figuras 12 a 15 e Figura 19), parece ser pouco dependente de tais 

parâmetros: não observamos variação significativa no número de J-beads por célula quando as 

incubações foram realizadas a 4ºC ou 37ºC, com as células viáveis ou quando foram empregadas 

células pré-fixadas com paraformaldeído (Figuras 18 e 19). 
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Figura 19 – Interação de J-beads e BSA-beads com monocamadas de células 
LLC-MK2 pré-fixadas com paraformaldeído ou vivas, a 4ºC ou 37ºC. Beads fluorescentes 
carboxilados com ~ 2,4 μm de diâmetro foram covalentemente modificados com J ou BSA (conforme 
Materiais e Métodos), e incubados à razão de 10 beads/célula em DME+2%SFB com monocamadas de 
LLC-MK2 pré-fixadas, por 1 h a 37ºC (pré-fix) ou vivas, por 1 h, a 4ºC ou a 37ºC. Após lavagens, as 
células foram fixadas e os núcleos corados com Hoechst. Foram capturadas imagens de fluorescência e o 
número de beads por célula foi determinado por contagem manual. Inset = escala ampliada de 
BSA-beads/célula. 
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Quando testamos a linhagem celular macrofágica J774, observamos que não há variação entre 

interação de J-beads e JAla-beads com as células (Figura 20). Nesse caso, ambas as partículas são 

fagocitadas e/ou aderem à superfície celular na mesma proporção, sugerindo que o mecanismo de 

ação de J seja específico para células não-fagocíticas. 
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Figura 20 – Efeito de peptídeos J e J-Ala na interação de partículas inertes com células 
J774. Beads fluorescentes carboxilados com 2,4 μm de diâmetro foram covalentemente modificados com 
J ou J-Ala (conforme Materiais e Métodos), e incubados com células J774 à razão de 10 beads/célula em 
RPMI+10%SFB por 1 h a 37ºC. Após lavagens, as células foram fixadas e os núcleos corados com 
Hoechst. Foram capturadas imagens de fluorescência e o número de beads por célula foi determinado por 
contagem manual. 

 

De fato, em concordância com esse dado, há relatos na literatura que sugerem que os 

tripomastigotas são internalizados através de mecanismos diferentes, dependentes da natureza 

fagocítica (profissional ou não) da célula hospedeira: enquanto o tratamento de células não 

fagocíticas com citocalasina D, potente promotor da despolimerização dos filamentos de actina, 

estimula a infecção, macrófagos pré-incubados com essa droga têm a infecção marcadamente 

diminuída (Caler et al., 2000). 

 

4.2.2. Peptídeo J adere e induz adesão de T. cruzi na matriz extracelular 

Durante os estudos de mapeamento do sítio de ligação de Tc85-11 em laminina, verificou-se 

que somente seu domínio amino-terminal é ligante para essa proteína (Marroquin et al., 2004). 

Apesar de J não se ligar em laminina purificada (resultado não mostrado), avaliamos se as 

partículas modificadas com peptídeo J seriam capazes de interagir com a matriz extracelular de 
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células epiteliais e observamos que J-bead, e não BSA-bead ou JAla-bead, partículas controle, 

adere em ECM de LLC-MK2 (Figura 21). 
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Figura 21 – J-bead adere em matriz extracelular de LLC-MK2. Lamínulas contendo 

matriz extracelular de células epiteliais foram incubadas por 1 hora a 37ºC com BSA-bead, JAla-bead ou 
J-bead, todos com 2,4 μm de diâmetro e azuis. Após lavagens, as lamínulas foram fixadas com 4% de 
paraformaldeído e montadas sobre lâminas que foram divididas em 12 campos e fotografadas com câmera 
digital acoplada a microscópio de fluorescência, sob excitação de luz ultra-violeta. 

 

 

A possibilidade da presença de CK18 contaminante no ensaio foi afastada, uma vez que a 

reatividade entre ECM que isolamos e anticorpo anti-CK18, avaliada por imunofluorescência, foi 

idêntica à resposta observada no controle, sem anticorpo primário (resultado não mostrado). 

Como diversas moléculas de ECM foram descritas como ligantes para tripomastigotas, 

avaliamos se o peptídeo J promovia alguma alteração no padrão de interação entre T. cruzi e ECM. 

Com efeito, na presença de 50 μM de peptídeo J notamos um aumento da ordem de 5 vezes com 

relação aos controles (sem peptídeo e na presença do solvente de J) da adesão dos tripomastigotas à 

matriz extracelular (Figura 22). 
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Figura 22 – Peptídeo J estimula adesão de tripomastigotas à matriz extracelular. 

Lamínulas contendo matriz extracelular de células epiteliais foram incubadas por 1 hora a 37ºC com 
tripomastigotas de T. cruzi (ty) em DME+2%SFB ou na presença de DMSO ou 50 μM J. Após lavagens, 
as lamínulas foram fixadas e os parasitas incubados com anticorpo policlonal anti-CL, tratados com 
anti-IgG de coelho acoplada a AlexaFluor 546. As lâminas foram divididas em 12 campos, fotografadas 
com câmera digital acoplada a microscópio de fluorescência e o número de parasitas por foto determinado 
por contagem manual. 

Os ensaios descritos nessa parte de nosso trabalho, nos quais empregamos peptídeo J, 

representante do “domínio FLY” acoplado a partículas inertes para avaliar sua interação com 

células, sugerem a participação desse fragmento conservado em etapas adesivas do processo de 

infecção por T. cruzi. 

 

4.3. “Domínio FLY” induz secreção de proteínas de células epiteliais LLC-MK2

Uma vez que nossos resultados depunham contra a hipótese inicial de promoção de 

endocitose, outra possibilidade para “domínio FLY” estimular a infecção por tripomastigotas, que 

investigamos, seria que o tratamento das células com peptídeo J induzisse o aumento do número de 

seus receptores na membrana plasmática. 

Visando determinar se peptídeo J promove mobilização de CK18, proteína descrita como 

seu receptor, para a superfície de células epiteliais, realizamos ensaios de imunoprecipitação de 

células tratadas com o peptídeo e submetidas à biotinilação de suas proteínas acessíveis ao reagente 

NHS-Sulfo-biotina, impermeável à membrana plasmática. 

Para isso, incubamos as células com 100 μM de peptídeo J ou volume equivalente de seu 

solvente, DMSO, por 1 hora, em 37ºC, condição descrita como estimuladora da invasão (Magdesian 

et al., 2001), biotinilamos suas proteínas de superfície, como descrito para o isolamento do receptor 
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de J (Magdesian, 2000) e submetemos o extrato solúvel em 1% de NP-40 a imunoprecipitação com 

anticorpo monoclonal contra CK18 de camundongo, TROMA2.  

Resultados preliminares indicaram sutil aumento na quantidade de proteína biotinilada com 

cerca de 50 kDa em material imunoprecipitado previamente tratado com peptídeo J. Outras 

proteínas acessíveis à biotina e possivelmente imunorelacionadas com CK18 também foram 

evidenciadas nesses ensaios, somente na condição onde houve tratamento das células com J (Figura 

23, Painel biotina). 
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Figura 23 – Imunoprecipitação de proteínas de superfície de LLC-MK2 com anticorpo 
anti CK18. Células controle (C) ou tratadas a 37ºC por 1 hora com DMSO (D) ou 100 μM J foram 
biotiniladas como descrito (Magdesian, 2000) e imunoprecipitadas com TROMA2, anticorpo monoclonal 
contra CK18 de camundongo. O material imunoprecipitado foi fracionado por SDS-PAGE 9%, 
transferido para membrana de nitrocelulose e desenvolvido com estreptavidina-peroxidase, como descrito 
em Materiais e Métodos (painel biotina). Essa membrana foi recuperada e submetida a western blot com 
TROMA 2, na diluição 1:100 (Painel Anti-CK18), como descrito em Materiais e Métodos. À esquerda, 
padrão de peso molecular, em kDa. 

 

Após recuperação da membrana e revelação com TROMA 2, monoclonal contra CK18 de 

camundongo, observamos aumento na quantidade total da proteína de ~ 50 kDa, o que poderia 

sugerir que o tratamento com peptídeo J promoveu aumento na solubilidade de CK18 (Figura 23, 

Painel TROMA2). 

Novos testes realizados com anti-CKPAN, mistura de monoclonais contra citoqueratinas, 

incluindo CK8 e CK18 (Figura 24), e com monoclonais anti-CK8 (M20) e anti-CK18 (KS-B17.2) 
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(resultados não mostrados), todos da Sigma, em células tratadas ou não com 100 μM de peptídeo J, 

com superfície biotinilada enquanto aderidas ao substrato, sugeriram que não há exposição de CK18 

à membrana plasmática em função da presença de J no meio de cultivo celular (Figura 24, Painel 

imunoprecipitado), nem alteração nos níveis de outras proteínas de superfície celular solúveis em 

1% NP-40 (Figura 24, Painel imunodepletado). Novamente, entretanto, observamos a presença de 

proteína imunorelacionada com citoqueratinas (com 30-40 kDa), acessível à biotina, no ponto 

tratado com J (Figura 24, Painel imunoprecipitado, asterisco). 

 

 

*

 
Figura 24 – Imunoprecipitação de proteínas de superfície de LLC-MK2 com anticorpo 

anti CKPAN. Células LLC-MK2 tratadas a 37ºC por 1 hora com DME+10%SFB (C), suplementado com 
DMSO (D) ou 100 μM J (J) foram biotiniladas e imunoprecipitadas com anti-CK PAN. O material 
imunoprecipitado e alíquota do imunodepletado foram fracionados por SDS-PAGE 9%, transferidos para 
membrana de nitrocelulose e desenvolvidos com estreptavidina-peroxidase, como descrito em Materiais e 
Métodos. À esquerda, padrão de peso molecular, em kDa. 

