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Abreviações

a.e. atividade específica
BSA albumina bovina sérica
BCIP 5-bromo 4-cloro 3-indolilfosfato
°C graus centígrados
cf conforme
cm centímetro
conA concavalina A
D dextrógiro
DME Dubelcco’s Modified Eagle’s
DMF dimetilformamida
DNA ácido desoxiribonucléico
DOC deoxicolato de sódio
EDTA ácido etilenodiaminotetracético
g aceleração da gravidade
GDP difosfato de guanosina
IgG imunoglobulina G
kDa kilodalton
kV kilovolt
l litro
L levógiro
LIT infusão de fígado e triptose
M molar
mA miliampère
mAb anticorpo monoclonal
mg miligrama
ml mililitro
mM milimolar
MW massa molecular
µCi microcurie
µg micrograma
µm micrometro
µl microlitro
NBT nitroblue tetrazólio
nm nanômetro
NP40 Nonidet-P-40 (octilifenoxi)-polietoxietanol
octilglicosídeoN-octil-β-D-glucopiranosídeo
OMS Organização Mundial da Saúde
PAGE eletroforese em gel de poliacrilamida
PBS solução salina tamponada com fosfato
PCR reação de polimerização em cadeia
pH potencial hidrogeniônico
PMSF fluoreto de p-fenilmetilsulfonila
psi unidade de pressão por polegada
(p/v) peso por volume
R recuperação
rpm rotação por minuto
SDS dodecil sulfato de sódio



TBS solução salina tamponada com Tris
TEMED N,N,N’,N’ - tetrametiletilenodiamina
TLCK clorometilcetona de N α-p-tosil-L-lisina
Tris tris(hidroximetil)aminometano
Tween sorbitan monolaureato de polioxietileno
U unidade
UDP difosfato de uridina
UV radiação ultra violeta
V volts
(v/v) volume por volume
WGA aglutinina de germe de trigo



RESUMO

Glicoconjugados são abundantes na superfície de Trypanosoma cruzi e têm

sido bastante estudados por diferentes grupos. A degradação dessas moléculas, no

entanto, tem sido alvo de pouco interesse. O objetivo deste trabalho foi determinar a

atividade de α-L-fucosidase em T.cruzi uma vez que trabalhos anteriores haviam

concluído que várias hidrolases, entre elas a α−L-fucosidase estavam ausentes em

epimastigota (AVILA, et al, 1979).

Empregando-se p-nitrofenilfucopiranosídeo como substrato e extrato de

formas epimastigotas, verificou-se que a enzima apresenta praticamente a mesma

atividade em um intervalo de pH entre 6,0 e 7,5, caindo drasticamente em pHs mais

ácidos. A incubação  prévia da enzima a 28°C em pH 7,0 leva à perda de

aproximadamente 30% de sua atividade após 1h 30mim e à perda de 100% após 4

horas  de incubação. O efeito de íons na atividade da enzima foi estudado,

verificando-se que Zn+2 inibe 90% sua atividade, enquanto que outros, como o Ca+2

praticamente não tem efeito.

A enzima é parcialmente encontrada na fração particulada, podendo ser

solubilizada parcialmente com 1% de Triton X-100 ou com NaCl 1 M. As tentativas

feitas de purificar a enzima foram infrutíferas, uma vez que não se encontraram

condições para manter a proteína ativa por longos períodos de tempo.

A α-L-fucosidase está presente não só em epimastigotas, mas também em

tripomastigotas, embora aparentemente com diferentes atividades específicas, sendo

maior em epimastigotas. Mesmo nos epimastigotas, grandes variações de atividade

específica foram detectadas ao longo deste trabalho (de 0,03 a 0,23 unidades).

Anticorpos preparados contra α-L-fucosidase comercial de epidídimo bovino

imunoprecipitaram de extratos de epimastigotas previamente marcados com 35S-

metionina, um polipeptídeo em torno de 50 kDa após eletroforese em gel desnaturante

e uma banda de 130-150 kDa em gel não desnaturante, sugerindo que a enzima em

T.cruzi pode ser dimérica, a exemplo de outras α-L-fucosidases descritas na literatura.