 

Também em análises por microscopia de imunofluorescência de células tratadas ou não com 

J, mesmo com uso de diferentes anticorpos contra CK18, não fomos capazes de observar 

mobilização desta proteína devida à incubação com o peptídeo ou, ainda, a marcação da superfície 

das células com anti-CK18 (resultados não mostrados). 

Aventamos, então, a possibilidade de CK18 não estar apresentada na superfície de células 

epiteliais íntegras e sim de ter sido exposta em função da manipulação experimental e de sua 

abundância (Chou et al., 1993), assim como foi descrito anteriormente (Riopel et al., 1993). 
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Uma vez que o método empregado na identificação de CK18 como receptor para o peptídeo 

J envolvia a tripsinização das células LLC-MK2 para posterior marcação das proteínas externas à 

membrana plasmática (Magdesian, 2000), avaliamos o efeito do tratamento com a protease, seguido 

pelo período de recuperação celular como descrito (Magdesian, 2000), em comparação com 

monocamadas celulares, na apresentação de CK18 à superfície (Figura 25). 

Para tanto, utilizando os métodos da lactoperoxidase para monocamadas não tratadas e da 

cloramina T para células tripsinizadas (vide Materiais e Métodos), empregamos a técnica de 

iodação de resíduos de tirosina de proteínas de superfície, seguida por imunoprecipitação com anti-

citoqueratina para, após fracionamento eletroforético e autoradiografia, detectarmos a presença e 

avaliarmos a quantidade relativa de CK18-125I em células submetidas ou não à tripsinização prévia à 

marcação (Figura 25).  
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Figura 25 – Imunoprecipitação com anti-CKPAN de proteínas de LLC-MK2 marcadas 
com 125I na superfície de células submetidas ou não a tratamento com tripsina. Células LLC-MK2 
aderentes foram lavadas e submetidas (+) ou não (-) a tripsinização seguida por incubação com meio 
DME+10%SFB e iodadas com Na125I pelos métodos da cloramina T (+) ou lactoperoxidase (-), lisadas e 
imunoprecipitadas com anti-CKPAN. O material imunoprecipitado foi fracionado por SDS-PAGE 9% 
poliacrilamida e o gel foi seco e exposto a filme de raios-X para autoradiografia. O asterisco indica 
lactoperoxidase (77,5 kDa) autoiodada e a seta, citoqueratina 18 (45 kDa). À esquerda, padrão de peso 
molecular, em kDa. 

 

Notamos, então, que há grande concentração de CK18 exposta à iodinação somente no 

material celular previamente tratado com a enzima proteolítica (Figura 25) e o mesmo resultado foi 

obtido quando as monocamadas, com ou sem tratamento prévio com a protease, foram submetidas à 

biotinilação em grupamentos amina livres das proteínas de superfície (resultado não mostrado).  
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Assim, apesar da interação entre CK18 e J ter sido confirmada por meio de diversas técnicas 

(Magdesian et al., 2001 e Figura 7), nossos dados não permitem afirmar que esta se dá à superfície 

celular. 

Tubulina, proteína de cerca de 55 kDa, componente de citoesqueleto, monômero constituinte 

dos microtúbulos, também foi identificada como sendo interatora de J, apesar de não ter sido 

classificada como proteína de superfície (Magdesian, 2000). Por essa razão, avaliamos o efeito de J 

com respeito a essa proteína, mais uma vez, por meio de imunoprecipitação de extrato solúvel em 

1% NP-40 de células tratadas ou não com 100 μM J, com anticorpo anti-tubulina (Figura 26). 
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Figura 26 – Imunoprecipitação de proteínas de LLC-MK2 com anticorpo 
anti-α-tubulina. Células LLC-MK2 tratadas a 37ºC por 1 hora com DME+10%SFB (C), suplementado 
com DMSO (D) ou 100 μM J (J) foram solubilizadas em 1% NP-40 e imunoprecipitadas com 
anti-α-tubulina. O material imunoprecipitado foi fracionado por SDS-PAGE 9%, transferido para 
membrana de nitrocelulose e submetido a western blot com anti-α-tubulina 1:1000, como descrito em 
Materiais e Métodos. À esquerda, padrão de peso molecular, em kDa. 

 

Curiosamente, apesar de não haver variação na concentração total de tubulina, proteína com 

~ 50 kDa, solúvel em NP-40 em função do tratamento, verificamos claramente a presença de outras 

proteínas imunorelacionadas nas células incubadas com J, especialmente de massa molecular na 

faixa dos 30-40 kDa(Figura 26), como visto anteriormente. 

Esse resultado sugeria a possibilidade de “domínio FLY” promover o aumento de 

solubilidade de proteínas pertencentes ou associadas ao citoesqueleto, o que, de acordo com seu 

possível papel na desfosforilação de CK18 (Magdesian, M.H., comunicação pessoal), poderia 

facilitar a infecção por tripomastigotas. 
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Além disso, um eventual aumento na solubilidade de proteínas, induzido por J, poderia estar 

relacionado à secreção protéica para o meio extracelular, o que poderia explicar o substancioso 

decréscimo de J-beads associados às células em períodos de tempo superiores a 1 hora de incubação 

(Figuras 12 e 18), por diminuição do número de moléculas interatoras, por exemplo. 

Para testar essa hipótese, inicialmente biotinilamos as proteínas de superfície de 

monocamadas de LLC-MK2, ainda aderidas ao substrato, e, depois de exaustivas lavagens, as 

submetemos a tratamento com o peptídeo J por 1 hora. Após, coletamos o sobrenadante das 

culturas, que denominamos meio condicionado, o submetemos à filtragem em microfiltros 

Millipore de 0.22 μm e avaliamos alíquotas do filtrado por western blot, na busca de proteínas 

biotiniladas (Figura 27). 

Com efeito, sustentando nossa hipótese de partida, observamos que o tratamento com J 

estimula a secreção de proteínas de membrana plasmática, principalmente algumas com cerca de 

70, 50-55 e 30-40 kDa (Figura 27). 
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Figura 27 – Análise de material secretado por células LLC-MK2 tratadas com 
peptídeo J. Monocamadas celulares (25 cm2) tiveram suas proteínas biotiniladas com reagente 
impermeável à membrana, foram lavadas e incubadas por 1 h, a 37ºC, com 1mL de PBS + 1mM glicose 
(C) na presença de 2% DMSO (D) ou de 100 μM peptídeo J em 2% DMSO (J). O sobrenadante foi 
coletado e uma alíquota de cada ponto foi fracionada por SDS-PAGE 12,5%. O material foi transferido 
para membrana de nitrocelulose, bloqueado, desenvolvido com estreptavidina-peroxidase e revelado por 
quimioluminescência com o kit ECL (Amersham). As setas indicam algumas das proteínas cuja secreção 
é estimulada por J. À esquerda, padrão de peso molecular, em kDa. 

 

 71



Apesar de não termos demonstrado a presença de CK18 na superfície celular, essa proteína 

poderia estar sendo secretada em função do tratamento com peptídeo J, já que moléculas com sua 

faixa de peso molecular (~ 50 kDa) foram encontradas no meio condicionado por tratamento com J 

(Figura 27) e há diversos relatos de secreção de citoqueratinas modificadas em alguns sistemas 

celulares (Chan et al., 1986; Silen et al., 1995; Sheard et al., 2002). 

Para avaliar essa possibilidade, marcamos metabolicamente as células LLC-MK2 com 
35S-metionina e, após lavagens com PBS, as tratamos com 100 μM de peptídeo J ou volume 

equivalente de DMSO em meio DME acrescido de 10% de SFB, durante 1 h. Após a incubação, 

coletamos o meio de cultura condicionado e o submetemos a imunoprecipitação com TROMA2 

(monoclonal contra CK18), que foi seguida por SDS-PAGE e autoradiografia. 

Observamos, então, que o  tratamento com J induz secreção para o meio extracelular de, 

principalmente, três proteínas imunoprecipitáveis com TROMA2, com cerca de 30-40, 50 

(possivelmente CK18) e 55-60 kDa (Figura 28). 
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Figura 28 – Imunoprecipitação de meio condicionado por LLC-MK2 tratada com 
peptídeo J com anti-CK18. Células foram marcadas metabolicamente com 35S-metionina, lavadas e 
incubadas com meio DME fresco (C) ou contendo DMSO (D) ou 100 μM J (J) por 1 hora, a 37ºC. Após a 
incubação, os meios de cultura foram coletados e imunoprecipitados com TROMA2, monoclonal anti-
CK18 de camundongo imobilizado em beads de proteínaG-Sepharose. O imunoprecipitado foi fracionado 
por SDS-PAGE 9% e o gel corado com Coomassie Blue (Painel Coomassie), seco e auto-radiografado em 
filmes de raios-X (Painel Autoradiografia). À esquerda, padrão de peso molecular em kDa. 
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A Figura 29 ilustra a imunoprecipitação com anti-CKPAN de meios condicionados por 

células LLC-MK2 metabolicamente marcadas com 35S-metionina e tratadas com J, na presença de 

10% de SFB. Apesar de verificarmos com esse anticorpo, uma mistura de monoclonais contra 

diversas CKs, um número muito maior de proteínas secretadas, inclusive nas condições controle 

(Figura 29, C e D), pudemos observar um aparente enriquecimento em proteína de ~ 50 kDa 

(CK18 ?), bem como a presença de proteína de 30-40 kDa no meio condicionado por J, assim como 

visto com a imunoprecipitação realizada com o anticorpo anti-CK18, TROMA2 (Figura 28, Painel 

Autoradiografia). Curiosamente, nesse caso, observamos algum enriquecimento de uma proteína de 

~ 70 kDa, sem correspondente radioativo, secretada em função do tratamento das células com o 

peptídeo J (Figura 29, Painel Coomassie).  
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Figura 29 – Imunoprecipitação com anti-CKPAN de meio condicionado por 
LLC-MK2 tratada com peptídeo J. Células LLC-MK2 foram marcadas metabolicamente com 
35S-metionina, lavadas e incubadas com meio DME + 10% SFB (C) ou suplementado por DMSO (D) ou 
100 μM J (J), por 1 hora, a 37ºC. Após a incubação, os meios de cultura foram coletados, filtrados com 
Millipore e os sobrenadantes, imunoprecipitados com anti-CKPAN imobilizado em beads de poteína 
A-Sepharose. O material imunoprecipitado foi fracionado por SDS-PAGE 12,5% e o gel corado com 
Coomassie Blue (Painel Coomassie) foi seco e auto-radiografado em filme de raios-X (Painel 
Autoradiografia). À esquerda, padrão de peso molecular em kDa. 

 

Há dados na literatura relacionando a invasão por tripomastigotas e a secreção de proteínas 

da célula hospedeira, tais como β-hexosaminidase (Kima et al., 2000), e interleucina 6 (Saavedra et 

al., 1999). Assim, visando determinar se os parasitas, assim como J, seriam capazes de estimular 
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secreção protéica, realizamos uma reprodução do ensaio anterior, mas com as incubações feitas na 

presença de meio DME com 2% SFB (Figura 30), condição descrita como adeqüada para estudo da 

invasão por tripomastigotas (Andrews & Colli, 1982). 

Além disso, com o intuito de “limpar” o sistema protéico, realizamos o pre-cleaning dos 

meios condicionados através de tratamento com proteína A-Sepharose antes da etapa de 

imunoprecipitação. O material adsorvido aos beads também foi exaustivamente lavado e analisado 

por eletroforese seguida de autoradiografia. 
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Figura 30 – Imunoprecipitação com anti-CKPAN de meio condicionado por 
LLC-MK2 tratada com peptídeo J em meio DME com 2% SFB. Células LLC-MK2 foram marcadas 
metabolicamente com 35S-metionina, lavadas e incubadas com meio DME + 2% SFB (C), suplementado 
por 100 μM J (J) ou 100 tripanossomas/célula (ty), por 1 hora, a 37ºC. Após a incubação, os meios de 
cultura foram coletados, filtrados, pré-adsorvidos com proteína A-Sepharose e os sobrenadantes 
imunoprecipitados com anti-CKPAN. O material imunoprecipitado (Painel anti-CKPAN) e o 
pré-adsorvido em proteína A-Sepharose (Painel proteína A), bem como extrato de tripanossomas não 
internalizados (ext ty), foram fracionados por SDS-PAGE 12,5% e o gel corado com Coomassie Blue 
(Painel Coomassie) foi seco e auto-radiografado em filme de raios-X (Painel Autoradiografia). Asteriscos 
indicam proteínas secretadas. À esquerda, padrão de peso molecular em kDa. 

 

Novamente, observamos secreção de proteínas imunoprecipitáveis com anti-CKPAN e, 

possivelmente CK18 (Figura 30, Painel Autoradiografia, anti-CK PAN), apesar da quantidade de 
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material ter sido muito diminuída e do padrão de secreção bastante alterado em relação ao ensaio 

anterior (Figura 29). Curiosamente, sob essas condições, muitas proteínas secretadas em função do 

tratamento com J, inclusive proteínas na faixa de 30-40 e ~ 50 kDa, não foram imunoprecipitadas 

com anti-CKPAN e, sim, aderidas à proteína A-Sepharose (Figura 30, Painel Autoradiografia, 

proteína A). Além disso, novamente foi possível visualizar uma proteína bastante abundante com 

~ 70 kDa, relacionada ao tratamento com peptídeo, sem correspondente radioativo, ligada às 

partículas de proteína A-Sepharose (Figura 30, Painel Coomassie, proteína A). 

Com relação aos tripomastigotas, os mesmos foram capazes de estimular secreção de 

proteínas de cerca de 50-55 kDa, apesar de em muito baixa concentração (Figura 30, Painel 

Autoradiografia, anti-CK PAN). A diferença entre o padrão de secreção estimulado por J e por 

parasitas pode ser devida à presença de concentração muito inferior a 100 μM de Tc85 (e, 

conseqüentemente, de J) na superfície de tripomastigotas; o uso de peptídeo J pode concentrar um 

efeito menos evidente promovido pelo parasita. 

Uma observação interessante, entretanto, foi a marcação dos parasitas extracelulares com 

proteínas secretadas pela célula de mamífero (Figura 30, Painel Autoradiografia, ext ty). Nesse 

caso, o meio condicionado por tratamento com tripomastigotas foi coletado, centrifugado e os 

parasitas (não aderidos nem internalizados) foram separados do sobrenadante, lavados com PBS 

gelado, submetidos a fracionamento eletroforético e autoradiografia. Dentre as proteínas associadas 

aos tripanossomas extracelulares, podem ser destacadas as de 30-40 kDa e 50 kDa, também 

presentes no material secretado em função de J (Figura 30).  

Diante do fato de que esses parasitas marcados não invadiram ou aderiram à célula 

hospedeira durante o período que interagiram, apesar de não sabermos se os tripomastigotas que 

invadiram as células também estavam marcados, tornou-se tentador especularmos que a secreção de 

proteínas pela célula hospedeira poderia ser resultado de algum mecanismo de defesa da célula e/ou 

regulação da invasão por T. cruzi. 

De fato, a região carboxi-terminal de trans-sialidase de Trypanosoma cruzi, via Tandem 

Repeat, foi implicada como principal indutora da secreção de IL-6 independente de ativação do 

sistema imune em células infectadas por tripanossomas, o que foi relacionado com possíveis papéis 

em neuroproteção e imunidade naturalmente adquirida contra T. cruzi (Saavedra et al., 1999). 

 75



Uma vez que a secreção induzida por J, assim como a invasão por tripomastigotas (Andrews 

& Colli, 1982), parece ser alterada em função da concentração de soro no meio de cultura e com o 

objetivo de eliminar proteínas adicionais ao sistema J-célula hospedeira, foram realizados ensaios 

na ausência de soro, em PBS+1 mM de glicose. A incubação com J em PBS+1 mM glicose, mais 

uma vez, promoveu secreção de proteínas e, em especial, da não radioativa de ~ 70 kDa, que se liga 

à proteína A-Sepharose (resultado não mostrado). 

Apesar da molécula apresentar massa molecular semelhante à da albumina, que tem cerca de 

60 kDa, é pequena a possibilidade de se tratar dessa proteína exógena ao sistema, já que o mesmo 

resultado foi obtido quando os beads contendo os imunocomplexos foram exaustivamente lavados 

com solução de Kessler (Materiais e Métodos) sem albumina (resultado não mostrado). Além disso, 

a interação da proteína de 70 kDa parece ser específica com proteína A, já que nos ensaios com 

anticorpo TROMA 2, monoclonal desenvolvido em rato, nos quais usamos proteína G-Sepharose, 

não se observa a banda não radioativa em questão (Figura 28, Painel Coomassie). 

O fato da proteína secretada de cerca de 70 kDa não apresentar radioatividade detectável por 

autoradiografia pode ser devido a pequena quantidade ou ausência de metioninas em sua seqüência 

de aminoácidos ou a um turnover tão baixo que não possibilite sua marcação durante as 18 horas de 

incubação com o aminoácido radioativo. 

A interação entre proteínas secretadas em função de J com proteína A-Sepharose é 

interessante. Proteína A é ligante para imunoglobulinas, fator de von Willebrand (Sjödahl, 1977; 

Moks et al., 1986; Hartlieb et al., 2000) e, recentemente, foi caracterizada como ligante para 

receptor de transcobalamina II, sugerindo que essa molécula contém região Fc-like em sua estrutura 

(Vanamala et al., 2003). Esse pode ser o caso, especialmente, da proteína de 70 kDa secretada por 

células epiteliais em função do tratamento com peptídeo J, devido à sua abundância relativa no 

sistema. Sustentando essa possibilidade, a interação entre células e beads modificados com J é 

marcadamente diminuída (cerca de 45%) quando na presença de IgG de diversas origens (resultado 

não mostrado), sugerindo a participação de molécula com domínio IgG-like no processo.  

Além das proteínas constantes em todos as condições de ensaios de 30-40 kDa e da de 

70 kDa, não radioativa, o tratamento das células epiteliais com peptídeo J também induz a secreção 

de outras proteínas imunorelacionadas ou associadas com citoqueratinas (Figuras 28 a 30), com 

padrão aparentemente dependente da concentração de soro presente no meio de cultura, a exemplo 

do que ocorre com a infecção celular por tripomastigotas (Andrews & Colli, 1982). 
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A secreção de citoqueratinas modificadas foi descrita em diversos sistemas celulares (Chan 

et al., 1986; Silen et al., 1995; Sheard et al., 2002) e, inclusive, seus fragmentos são empregados 

como marcadores para diversos tipos de tumores (revisto em Barak et al., 2004).  

Como em nosso sistema de estudo, a secreção protéica induzida por J não está relacionada à 

morte das células, levantamos a possibilidade de estarmos lidando com uma resposta celular 

responsável pela inibição da infecção, o que estaria em concordância com a diminuição da 

associação de J às células após 1 hora de contato (Figura 12) e que poderia ser explicada, em 

primeira instância, pela presença de CK18, ligante de J, dentre as proteínas secretadas para o meio 

extracelular, bem como pela marcação de parasitas extracelulares com essas proteínas secretadas 

(Figura 30, Painel Autoradiografia, ext ty). 