A imunoprecipitação de extrato de epimastigotas marcados com 35S-metionina na

presença de tunicamicina, com o anticorpo anti-α-L-fucosidase revelou um

polipeptídeo de 45 kDa, mostrando que a enzima é glicosilada. A glicosilação da



enzima também foi observada pelo emprego de corantes comerciais. Além disso, os

anticorpos anti-α-L-fucosidase imunoprecipitam moléculas com atividade de α-L-

fucosidase, embora não se tenha observado aumento da atividade, possivelmente

devido à perda de atividade da enzima nas condições empregadas durante a

imunoprecipitação.

Os anticorpos anti-α-L-fucosidase reconhecem, por imunofluorescência

indireta, tanto as formas epimastigotas como tripomastigotas de cultura de tecido. A

análise por microscopia de transmissão mostra a reatividade intensa do anticorpo com

uma região membranar localizada na região posterior do epimastigota. No caso do

tripomastigota, a reatividade é menos pronunciada  mostrando uma leve marcação no

interior do parasita.



ABSTRACT

α-L-fucose is a component of glycoproteins, including glycoproteins isolated

from T.cruzi. α-L fucosidases have been isolated from different sources, but earlier

studies were unable to detect this enzyme in T.cruzi epimastigotes (AVILA et al,

1979).

In this work immunocytochemical and biochemical techniques have been used

to localize and characterize a membrane-associated, neutral-pH-optimum α-L-

fucosidase from Trypanosoma cruzi epimastigotes. Light and electron microscopy

specifically localized the α-L fucosidase on membranes in the posterior region of the

epimastigotes and on the parasite surface. Immunoreactivity for α-L-fucosidase,

although less intense, was also detected on the surface of trypomastigotes.

Fractionation of epimastigotes homogenates indicated that over 50% of the α-L-

fucosidase activity was associated with the 80 000 g pellet. This pellet-associated

activity could be solubilized with 1 M NaCl or with 1% Triton X-100, suggesting that

α-L-fucosidase is peripherally associated with membranes. Analysis of α-L-fucosidase

on epimastigote extracts indicated that the enzyme had a pH-activity curve (with an

optimum near 7) which was comparable to other α-L-fucosidases reported in the

literature. A higher specific activity (in units/mg) was found in epimastigotes as

compared to the other differentiation stages of the parasite: 0.028 for epimastigotes,

0.002 for metacyclic trypomastigotes and 0.015 for tissue - cultured trypomastigotes.

SDS/PAGE and Western blotting analysis indicated that epimastigotes have a protein

band of 50 kDa which was immunoreactive with anti-α-L-fucosidase antibodies.



1. INTRODUÇÃO

1.1 TRYPANOSOMA CRUZI E DOENÇA DE CHAGAS

O Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, é um

protozoário flagelado digenético eucarionte, pertencente à ordem Kinetoplastidae e à

família Trypanosomatidae. As características desta ordem incluem a presença de

flagelo e cinetoplasto, organela autoreplicável que contém o DNA extranuclear. O

Trypanosoma cruzi é transmitido por insetos triatomíneos hematófagos pertencentes à

família Reduviidae, sendo os principais transmissores o Panstrongylus megistus, o

Triatoma infestans e o Rhodnius prolixus. Os hospedeiros vertebrados somam uma

grande variedade de espécies, incluindo o homem. O ciclo biológico do parasita se

inicia quando triatomíneos se contaminam durante a ingestão de sangue de mamíferos

infectados. Os parasitas ingeridos se multiplicam na luz intestinal do inseto como

formas flageladas epimastigotas, e quando se encontram no intestino posterior,

diferenciam-se em formas tripomastigotas metacíclicas, infectivas, que são eliminadas

nas fezes e urina (figura 1). A infecção pelo T.cruzi tem início quando os parasitas

eliminados pelo inseto encontram uma descontinuidade na pele ou mucosa (BRENER,

1973, 1992).