Assim, avaliamos o potencial infectivo de tripomastigotas ressuspensos em meio 

condicionado pelo tratamento das células com J, em relação aos parasitas em meio condicionado 

por células não tratadas com peptídeo (controle) ou em meio fresco (Figura 31). 
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Figura 31 – A infecção de células epiteliais por tripomastigotas é inibida por meio 
condicionado por células tratadas com J. Monocamadas de células LLC-MK2 foram crescidas em 
lamínulas de placas de 8 poços, lavadas e infectadas com tripomastigotas ressuspensos em DME+2%SFB 
condicionado por LLC-MK2 por 1 h a 37ºC (mc), suplementado por DMSO (md) ou 100 μM J (mJ), na 
razão de 100 parasitas por célula, por 2 h, a 37ºC. Os parasitas não aderidos foram removidos por 
exaustivas lavagens e as células foram fixadas e coradas com o marcador de ácidos nucléicos, Hoechst, 
conforme descrito em Materiais e Métodos. Para cada ponto, um mínimo de 100 células foram 
examinadas para contagem de parasitas. 
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E, reforçando a importância da secreção protéica induzida por J em um potencial mecanismo 

de regulação de adesão e/ou infecção por T. cruzi, observamos cerca de 40% de inibição da invasão 

celular por tripomastigotas em meio condicionado por células submetidas a tratamento com 

peptídeo J em relação aos parasitas ressuspensos em meio condicionado por células não tratadas 

(Figura 31). 

Esse dado sugere a participação do “domínio FLY” como um agente modulador do processo 

de infecção por tripomastigotas já que, da mesma forma que estimula a invasão quando adicionado 

ao meio de cultura (Magdesian et al., 2001), promove a secreção de proteínas imunorelacionadas 

com CK18 e ligantes de proteína A (Figuras 28 a 30) para o meio extracelular que, ressuspendendo 

o parasita, é capaz de inibir a infecção (Figura 31). 

 

4.4. Análise de “domínio FLY” no contexto da glicoproteína Tc85-11 

Em nossos estudos, demonstramos o envolvimento de peptídeo J, molécula que contém o 

“domínio FLY”, em processos de adesão à célula hospedeira (Figs. 11 a 15 e Figuras 18 e 19) e à 

matriz extracelular (Figura 21), no estímulo de adesão de formas tripomastigotas à ECM (Figura 

22), que inibem a invasão de células epiteliais, na indução de secreção de agentes protéicos 

(Figuras 28 a 31), além do já descrito aumento da infecção celular por T. cruzi, caracterizado por 

Magdesian (Magdesian et al., 2001), sugerindo um papel na modulação no processo de invasão. 

Uma vez que essas informações foram obtidas pelo emprego do peptídeo em solução ou 

acoplado a partículas inertes, tornou-se interessante avaliar a relevância do comportamento de J 

frente à proteína que estudamos e da qual ele faz parte, Tc85-11. 

Para realizar uma análise preliminar da localização espacial do peptídeo J, valemo-nos da 

estrutura tridimensional de Tc85-11, obtida através de modelagem por homologia (Marroquin-

Quelopana et al., 2004), que empregou como moldes as coordenadas atômicas da sialidase de T. 

rangeli (Buschiazzo et al., 2000 e 2002) e da trans-sialidase de T. cruzi (Amaya et al., 2003). 

O modelo da glicoproteína Tc85-11 revela a presença de dois domínios estruturais 

definidos, conectados por uma longa α-hélice: o amino-terminal, com estrutura β-propeller, 

presente em proteínas com diversas funções, inclusive receptores e mediadores de interação 

proteína-proteína (Springer, 1998) como clatrina (ter Haar et al., 2000), integrina (Takagi, 2000; 

Springer, 2000) e receptor de LDL (Rudenko et al., 2002), por exemplo e, com especial interesse 
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para nosso estudo, o domínio carboxi-terminal, que contém o “domínio FLY” e apresenta topologia 

do tipo β-sandwich. 

O domínio carboxi-terminal de Tc85-11 corresponde ao domínio da trans-sialidase 

denominado lectin-like (Figura 32) e está presente em outras moléculas de superfície celular 

capazes de participar de interações proteína-proteína, tais como, os módulos tipo III de fibronectina 

(Fn3) e os domínios LG das lamininas, que possuem sítios de ligação a integrinas (Hohenester & 

Engel, 2002). 

Como peptídeo J encontra-se disposto, na Tc85-11, em um domínio estrutural 

potencialmente envolvido em interações protéicas, empregando o programa Deep View – Swiss-

PdbViewer 3.7 (www.expasy.org/spdbv, Guex & Peitsch, 1997) e as coordenadas atômicas do 

modelo estrutural de Tc85-11 (Marroquin-Quelopana et al., 2004), avaliamos a localização espacial 

de J no contexto do domínio lectin-like. Com essa análise, pudemos notar que J é componente de 

uma das folhas da estrutura secundária β-sheet presentes do domínio carboxi-terminal de Tc85-11 

(Figura 32). 

  

J

A B

J

A B

 
Figura 32 – Modelo estrutural de Tc85-11. No painel A está ilustrado o modelo estrutural 

de Tc85-11 e, em B, a ampliação do domínio carboxi-terminal. A fita da folha β da qual J faz parte está 
indicada pela seta.  

 

Análises de dicroísmo circular de J dissolvido em H2O em pH 4 ilustram que, em solução, o 

peptídeo adota preferencialmente uma estrutura secundária denominada random coil (Figura 33), 

portanto distinta daquela observada na proteína (β-sheet, conforme Figura 32). 
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Alguns dados, no entanto, nos sugerem que a estrutura espacial de J é menos relevante que 

a hidrofobicidade de seus resíduos de aminoácidos nas interações estudadas, o que vem em 

concordância com estudos de Dictyostelium discoideum na adesão e ingestão de partículas (Hellio 

& Ryter, 1985), bem como na análise da constituição da interface de contato em interações 

proteína-proteína, que revelam conteúdo relativamente alto de argininas, histidinas, asparaginas, 

triptofano, tirosina, serina e de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos (Archakoo et al., 2003), como 

observado em J. 

Com relação ao peptídeo J, a estrutura tridimensional em folha β que assume na modelagem 

de Tc85-11 (Marroquin, 2003) parece não ser absolutamente decisiva para os processos estudados, 

uma vez que a capacidade adesiva de J é observada quando ele está em solução, imobilizado em 

partículas inertes por adsorção ou por ligação covalente entre grupos carboxila dos beads e amina 

do peptídeo ou, ainda, quando apresentado na superfície de fagos em experimentos de phage 

display (Tonelli, R.R., comunicação pessoal). 
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Figura 33 – Espectro de dicroísmo circular de peptideo J. Peptídeo J foi dissolvido em 
água, pH 4, nas concentrações indicadas e apresenta espectro característico de estrutura random coil, com 
banda negativa em 197 nm (Mulkerrin, 1996). 
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No painel 1 da Figura 34, ilustramos o domínio carboxi-terminal de Tc85-11 colorido em 

função da acessibilidade de seus resíduos de aminoácidos ao solvente. Aos resíduos de maior 

acessibilidade, o programa Deep View atribui cores com maior comprimento de onda no espectro 

visível.  

A acessibilidade de cada resíduo ao solvente é calculada pela razão entre a área superficial 

exposta e a maior área exposta possível e o máximo para cada resíduo X é definido como sua área 

exposta no pentapeptídeo gly-gly-X-gly-gly em conformação totalmente extendida. Para fazer este 

cálculo o programa Deep View adiciona 1.4 Å (raio aproximado de uma molécula de água) ao raio 

de cada átomo, calcula sua superfície, elimina todas as superposições, determina a área da 

superfície exposta para cada resíduo, a razão desta superfície à máxima possível e atribui cores de 

acordo com a escala: 75% da exposição máxima = vermelho; 37,5% de  exposição= verde; 0% 

exposto = violeta, com cores intermediárias para valores intermediários. 

Visualizando a seqüência do peptídeo J isoladamente (Figura 34 – painéis 2 a 4), destaca-se 

o fato de que os aminoácidos classificados como relevantes para as interações de adesão (Figura 14 

e Magdesian, et al., 2001) encontram-se entre os menos expostos. 

 

1 2 3 4

 
Figura 34 – Modelo estrutural do domínio carboxi-terminal de Tc85-11 e peptídeo J. 

No painel 1 está ilustrado o domínio carboxi-terminal colorido em função da acessibilidade de seus 
resíduos de aminoácidos e no, painel 2, destaca-se a seqüência de peptídeo J sob mesma vista. Nos 
painéis 3 e 4, a estrutura de J foi rotada em 90º para a direita e ampliada. Em 4, estão identificados alguns 
dos resíduos pertencentes a J.  
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Devido à importância de peptídeo J nos processos de invasão celular por tripomastigotas de 

T. cruzi, uma vez que, além da molécula conter o motivo conservado da família das gp85/trans-

sialidases, ser implicada como potencializadora da infecção (Magdesian et al., 2001) e dados 

apresentados neste trabalho sugerirem sua participação na modulação desta infecção, tornou-se 

interessante avaliar se essa seqüência adesiva apresenta algum nível de imunogenicidade, o que 

poderia indicar sua exposição em algum momento do processo de invasão por tripomastigotas. 