Ao penetrar no hospedeiro, o T.cruzi tem a possibilidade de atingir os tecidos

subcutâneos de onde pode invadir diferentes tipos celulares principalmente

macrófagos (ANDRADE & ANDRADE, 1979). As formas tripomastigotas que

invadem as células interagem com moléculas da membrana modificando o trânsito de

lisossomos dependentes de microtúbulos, contribuindo para a formação de membranas

dos vacúolos parasitóforos (cf. ALVES, 1996), de onde conseguem escapar, indo para

o citoplasma onde se multiplicam como amastigotas por divisão binária.

Posteriormente, ocorre uma nova diferenciação para a forma tripomastigota que é

liberada para a circulação pela ruptura da membrana plasmática. Estes tripomastigotas

podem invadir então novas células ou atingir órgãos distantes.



Figura- 1- Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi  no inseto vetor e no hospedeiro

vertebrado. Passos de 1 a 4, representam a metamorfose do tripomastigota para

epimastigota e então para tripomastigota metacíclico no inseto. Passos 5 a 6 ,

tripomastigotas se diferenciando em amastigotas no músculo, e posteruiormente em

tripomastigotas, que são liberados (7) no sangue.



A transmissão do T. cruzi para o homem pode ocorrer pelo contato com o vetor ou

pela transfusão sangüínea, que é responsável por 560 mil casos novos anuais (HAYES

& SCHOFIELD, 1990), dado o grande contigente de indivíduos na fase crônica da

doença, estimados em 2 a 3 milhões. Os insetos vetores são encontrados em toda a

América, desde o sul dos EUA até o sudoeste da Argentina (BRENNER & DE LA

MERCED, 1987). A disseminação dos vetores ocorre principalmente nas regiões

rurais, onde as instalações precárias de moradia se tornam um nicho ideal para o

habitat dos vetores devido à proximidade com o ciclo natural. Tem havido um

trabalho sistemático de ação governamental de alguns países interessados em acabar

com esse tipo de doença já conhecida há pelo menos 90 anos, com investimentos de

cerca de US$ 200 milhões em países do Cone Sul. Os resultados levaram a OMS, em

publicação recente (1997), a afirmar que a transmissão da doença pelo invertebrado

estaria controlada em países como Brasil, Argentina, Chile e Uruguai (SCHMUNIS et

al, 1996), ainda que surtos localizados possam ocorrer.

A fase aguda da doença de Chagas é caracterizada por um conjunto de

manifestações de intensidade variável, após um período de incubação mínimo de 4

dias. Um dos primeiros sinais clínicos que surge é um processo inflamatório

inespecífico no local do sítio de entrada do parasita, que pode ser o olho (sinal de

Romaña) ou a pele (chagoma). A análise histológica revela um parasitismo

disseminado entre vários tipos celulares e edema intersticial com hiperplasia dos

gânglios satélites (principalmente pré-auricular). Outros sintomas da fase aguda são

febre, mal-estar, astenia, cefaléia e hipóxia. Com o passar do tempo, alterações como

hepatomegalia, esplenomegalia e miocardite aguda podem ocorrer (RASSI et al,

1976). A alta parasitemia observada na fase aguda tende a decrescer como resultado

da resposta imune do hospedeiro, tornando-se pequena na fase crônica da infecção

(BRENER, 1973, 1992).

A fase crônica pode ser subdividida em forma indeterminada, forma cardíaca e

forma digestiva. A forma indeterminada é definida como um estado no qual o paciente

parece ter uma cura aparente, isto é, a regressão dos sintomas da fase aguda, podendo

permanecer assintomático durante cerca de 10 a 20 anos, com possíveis manifestações

clínicas posteriormente. A fase cardíaca é caracterizada por arritmias, insuficiência

cardíaca e tromboembolismo. A fase digestiva é caracterizada por alterações



morfológicas do esôfago e do cólon, resultantes da lesão das enervações, que levam a

dificuldades na deglutição e na defecação (RASSI et al, 1976).

O diagnóstico da doença de Chagas é realizado em função do estágio da

doença. Na fase aguda a parasitemia é alta, permitindo a pesquisa dos parasitas ao

microscópio de amostras retiradas do sangue do paciente. Uma sensibilidade próxima

a 100% pode ser obtida pela concentração da amostra ou por métodos parasitológicos

indiretos, como hemocultura e xenodiagnóstico (CAMARGO & TAKEDA, 1979).

Esses métodos indiretos são também utilizados para demonstrar a transmissão

congênita, acompanhar o tratamento quimioterápico dos pacientes ou ainda quando os

testes sorológicos fornecem resultados duvidosos.

Durante a fase crônica ocorre uma resposta imunológica mais consistente que

se torna a base do diagnóstico, juntamente com as alterações clínicas. Várias técnicas

imunológicas para a detecção dos anticorpos anti-T.cruzi tais como

imunofluorescência indireta, hemaglutinação e ELISA, são bastante sensíveis nesta

fase (SPENCER et al, 1985), com eficência variando de 95 a 100% (CAMARGO,

1992), quando se empregam pelo menos duas técnicas diferenciadas. Devido à grande

variabilidade antigênica de isolados de T.cruzi (SEGURA & CAZZULO, 1985) e à

dificuldade em padronizar os antígenos usados na sorologia, mais de uma técnica deve

ser empregada no diagnóstico. Diagnóstico baseado em técnicas de detecção de ácidos

nucléicos do parasita vêm sendo testadas com bons resultados (BRITTO et al, 1993).

1.2 GLICOPROTEÍNAS

1.2.1 Aspectos gerais.

A glicosilação é uma das modificações mais comuns presentes em proteínas de

células eucarióticas. Apesar de vários exemplos onde a função biológica está bem

definida, sua função em vários casos é indefinida. As glicoproteínas têm uma ou mais

cadeias ligadas por ligações glicosídicas ao átomo de N do grupamento amida de uma

asparagina (N-ligadas), ao O da cadeia lateral da serina ou treonina (hidroxilisina no

caso do colágeno) (O-ligadas) ou, como descrito mais recentemente, esterificado ao

carbono do aminogrupo da etanolamina, formando a âncora de

glicosilfosfatidilinositol (GPI), sendo que os três tipos podem ser encontrados em uma



única molécula. A glicosilação é específica para determinada célula ou tecido, no que

se refere à sua extensão ou tipo de ligação envolvida, como conseqüência direta da

maquinaria de síntese celular. É característica também a presença de isoformas, isto é,

a existência de heterogeneidades nas cadeias oligossacarídicas, como conseqüência de

reações de glicosilação incompletas.

A análise de várias proteínas glicosiladas levou à determinação de seqüências

na proteína necessárias para que a glicosilação ocorra. A seqüência de N-glicosilação

foi determinada como sendo Asn-X-Ser (Thr), onde X pode ser qualquer aminoácido,

excetuando-se Prolina. Esse tripeptídeo, em geral, faz parte de uma estrutura de folha

pregueada.

De maneira geral, as glicanas O-ligadas têm uma ligação particular

dependendo do tipo de monossacarídeo envolvido: 1- ligação a serina ou treonina via

N-acetilgalactosamina; 2- ligação a serina via xilose; 3- ligação a hidroxilisina via

galactose.

Um grande número de estruturas vêm sendo descritas como sendo do tipo

mucina, moléculas com ligação N-acetilgalactosamina-O-serina (treonina), que podem

variar de estruturas simples de quatro monossacarídeos até estruturas com mais de 50

resíduos de açúcar, sendo que usualmente contêm galactose, N-acetilgalactosamina e

ácido siálico. Como característica há presença de prolina adjacente ou próxima do

hidroxiaminoácido (-1 e +3). No caso de O-fucosilação, a sequência consenso

GlyGlySer/Thr é determinante (HARRIS et al, 1991).

No caso de âncoras de GPI, somente o carboxi-terminal de seis aminoácidos

ligam âncoras de GPI: Cys, Asp, Asn, Gly, Ala e Ser. Além disso, os aminoácidos

Gly, Ala e Ser são encontrados predominantemente na posição +1, sendo obrigatórios

na posição +2 para que essa adição ocorra.