Para isso, camundongos foram inoculados com tripomastigotas da cepa CL e seu soro foi 

utilizado como anticorpo contra o parasita (aqui denominado anti-CL). Peptídeos J e K (também 

constituinte da porção carboxi-terminal de Tc85-11 - Giordano et al., 1999) foram imobilizados em 

membrana de nitrocelulose (1 nmol de cada) juntamente com proteínas correspondentes às porções 

amino- e carboxi-terminais de Tc85-11 (Tc85-N e Tc85-C, respectivamente), clonadas em fusão 

com cauda de histidina (Marroquin, 2004) e portanto reconhecidas pelo anticorpo contra o tag (anti-

HisTag), e empregadas no ensaio como controles positivos, já que é sabido que esta proteína é 

imunogênica (Figura 35). 
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Figura 35 – Análise da reatividade entre anticorpo anti-CL e peptideo J. Alíquotas de 
1 nmol de Tc85-N e Tc85-C em fusão com cauda de histidina (Marroquin, 2004) e de peptídeo J ou K, 
outro fragmento da porção carboxi-terminal de Tc85-11, sem efeito biológico, foram imobilizadas em 
membranas de nitrocelulose. As membranas foram incubadas com anti-CL em diluições 1:100 ou 1:500 
ou com anti-His Tag (1:4000), lavadas e tratadas com anticorpo segundário anti-IgG de camundongo 
acoplado a peroxidase. A detecção foi realizada por quimioluminescência, com kit ECL (Amersham). 
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Nota-se claramente a reatividade cruzada, dependente da concentração do anticorpo, entre o 

peptídeo J e o soro de camundongo infectado, ao passo que a mesma resposta não é observada com 

o peptídeo K (Figura 35), também presente na porção carboxi-terminal de Tc85-11, mas com 

seqüência de aminoácidos irrelevante para os processos de adesão e invasão (Magdesian et al., 

2001). 

Da mesma maneira, observamos reação cruzada entre o peptídeo J e um pool de soros de 

pacientes chagásicos, gentilmente doado pela Dra. Torrecilhas, ao passo que, mais uma vez, o 

peptídeo K apresentou resposta negativa (Figura 36).  
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Figura 36 – Reação cruzada entre soro de paciente chagásico e peptídeo J. Alíquotas de 
1 nmol de Tc85-N e Tc85-C em fusão com cauda de histidina (Marroquin, 2004) e de peptídeo J ou K, 
foram imobilizadas em membranas de nitrocelulose. As membranas foram incubadas com anti-CL 
(1:500) ou com anti-His Tag (1:4000), lavadas e tratadas com anticorpo segundário anti-IgG de 
camundongo (anti-CL) ou anti-IgG de humano (soro chagásico) acoplado a peroxidase. A detecção foi 
realizada por quimioluminescência, com kit ECL (Amersham). 

 

Esses dados, apesar de preliminares, valorizam mais o estudo da seqüência representada pelo 

peptídeo J que, além de conservada na superfamília, é imunogênica. Tais informações abrem a 

interessante possibilidade de avaliar a reatividade do “domínio FLY” frente a soros de pacientes em 

diferentes estágios da doença de Chagas e, eventualmente, estabelecer uma correlação entre a 

positividade e o quadro clínico. 

De imediato interesse para nosso estudo, a reatividade cruzada entre peptídeo J e soros de 

animais e humanos infectados com T. cruzi (Figuras 35 e 36) sugere que, a despeito da localização 
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de J em uma das folhas β do domínio β-sandwich da Tc85-11, há apresentação de seus aminoácidos 

à superfície da proteína. 

Peptídeo J, composto predominantemente por aminoácidos hidrofóbicos, entretanto, é 

imunogênico, o que sugere sua acessibilidade durante o mecanismo de infecção. De fato, pequenos 

clusters de aminoácidos hidrofóbicos foram descritos na superfície de proteínas com topologia do 

tipo β-sandwich e, embora estabilizados pela porção apolar dos resíduos das cadeias laterais de 

aminoácidos vizinhos e implicados na manutenção da estrutura protéica, sua participação em 

mecanismos funcionais também foi sugerida (Tisi & Evans, 1995).  

Tc85-11 pode sofrer alterações conformacionais, modulando a exposição de seus sítios 

adesivos, eventualmente. Embasando essa possibilidade, recentemente, o módulo 3 da fibronectina 

(Fn3), com o qual “domínio FLY” tem homologia (Pereira et al., 1991), foi caracterizado como 

uma espécie de switch de reconhecimento molecular (Krammer et al., 1999).  

Em simulações de dinâmica molecular de estiramento (SMD, Steered Molecular Dynamics), 

demonstrou-se que Fn3 de fibronectina, molécula que, assim como Tc85-11, apresenta múltiplos 

sítios adesivos, submetida a uma força tensora, mimetizando o que possivelmente ocorre quando há 

adesão na superfície celular e na ECM simultaneamente, pode atuar como um “interruptor” 

mecano-sensitivo, aterando a acessibilidade de seus sítios de adesão. Nesse caso, o domínio RGD, 

responsável pela adesão da molécula a integrinas (Pierschbacher & Ruoslahti, 1984) e, inclusive, 

importante na interação entre tripomastigotas e ECM (Ouaissi et al., 1986), é modulado 

negativamente quando a molécula sofre o estiramento (Krammer et al., 1999). Assim, tal relato 

mostra como a acessibilidade de um sítio de reconhecimento, especificamente do domínio Fn3, 

pode ser modulada por forças externas e depõe a favor da possibilidade da exposição modulada de 

“domínio FLY” de Tc85-11.  

Outra possibilidade para a exposição de J poderia ser, por exemplo, a ocorrência de uma 

mudança conformacional devido à ligação do domínio amino-terminal da Tc85-11 à matriz 

extracelular, de forma coerente com a proposta de um mecanismo sequencial e ordenado para a 

ligação de açúcares à trans-sialidase de T. cruzi inativa (Todeschini et al., 2004). 

Dando prosseguimento à análise de J no contexto da glicoproteína Tc85-11, levando em 

consideração que os mapas de densidade eletrônica da sialidase de T. rangeli (TrSA) mostram 

resíduos de açúcar presentes em todos os 5 sítios de glicosilação preditos, inclusive na asparagina 
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614 do domínio lectin-like, correspondente ao último aminoácido da seqüência de J (Buschiazzo et 

al., 2000), e sabendo que uma complexa cadeia de N-glicana contendo ácido siálico, fucose e 

Gal(α1-3)Gal está presente na Tc85 (Couto et al., 1987 e 1990), realizamos a predição de sítios de 

N-glicosilação na seqüência da proteína Tc85-11, utilizando o programa NetGlyc 1.0 

(www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc, Gupta et al., 2004). 

A Figura 37 ilustra os sítios de N-glicosilação presentes na seqüência da Tc85-11 (Fig.37a), 

bem como indica aqueles preditos como sendo glicosilados in vivo, que apresentam potencial de 

glicosilação superior ao threshold de 0,5 (Fig.37b). 

 

(a) 
MSRRVFASAVLLLLLVLCCDRGATTAQVEKATDASTPSGSALTGAITAAGSASGSVELPQESILFVPQTTQVLQKTGTGS 80  

SGRDSFVSPSLVSAGGVIAAFAEGRINAKNTSPTESTKPSSDVVAEYIDSAWEWSTLVEKVKKKEWRARTVLGKAEGNES 160  

FDVVVRHPTTIMKGNKVFLLVGSTALSVVNESWKEGSLEIKLVVGEVTKPTDSEPSKRIEWGEINSPLNGSTLAAHKGKL 240  

TECLASGGSGVLMEDGALVFSLMAVNEKNDGVYSMIIYSKDNGSTWALSEDMSPANCTDPRITEWEGSLLMIVDCENEQR 320  

VYESCDMGKTWTEAIGTLPGVWVNSQSEDYPEGVLRVDALITASIEDRKVMLYTQRGYASGGEAERALYLWVTDNNRSFF 400  

VGPVGMDNAVSGDLTSSLLYSDGKLHLLQRRGNSERSVISLSRLTEELSTINSVLKTWAQNDAFFSNLSIPTAGLVAVLS 480  

NASASGDTWNDEYLCLNATVKNATKVKDGFQLQEPDSRAIWPVNTQGDNVRHISLSHNFTLVASVTIEEAPSEKTLLTAV 560  

LGNTEPPYIMRLSYTADNKWETMLKDEKTTRRSTWELKKEYQVALMLQGNKRSVYVDGELLGEEEVPLTGETPLEPFGFC 640  

FGACGEDDDGEEPSPEEIGKKPRVTVTNVFLYNRPLNSTEMTAIKDRKPVPKRAPEPQVKIVPNPVAPAVSAVPGPRELP 720  

AAPGRTTVGRTANTQHAPAGRLTSAGNEGTAREKGDGGANGDAGSAYGRELLPMLLLLGLWALATA 

(b) 

 

Figura 37 – Potenciais sítios de N-glicosilação de Tc85-11. Empregando a seqüência de 
aminoácidos da Tc85-11, onde J está destacado (a), o programa NetNGlyc 1.0 avalia (b) os potenciais 
sítios de N-glicosilação (barras azuis) da proteína. Os sítios cujas barras cruzam o threshold, são preditos 
como glicosilados. 
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Observamos que, na seqüência do peptídeo J na Tc85-11 há um sítio de N-glicosilação 

potencialmente glicosilado in vivo (Figura 37 – asparagina 667). Como a estrutura tridimensional 

da Tc85-11 foi obtida por modelagem por homologia à seqüência, inclusive, de TrSA, deduzida a 

partir de cristal da proteína purificada do parasita e, portanto, glicosilada (Buschiazzo, et al., 2000), 

é possível que uma cadeia de açúcar presente em J na Tc85 não altere profundamente a posição de 

seus aminoácidos frente ao restante da proteína. 