Há uma grande variedade de trabalhos que demostram que proteínas sofrem

glicosilação também no citoplasma e nucleoplasma, sendo inicialmente detectada

utilizando-se diferentes tipos de lectinas na sua localização (HARTH et al, 1989).

A N-acetilglicosamina pode estar presente de maneira repetitiva, fazendo parte

de estruturas de glicolipídios, principalmente na parte que forma os epitopos dos

antígenos. Fazem parte também de epitopos de antígenos tumorais, antígenos de

determinação de grupo sanguíneo e de estágio embrionário (CARRAWAY & HULL,

1991; HEMMINGS, 1992).



1.2.2 Alguns aspectos da glicosilação em T. cruzi

A adição de carboidratos à asparagina no retículo endoplasmático durante a

síntese das proteínas tem sido extensivamente estudada. O oligossacarídeo inicial é

transferido em bloco de um derivado lipídico, o dolicol, para a cadeia nascente de

proteína. O dolicol é um derivado contendo 10 a 13 unidades de isopreno em

tripanosomatídeos, ao contrário de outras células que têm em geral de 14 a 24

unidades de isopreno. Ao dolicol são adicionadas 2 moléculas de N-acetiglicosamina,

9 manoses e 3 glicoses, sendo os resíduos adicionados um de cada vez

(Glc3Man9Nac2). As primeiras 5 manoses são em geral adicionadas como GDP

manoses no lado citoplasmático e as restantes, na maioria dos organismos, como

derivados de dolicol no lúmem do retículo endoplasmático. No caso de Trypanosoma,

não há síntese de derivados de dolicol-manose. Também no caso de tripanosomatídeos

se verificou que a presença de glicoses não é essencial para a transferência do

oligossacarídeo para a proteína. O processamento do oligossacarídeo inicia-se pela

remoção de 2 glicoses, por uma única enzima, semelhante à glicosidase II, em

contraste com o processamento mais comum feito pelas glicosidases I e II encontradas

em outros organismos. Verificou-se a glicolisação transiente nesta etapa, utilizando-se

UDP-glicose como doador. O processamento é então completado no complexo de

Golgi, a partir de estruturas com composição básica de Man6,7,9GlcNAc2,

dependendo da espécie de tripanosomatídeo, enquanto que em mamíferos, a estrutura

é de Man5GlcNAc2 (PARODI, 1993).

A D-galactose piranosídica (D-Galp) apresenta-se distribuída amplamente pela

natureza, fazendo parte das cadeias de carboidratos de glicoproteínas e glicolípidios de

mamíferos (LEDERKREMER & COLLI, 1995). A presença de galactose na forma

furanosídica (D-Galf) foi descrita nas bactérias Bacteroides cellulosolvens e

Clostridium thermocellum (GERWIG et al, 1993) e nos fungos Sporothrix schenckii

(MENDONÇA-PREVIATO et al, 1980), Ascobulus furfuraceus (GROISMAN &

LEDERKREMER, 1987), Penicillium charlesii (UNKEFER & GANDER, 1990) e

mais recentemente como parte da cadeia oligossacarídica N-ligada de

Paracoccidioides brasiliensis (ALMEIDA et al, 1996). Em tripanosomatídeos, a



galactofuranose foi encontrada em lipopeptidiofosfoglicana (LPPG) de T.cruzi

(LEDERKREMER et al, 1980; GOLGHER et al, 1993), em mucinas (ACOSTA et al,

1995) e cadeias N-ligadas de glicoproteínas de 80-90 kDa de T.cruzi (ARRUDA et al,

1989) em lipofosfoglicana (LPG) de diversas espécies de Leishmania e em

glicoproteínas de Leptomonas samuelli (MORAES et al, 1988) e Endotrypanum

schaudinni (MERELLO et al, 1995). É interessante ressaltar que anticorpos que

reconhecem galactofuranose, inibem parcialmente a invasão da célula hospedeira pelo

T.cruzi (ARRUDA et al, 1989).

A incorporação de galactofuranose a glicoconjugados é pouco conhecida. A

existência de uma β(1-3) galactofuranosil transferase foi postulada, mas não isolada.