Uma glicosilação nesta posição, entretanto, poderia in vivo apresentar funções importantes 

tanto nas interações, quanto na eventual modulação da exposição de J ao meio. Sustentando essa 

possibilidade, foi sugerido que o domínio lectin-like de TrSA pode estar envolvido no 

reconhecimento de carboidratos (Buschiazzo, et al., 2000). 

Cabe salientar que estudos estruturais revelam aspectos funcionais importantes para os 

açúcares presentes em glicoproteínas, tais como na estabilização da proteína, na mediação de 

interações protéicas, no reconhecimento em processos de adesão celular e, de especial interesse para 

nosso estudo, na regulação de função proteíca em função do processamento da cadeia de açúcar 

(Wyss & Wagner, 1996). 

Apesar de a interação entre o domínio amino-terminal de Tc85-11 e laminina (Marroquin, 

2003) não apresentar envolvimento das cadeias de glicosilação de nenhuma das duas proteínas 

(Giordano et al., 1999 e Marroquin et al., 2004), ainda não temos informação experimental sobre 

uma eventual participação de açúcares no processo de interação e adesão de peptídeo J a célula 

hospedeira.  

No entanto, a avaliação da reatividade entre anticorpo policlonal desenvolvido em 

camundongos contra o peptídeo J acoplado à albumina e a superfície de tripomastigotas 

previamente tratados por 6 horas com tunicamicina, inibidor da N-glicosilação, revelou uma 

drástica alteração quando comparada àquela vista com tripomastigotas não tratados: a reação com 

anti-J é 5 vezes maior na superfície de parasitas não N-glicosilados (Figura 38, anti-J). 
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Figura 38 – Reatividade entre anticorpo contra peptídeo J e tripomastigotas tratados 
(+ tun) ou não (- tun) com tunicamicina. Tripomastigotas de T. cruzi foram (+ tun) ou não (- tun) 
tratados por 6 horas, a 37ºC, com tunicamicina, lavados e fixados a 4ºC, por 30 min, com 2% 
paraformaldeído e incubados por 30 min, a 37ºC, com anti-J diluído em PBS+1%BSA para marcação de 
proteínas de superfície. Ctrl neg representa parasitas tratados sem o anticorpo primário. Após lavagens, os 
parasitas foram incubados com anticorpo secundário acoplado a FITC, lavados e ressuspensos em 
PBS+glicerol na presença de corante para DNA nuclear yellow. Alíquotas foram avaliadas quanto a 
fluorescência para FITC e nuclear yellow, em leitor de ELISA, conforme descrito em Materiais e 
Métodos.  

 

A glicosilação da proteína Tc85-11 no último aminoácido referente à seqüência de J, 

fragmento extremamente adesivo, pode representar a possibilidade da modulação de sua exposição 

em função de algum estímulo exógeno. Evidentemente, com base nesse tipo de ensaio, não é 

possível descartar a possibilidade de que glicoconjugados de outras moléculas de superfície do 

parasita estejam envolvidos na facilitação ou não da acessibilidade de J e esse é um ponto que deve 

ser melhor investigado. 

Sua exposição modulada, no entanto, poderia ajudar a explicar a profunda diferença no 

padrão de adesão às células hospedeiras das diferentes formas de desenvolvimento do T. cruzi, a 

despeito de todas possuírem moléculas de superfície que contêm a seqüência conservada 

representada pelo “domínio FLY”: epimastigotas, assim como os tripomastigotas, apresentam trans-

sialidases, apesar de menos ativas (Zingales et al., 1987); já a forma amastigota, que não apresenta 

atividade trans-sialidásica (Briones et al., 1995), possui as ASP (amastigote surface protein), 

classificada como membro da superfamília das trans-sialidades e que contém, como todos os 

demais membros, a seqüência conservada carboxi-subterminal (Santos et al., 1997). 
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55..  DDiissccuussssããoo  GGeerraall  

Tripomastigotas de T. cruzi apresentam em sua superfície um grupo de glicopoteínas 

estágio-específicas (Tc85) envolvidas no processo de invasão, componente da superfamília das 

gp85/trans-sialidases. Um membro desse grupo, denominado Tc85-11, foi clonado em nosso 

laboratório e suas porções amino- e carboxi-terminais implicadas na interação com ECM e 

membrana plasmática de células epiteliais de rim de macaco (LLC-MK2), respectivamente. 

Com relação à porção carboxi-terminal de Tc85-11, o fragmento subterminal conservado na 

superfamília, aqui denominado “domínio FLY”, foi caracterizado como ligante de células epiteliais, 

especificamente via CK18. O objetivo dessa tese foi elucidar a natureza dessa interação, bem como 

estudar a função de “domínio FLY” no mecanismo de invasão no contexto de Tc85-11. 

 

5.1. Mapeamento do sítio de ligação de “domínio FLY” em CK18 

Recentemente, nosso laboratório relatou a interação direta entre CK18 de células LLC-MK2, 

e peptídeo J, fragmento da proteína Tc85-11, que contém o “domínio FLY” (Magdesian et al., 

2001), seqüência conservada nos membros da superfamília das gp85/trans-sialidases e ainda sem 

função estabelecida (Frasch, 2000). 

Dando início à caracterização molecular dessa interação, verificamos que J não se liga a 

proteínas de membrana plasmática de LLC-MK2 nem a CK18 via resíduos de N-acetil-glicosamina. 

Excluímos também a participação de aminoácidos fosforilados no processo. 

Dessa forma, valemo-nos do uso das proteínas recombinantes CK18 e seus fragmentos 

amino- (NTCK18, com os 144 aminoácidos iniciais) e carboxi- (CTCK18, com os 201 aminoácidos 

finais) terminais, visando a caracterização do sítio de ligação do “domínio FLY” à proteína e 

observamos interação dose-dependente somente entre a porção amino-terminal e peptídeo J, o que 

sugere quaisquer dos 144 aminoácidos iniciais da proteína como sendo a região de ligação do 

“domínio FLY”. 

A identificação de peptídeo PD, molécula selecionada em meio a uma biblioteca de  phage 

display como interatora de J, como análoga da porção amino-terminal de CK18, permitiu a 

localização do provável sítio de ligação de J à proteína pelo alinhamento entre as seqüências de 
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aminoácidos de PD e NTCK18 e identificação de região com identidade localizada nos 15 primeiros 

aminoácidos de CK18. 

Essa informação abre campo para a busca de moléculas inócuas à célula hospedeira, como 

por exemplo, o anticorpo monoclonal contra peptídeo PD, 4A5-5, e que possam bloquear, de forma 

sítio-dirigida, a interação entre tripomastigotas e células que se dá via “domínio FLY”, com 

potencial aplicação clínica na inibição da invasividade de tripomastigotas de T. cruzi. 

A caracterização da porção amino-terminal de CK18 como ligante de peptídeo J, juntamente 

com o fato desta proteína ter sido identificada como receptor de J em superfície celular (Magdesian 

et al., 2001), sugere a presença dessa região protéica apresentada de alguma forma à superfície da 

célula, viabilizando a interação com o “domínio FLY” e, por extensão, com Tc85 da superfície de 

tripomastigotas. 

O fato da porção carboxi-terminal de CK8 ter sido descrita na superfície de células de 

carcinoma mamário (Hembrough et al., 1996) corrobora esse achado, uma vez que CK8 e CK18 

associam-se de forma anti-paralela e esse complexo dimeriza, formando tetrâmeros que compõem a 

unidade repetitiva do filamento intermediário de citoqueratina (Coulombe, 1993 e Stewart, 1993). 

Além disso, recentemente foi caracterizada a participação de CK8/CK18 na modulação da 

sinalização anti-apoptótica da via de ERK1/2 (Gilbert et al., 2004), que também está envolvida na 

invasão de tripomastigotas às células hospedeiras (Chuenkova & Pereira, 2001 e 2003; Mukherjee, 

2004), o que reforça a hipótese sobre a importância da interação entre CK18 e “domínio FLY”. 

Há, na literatura, uma série de relatos de algumas citoqueratinas apresentadas à superfície 

celular (Hembrough et al., 1995; Hasan et al., 1998; Sajjan et al., 2000 e Tamura et al., 2000, por 

exemplo). Nesses casos, a proteína, classicamente tida como componente do citoesqueleto e, 

portanto, citoplasmática, atua como receptor de diversos tipos de ligantes e geralmente está 

associada a mecanismos proteolíticos, como CK8 como receptor de plasminogênio, CK1 como 

receptor de cininogênio e CK18 como ligante de complexos trombina-antitrombinaIII, ou na 

interação com patógenos, como CK13 com Burkholderia cepacia e CK8 com Streptococci b. 

Com base nos dados apresentados neste trabalho, entretanto, não é possível estabelecer a 

localização subcelular de CK18 em células epiteliais. Ao passo que determinamos o sítio de 

interação da proteína com “domínio FLY”, ligante de tripomastigotas, apresentamos dados que 

concordam com informações que dão conta que essa proteína é apresentada à superfície da 
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membrana plasmática em função da manipulação experimental, como tratamento prévio das células 

com proteases, por exemplo (Riopel et al., 1993). 

A despeito da localização celular de CK18, sua interação com “domínio FLY” é de extrema 

relevância no sistema T. cruzi-célula hospedeira. Se presente na membrana plasmática, ao interagir 

com com tripomastigotas, ligando o “domínio FLY”, pode atuar como âncora, promovendo íntimo 

contato entre os parasitas e a célula alvo.  

Caso, como acredita essa autora, entretanto, CK18 seja de fato uma proteína intracelular, sua 

interação com “domínio FLY” pode se dar após sua exposição ao meio extracelular, em função de 

estímulo secretório, como sugerem alguns de nossos dados, ou devido a ação de agente que permeie 

a membrana plasmática. Embasando essa hipótese, é sabido que os tripomastigotas secretam 

proteases e proteínas formadoras de poros em membranas (Burleigh et al., 1997; Scharfstein et al., 

2000; Andrews et al., 1990). Na presença desses fatores, CK18 poderia ser exposta e, finalmente, 

interagir com “domínio FLY”. 

Outra possibilidade seria o papel de CK18 na interação com tripomastigotas emergentes da 

ruptura do vacúolo parasitóforo. Recentemente, a formação de filamentos de queratinas foi 

acompanhada in vivo por uso de células transfectadas com cDNA codificando para CK18 

fluorescente e, apesar da formação se iniciar muito próximo às margens celulares, nenhuma 

fluorescência foi detectada a menos de 1 μm da membrana, em vários tipos celulares testados 

(Windoffer et al., 2004). Assim, é possível que a interação entre tripomastigotas, via “domínio 

FLY” e CK18 se dê no citoplasma da célula hospedeira. Nesse caso, os parasitas podem, ao sair do 

vacúolo, interagir com CK18 que, em movimento centrípeto se dirige da periferia ao centro da 

célula (Windoffer & Leube, 1999).  

 

5.2. Papel de “domínio FLY” na glicoproteína Tc85-11 

Visando a caracterização do mecanismo de ação do “domínio FLY” na promoção da 

infecção por tripomastigotas, inicialmente, realizamos ensaios com peptídeo J acoplado a beads 

frente a células. 

Com essa estratégia, verificamos que, ao contrário da hipótese de trabalho inicial, J não 

promove endocitose mas adere em células epiteliais, num processo de interação dependente de 
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tempo, cujo ponto máximo é atingido em 45 minutos seguido por substancioso decréscimo (cerca 

de 50%) em períodos superiores a 1 hora de contato.  

É sabido que os tripomastigotas são capazes de infectar in vitro uma grande variedade de 

células, usando um processo que envolve dois passos distintos (De Souza, 2002). Inicialmente, os 

parasitas aderem à superfície da célula alvo num processo mediado fundamentalmente pelo parasita 

e por glicoconjugados da superfície da célula hospedeira, o que é seguido pela etapa de 

internalização. 

De acordo com esse mecanismo, observamos substanciosa interação de J com células em 

condições que não envolvem metabolismo celular, como em incubações a 4ºC e com células 

pré-fixadas, condições utilizadas no estudo da etapa de adesão dos tripomastigotas às células 

hospedeiras (Andrews & Colli, 1982; Lima & Villalta, 1988). 

A inibição dessa interação, observada em células pré-tratadas com quelante de íons Ca2+ 

permeável à membrana e com genisteína e ácido okadáico, inibidores de quinases de tirosina e 

serina/treonina, respectivamente, apesar de não ter sido total, sugere a participação adicional do 

“domínio FLY” em outras etapas do processo de invasão dos tripomastigotas. De fato, o tratamento 

de células epiteliais com J-beads por curtos períodos de tempo parece induzir a desfosforilação de 

resíduos de serina/treonina em CK18 (Magdesian, M.H., comunicação pessoal). 

Corroborando dados anteriores de nosso laboratório (Magdesian, 2000), a interação entre 

“domínio FLY” e células epiteliais é absolutamente dependente da presença da leucina na seqüência 

de J, uma vez que sua substituição por alanina, como visto em ensaios com peptídeo J-Ala acoplado 

a beads, aborta a adesão. 

A presença de um único aminoácido (tirosina) crítico para a função protéica também é vista 

em motivos que medeiam endocitose independente de clatrina e sorting basolateral de receptores Fc 

em células polarizadas. Ainda nesses casos, há a presença de outro motivo, dileucina, essencial para 

esses processos (Hunziker et al, 1994).  

Apesar de termos demonstrado o não envolvimento de “domínio FLY” em processos 

endocíticos, resíduos de tirosina e leucina em sua seqüência foram classificados como essenciais 

para sua função de adesão à célula (Magdesian, 2000). 

Assim como visto na invasão de tripomastigotas a células não fagocíticas, que se dá 

preferencialmente pela região basolateral (Schenkman et al., 1994), verificamos que o perfil de 
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distribuição de J-beads é predominantemente pericelular. Essa informação, somada ao fato de que a 

interação de “domínio FLY” com células, bem como com matriz extracelular, juntamente com seu 

efeito de induzir adesão de tripomastigotas à ECM, sugere a participação do “domínio FLY” 

também nas etapas de transposição das barreiras compostas pela lâmina basal e ECM, necessárias 

para o processo infectivo.  

Esses dados indicam, ainda, que apesar de CK18 ter sido identificada como receptor de J, há 

uma certa promiscuidade no processo de adesão desempenhado por J, o que é corroborado, 

adicionalmente, pelo fato da porção extracelular da subunidade β3 de Na+,K+-ATPase, sem 

homologia em nível de aminoácidos com CK18, ter sido identificada como receptor para J em 

cardiomiócitos de rato (Sá-Júnior, P.L., 2005). 

Uma vez que a estrutura tridimensional em folha β assumida por “domínio FLY” em 

Tc85-11 não parece ser relevante para sua função, já que peptídeo J em solução, onde adota 

estrutura random coil, ou apresentado na superfície de fagos, mantém sua capacidade adesiva. É 

possível que J participe de processos que envolvam interações hidrofóbicas, o que acarretaria  

polivalência em termos de ligantes e a necessidade da presença de leucina, ao invés de alanina, para 

manutenção da característica adesiva. Não temos, entretanto, indícios experimentais que 

corroborem essa hipótese. 

Na busca do mecanismo de ação de “domínio FLY” em células epiteliais, investigamos 

eventuais alterações em CK18, seu receptor, que pudessem justificar a promoção da infecção. Em 

nossas condições de estudo, não verificamos alterações no perfil de distribuição subcelular clássico 

da proteína e não verificamos mudanças em seus níveis de fosforilação, glicosilação ou 

ubiqüitinação (resultados não mostrados).  

Ensaios de imunoprecipitação de células tratadas com o peptídeo com anticorpos contra 

CK18 e contra tubulina, proteína componente dos microtúbulos e também implicada como 

interatora de J (Magdesian, 2000), no entanto, nos indicaram que a presença de “domínio FLY” 

promove solubilização de proteínas do e/ou associadas ao citoesqueleto.  

Apesar de, isoladamente, mudanças nos níveis de fosforilação ou glicosilação parecerem 

não alterar a solubilidade dos filamentos de CK8/18 (Chou et al., 1993), há outros fatores que 

podem contribuir para o aumento da concentração de proteínas do citoesqueleto na forma solúvel.  
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Alterações em concentrações iônicas podem induzir o desarranjo de filamentos (Tölle et al., 

1987). Além disso, há relatos de proteínas e outros mediadores não protéicos que atuam como 

fatores de solubilização, ao se ligarem a componentes do citoesqueleto, como a proteína 14-3-3, 

com filamento intermediário de citoqueratinas (Liao & Omary, 1996), um peptídeo de 5 kDa, com 

filamento de actina (Safer et al., 1990), e diacilglicerol, envolvido na nucleação de actina em sítios 

da membrana plasmática (Shariff & Luna, 1992), por exemplo. Com relação aos microtúbulos, um 

mecanismo de tirosinação-destirosinação de α-tubulina é implicado na estabilização do filamento 

(Gundersen et al., 1984).  

Assim, há diversas possibilidades de mecanismo de atuação de “domínio FLY” no que diz 

respeito à promoção da solubilidade das proteínas de citoesqueleto, porém esse efeito pode 

ocasionar aumento da plasticidade celular, o que pode estar relacionado com a facilitação da entrada 

de T. cruzi à célula hospedeira. 

Além de aderir à célula e promover solubilização, “domínio FLY” parece modular a 

infecção por tripomastigotas, já que estimula o processo (Magdesian et al., 2001) mas também 

induz secreção ao meio extracelular de material que inibe a invasão em cerca de 40%. 

Nesse contexto, identificamos componentes protéicos que podem estar relacionados ao 

mecanismo de inibição da infectividade de tripomastigotas: a imunoprecipitação de meios 

condicionados por células tratadas com J com anticorpos contra citoqueratinas revela a presença, de 

proteínas ligantes de proteína A, com cerca de 70 kDa e outra com 30-40 kDa, além de, em bem 

menor quantidade, proteína de ~ 50 kDa (provavelmente CK18). 

A presença de CK18, caracterizada como receptor de “domínio FLY” (Magdesian et al., 

2001), no meio extracelular poderia justificar a inibição observada quando tripomastigotas são 

ressuspensos em meio condicionado por LLC-MK2 tratadas. Apesar de CK18 não possuir domínios 

transmembrânicos, especula-se que ela possa ser, de fato, secretada durante o shedding normal 

celular (Hembrough et al., 1995). J poderia estar, então, estimulando esse processo “secretório” 

natural das células. Além disso, secreção de vimentina, proteína também componente de filamento 

intermediário, já foi descrita em outros sistemas celulares (Mor-Vaknin et al., 2002), o que 

corrobora nosso achado. 

Já a presença de proteínas, secretadas em função do tratamento celular com J, ligantes de 

proteína A é interessante. Proteína A é classicamente descrita como ligante de imunoglobulinas 
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(Sjödahl, 1977; Moks et al., 1986) e uma vez que a presença de IgGs de diversas origens inibiu em 

cerca de 45% a adesão de J-beads às células (resultado não mostrado), é possível que molécula 

contendo motivo IgG-like esteja envolvida no mecanismo de atuação de “domínio FLY”.  