Tentativas de identificar o precursor de galactofuranose como UDP-Glcp ou UDP-Galp

em Crithidia fasciculata foram infrutíferas, assim como as tentativas de mostrar UDP-

Galf como substrato de uma transferase em T.cruzi (LEDERKREMER & COLLI,

1995). A presença de uma UDP-GalP mutase só foi descrita em E. coli recentemente

(NASSAU et al, 1996).

O T.cruzi não sintetiza ácidos siálicos (SCHAUER et al, 1983), sendo sua

adição feita por uma trans-sialidase localizada na superfície externa do parasita. A

trans-sialidase transfere, de moléculas doadoras, ácido siálico com ligação α(2-3) a

resíduos terminais de β-Gal, para moléculas aceptoras, com β-Gal terminal ligado

como β(1-4), β(1-6) ou β(1-3) (COLLI, 1994) e não por um nucleotídeo dependente

de sialiltransferase (CROSS & TAKLE, 1993). SCHENKMAN et al (1991)

demonstraram que o epitopo Ssp-3 da forma tripomastigota, reconhecido por um

anticorpo monoclonal 3C9, envolvido na adesão do parasita à célula hospedeira, é um

aceptor importante de ácido siálico neste estágio do parasita. A adição de resíduo de

α-L-fucose, na galactose aceptora ou próxima a ela, impede a atividade da trans-

sialidase (VANDEKERCKOVE et al, 1992). CHAVES et al, (1993) demonstraram

que as formas epimastigotas de T.cruzi expressam uma trans-sialidase que contém o

sítio catalítico da enzima mas perdem uma repetição de aminoácidos típica da trans-

sialidase de tripomastigotas.



1.3. GLICOCONJUGADOS EM T.CRUZI

Evidências foram sendo acumuladas a partir do final da década de 70,

sugerindo um envolvimento de carboidratos na invasão da célula hospedeira pelo

T.cruzi (revisto por ZINGALES & COLLI, 1985), o que levou vários laboratórios a

estudarem glicoconjugados de superfície, com maior ênfase em glicoproteínas.

Glicolípidios, de maneira geral, têm sido menos estudados. Além da LPPG (ver

abaixo), foram descritos sialoglicolipídios, lipídios sulfatados em epimastigotas

(PETRY et al, 1987) e tripomastigotas (UHRIG et al, 1992), glicolipídios neutros

(BARRETO-BERGTER et al, 1992) e (GIPLs) glicoinositolfosfolipídios (HEISE et

al, 1996). Um resumo dos glicoconjugados, modificado de TRAVASSOS &

ALMEIDA (1993), é mostrado na tabela 1.

1.3.1. LPPG

A lipopeptidiofosfoglicana (LPPG), extremamente abundante na superfície de

epimastigotas (2x10
7
 moléculas/epimastigota), foi descrita pela primeira vez em 1975

(ALVES & COLLI, 1975), sendo o primeiro glicoinositolfosfolipídio (GIPL) a ser

isolado em tripanosomatídios (LEDERKREMER et al 1976, 1980). A LPPG também

é encontrada em tripomastigotas metacíclicos, embora em menor quantidade e

somente em 15% da população (GOLGHER et al, 1993). Sua identidade como

glicoinositolfosfoceramida foi descrita (LEDERKREMER et al, 1978) e sua estrutura

determinada (PREVIATO et al, 1990; LEDERKREMER et al, 1991), com

heterogeinidade na molécula sendo descrita (LEDERKREMER et al, 1993) (figura 2).

Estudos dos inositóis fosfolipídios (IPLs) de T. cruzi, demostraram que os IPLs são os

precursores para síntese de GIPLs como a LPPG (LEDERKREMER et al,1990;

BERTELLO et al, 1995). Como característica, a LPPG contém galactofuranose

(LEDERKREMER ET al, 1980) com ligação Galf β(1-3) Man na extremidade não

redutora da porção oligossacarídica (LEDERKREMER et al, 1985), um carboidrato

descrito em T.cruzi pela primeira vez (LEDERKREMER et al, 1980). É interessante

observar que em Leishmania, a galactofuranose está presente na estrutura interna de

glicoconjugados (TURCO & DESCOTEAUX, 1992).