Embasando nossa hipótese, a presença de IgGs ou de moléculas IgG-like parece estar 

relacionada à virulência e/ou sobrevivência de T. cruzi, já que tripomastigotas opsonizados com 

anticorpos de classe IgG são interiorizados por fagócitos, porém, sua destruição por macrófagos 

ativados é aumentada (Nogueira, 1983) e parasitas opsonizados por soro de camundongo infectado 

são menos infectivos (Scott & Moyes, 1982). 

Apesar de não termos comprovado diretamente a participação das proteínas secretadas no 

mecanismo de inibição da infecção celular, e não podermos descartar uma eventual participação de 

outros fatores nesse processo, a modulação da invasão por tripomastigotas mediada por “domínio 

FLY” pode ser sugerida com base nessa estratégia experimental. 

Em nossos ensaios, demonstramos a importância de íons de cálcio no processo de adesão 

desempenhado por “domínio FLY”: a inibição da concentração de Ca2+ livre intracelular diminui a 

interação entre J-beads e as células epiteliais de forma dose-dependente. Mostramos, ainda, que a 

presença de “domínio FLY” estimula a secreção de proteínas, inclusive, de membrana plasmática, 

para o meio extracelular e que esse meio condicionado inibe a infecção. Apesar de não ter sido 

estabelecida a conexão direta entre essas informações, é possível especular que alterações nos níveis 

de Ca2+ possam estimular o processo de secreção mediado por J, justificando a diminuição da sua 

adesão às células epiteliais. Deve-se enfatizar que tripomastigotas de T. cruzi utilizam como 

estratégia de invasão e sobrevivência um mecanismo natural das células de reparo da membrana 

plasmática com base na exocitose regulada por Ca2+ (Andrews, 2002).  

A adesão de “domínio FLY” à célula hospedeira é suficientemente forte para se dar, 

inclusive, a 4ºC, ao contrário do que é visto com os tripomastigotas (Schenkman et al., 1991). In 

vivo, então, é possível que a exposição desse ligante seja modulada por processo dependente de 

energia. Rearranjo de moléculas da superfície de tripomastigotas é uma das possibilidades 

exploradas na literatura para justificar a dependência de temperatura nos processos de 

reconhecimento parasita-hospedeiro (Burleigh & Andrews, 1995), tido como mediado por interação 

receptor-ligante (Andrews et al., 1984). 
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Nesse contexto, verificamos a presença de sítio de modificação pós-traducional por 

glicosilação em Tc85-11, no último aminoácido pertencente à seqüência de J. Cabe ressaltar que, de 

acordo com nossas análises computacionais, embora a proteína apresente 8 sítios de N-glicosilação 

potencialmente glicosilados in vivo, apenas 3 deles se encontram no domínio carboxi-terminal, e 

um, está exatamente justaposto ao “domínio FLY”. 

Já a reatividade de “domínio FLY” com o anticorpo contra peptídeo J é aumentada em 5 

vezes quando os tripomastigotas são previamente tratados com tunicamicina, em condição que 

promove a não glicosilação, inclusive, de Tc85-11, que possui meia vida curta e é N-glicosilada. 

Assim, com base nessas informações, apesar de não podermos atribuir a alteração da exposição de J 

em função de desgligosilação especificamente em Tc85-11, já que a possibilidade de 

glicoconjugados de outras moléculas participarem do processo não foi afastada, é tentador sugerir a 

participação de des/glicosilação em J como moduladora da exposição do “domínio FLY”, presente 

na superfície dos tripomastigotas na Tc85, à célula hospedeira. 

A apresentação diferenciada de “domínio FLY” às células pode ajudar a explicar a 

pronunciada diferença no perfil adesivo das diferentes formas evolutivas de T. cruzi, embora todas 

apresentem essa seqüência em moléculas de superfície (Zingales et al., 1987; Santos et al., 1997), 

bem como justificar o envolvimento de Tc85-11 em diversas fases do mecanismo de infecção dos 

tripomastigotas, como na etapa de transposição da ECM, representada pela adesão à laminina, via 

domínio amino-terminal (Marroquin-Quelopana et al., 2004), na adesão e promoção da infecção 

(Magdesian et al., 2001) e na modulação negativa da entrada de tripomastigotas em células 

epiteliais. 

 

5.3. Considerações finais 

Tc85 é, definitivamente, uma molécula intrigante, o que não poderia deixar de ser, já que é 

componente de um organismo inusitado, o Trypanosoma cruzi! Estudada há decadas, apesar de 

pertencer a uma superfamília protéica extensivamente pesquisada, a das gp85/trans-sialidases, ainda 

guarda muitas surpresas... 

Neste trabalho, estudamos o “domínio FLY”, pequena parte da proteína, porém com 

seqüência conservada na superfamília e sem função previamente determinada, e pudemos inferir 

sua participação no processo adesivo de tripomastigotas a ECM e, via porção amino-terminal de 
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CK18, às células hospedeiras, bem como na regulação da infeçcão, ao estimular, nas células 

epiteliais, secreção ao meio extracelular de material inibitório da invasão do parasita. Além disso, 

sugerimos a possibilidade da exposição do hidrofóbico “domínio FLY”, quando na superfície dos 

tripomastigotas, ser regulada por glicosilação de Tc85. 

Há muito, ainda, por ser descoberto.  

A precisa identificação da localização subcelular de CK18 em células epiteliais, 

indubitavelmente, fornecerá valorosa informação sobre, inicialmente, o momento de interação entre 

“domínio FLY” e a proteína: na entrada dos tripomastigotas na célula ou após sua saída do vacúolo 

parasitóforo? Nossos esforços nesse sentido foram infrutíferos, já que não foi possível a obtenção 

de uma boa imagem em nossos ensaios de imuno-microscopia eletrônica. Acreditamos, no entanto, 

que essa seja a melhor estratégia para dirimir essa dúvida: CK18 está na superfície de células 

LLC-MK2 íntegras? 

Quanto à secreção de material inibitório da infecção por tripomastigotas, observada em 

células epiteliais tratadas com “domínio FLY”, o seqüenciamento das proteínas envolvidas é o 

primeiro passo para elucidar os mecanismos e funções desse processo. Lamentavelmente, em nossas 

tentativas, albumina bovina de soro fetal era contaminante constante e impossibilitou a 

caracterização protéica do material secretado. Estratégias de concentração e purificação do material 

previamente ao microseqüenciamento, além do já testado fracionamento por eletroforese (resultado 

não mostrado), podem ser implementadas a fim de caracterizar a rota de secreção, na célula 

hospedeira, e o mecanismo de inibição da invasividade, nos tripomastigotas. 

Finalmente, a possibilidade da modulação da exposição de “domínio FLY” por alteração nos 

níveis de glicosilação especificamente em Tc85 merece ser investigada. Uma vez que se trata de 

uma família heterogênea de proteínas, com vários membros, provavelmente com diferentes graus de 

glicosilação, simultaneamente expressos na superfície dos tripomastigotas, as técnicas tradicionais 

de purificação de proteínas por afinidade a lectinas utilizadas, não forneceram material suficiente 

para provar experimentalmente a existência da glicosilação em Tc85-11 na região do “domínio 

FLY”.  

Apesar de não ser a única estratégia possível, a clonagem do gene da Tc85-11 em vetor 

adeqüado, que propicie a expressão da proteína com tags para sua purificação exclusiva, poderia 

facilitar a transfecção da proteína em tripomastigotas, ainda que de forma transiente, já que a meia 
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vida de Tc85-11 é curta. Assim, além de se obter ferramenta para estudar outros aspectos da função 

da proteína, seria possível o fácil isolamento da Tc85-11, devidamente processada pelo organismo 

e, portanto, submetida às modificações pós-traducionais necessárias. Valendo-se de estratégicos 

sítios proteolíticos presentes na proteína, poder-se-ia fragmentá-la, isolar a porção carboxi-terminal 

adjacente ao “domínio FLY” e determinar a composição de açúcares do fragmento, provando 

inequivocadamente e de forma alternativa à cristalografia, a presença da glicosilação em J. 

Com tripomastigotas transfectados, poderia-se, ainda, avaliar a alteração no perfil de 

glicosilação de Tc85-11, por mutação de seus potenciais sítios, e a acessibilidade do “domínio 

FLY”, por exemplo, estudando a possibilidade de sua exposição modulada. 

Após a obtenção das respostas de tais questões, juntamente com novos excitantes projetos de 

pesquisa, mais algumas peças, além das que adicionamos hoje com essa tese, serão montadas no 

quebra-cabeças complexo e apaixonante que T. cruzi, com sua Tc85 et al., representa. 
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CCoonncclluussõõeess  

 

 Com base em nossos estudos, que descrevemos nesse trabalho de doutorado, pudemos 

concluir que: 

 

 

• O sítio de ligação do “domínio FLY” a CK18, previamente caracterizada como seu receptor 

(Magdesian et al., 2001), localiza-se na extremidade amino-terminal da proteína, 

possivelmente entre seus primeiros 15 aminoácidos. 

 

• O “domínio FLY” representa um fragmento das trans-sialidases extremamente adesivo, que 

interage com superfície de células não fagocíticas e ECM, provavelmente por meio de 

interações hidrofóbicas. 

 

• A exposição do “domínio FLY” nas trans-sialidases pode ser regulada por glicosilação, já 

que a N-desglicosilação de tripomastigotas aumenta em cerca de 5 vezes a reatividade da 

superfície do parasita com anticorpo policlonal contra peptídeo J. 

 

• “Domínio FLY” pode atuar como modulador da infecção por tripomastigotas, uma vez que 

estimula esse processo (Magdesian et al., 2001) e promove secreção de proteínas ao 

sobrenadante extracelular, que inibe a invasão em ~ 40%. 
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