Tabela 1 - Principais glicoconjugados de Trypanosoma cruzi

Gliconjugado Estágio de
desenvolvimento

Propriedades biológicas Referências

gp120-220
SAPA (165-205 kDa)

tripomastigota α(2-3)-trans-sialidase;
neuraminidase; detecção de
infecção aguda.

(1), (2), (3),
(4)

Ssp-3 (100-200 kDa) tripomastigota Aceptor de ácido siálico; mAb
inibe a aderência do parasita.

(3), (5)

gp160 (gp 70) tripomastigota
metacíclico

Seqüencia homóloga com DAF;
liga C3b e inibe a convertase.

(6), (7)

gp87-93 tripomastigota
metacíclico

Acelera o decaimento da C3-
convertase.

(8)

gp90 (mAb Ig 7) tripomastigota
metacíclico

mAb inibe adesão e penetração;
protege contra infecção.

(9), (10),
(11)

gp85-90, Tc-85 tripomastigota Adesão e penetração; mAb
inibe infecção; seqüência de
neuraminidase.

(12), (13)
(14), (15),

(16)
Ssp-4 (70-84 kDa) amastigota Marcador de diferenciação (17)
gp72
(mAbWiC29.26)

epimastigota mAb inibe metaciclogênese;
aceptor de C3, protege contra
infecção.

(18), (19)

gp68 tripomastigota Liga a fibronectina e colágeno;
inibe a união de C3 convertase .

(20)

gp60 epimastigota Cisteína proteinase. (21)
gp57/51 (gp25) epimastigota

tripomastigota
Cisteína proteinase; antígeno de
diagnóstico.

(22), (23),
(24), (25).

gp35-50 (mAb 10D8) tripomastigota
metacíclico

Aceptor de ácido siálico;
adesão e penetração; seqüência
de neuraminidase.

(26)

LPPG epimastigota Antígeno imunogênico. Galf
β(1-3) inibe invasão celular.

(27), (28),
(29)

Glicolipídios
sulfatados

epimastigota Reação cruzada com tecidos de
mamíferos.

(30), (31)

GIPLs epimastigota Imunogênico no homem. (32)
CMH, CDH epimastigota Imunogênico com ácidos

graxos 2-hidroxilados.
(33)

αGalp-(1-3) de
glicoconjugados

tripomastigota
metacíclico

Alvo principal de anticorpos
líticos.

(34) e (35)

gp82 (mAb 3F6) tripomastigota
metacíclico

Inibe invasão. (36)

Referências: (1) Ortega-Barria et al, 1992; (2) Polevick et al, 1991; (3) Schenkman et al, 1991; (4)
Schenkman et al, 1992; (5) Andrews et al, 1987; (6) Norris et al, 1989; (7) Norris et al, 1991; (8) Joiner
et al, 1988; (9) Gonzalez et al, 1991; (10) Teixeira et al, 1986; (11) Yoshida et al, 1990; (12) Alves &
Colli, 1975; (13) Kahn et al, 1991; (14) Katzin et al, 1983; (15) Ouassi et al, 1990; (16) Zingales &
Colli, 1985; (17) Andrews et al, 1988; (18) Sher & Snary, 1982; (19) Snary, 1983; (20) Fisher et al,
1988; (21) Cazzulo et al, 1990; (22) Mendonça-Previato et al, 1983; (23) Murta et al, 1990; (24)
Scharfstein et al, 1985; (25) Scharfstein et al, 1986; (26) Yoshida et al, 1989; (27) Arruda et al, 1989;
(28) Lederkremer et al, 1991; (29) Previato et al, 1990; (30) Petry et al, 1987; (31) Petry et al, 1988;
(32) Avila et al, 1991; (33) Barreto-Bergter et al, 1992; (34) Almeida et al, 1991; (35) Gazzinelli et al,
1991; (36) Ramirez et al, 1993.



Figura-2- Estrutura da LPPG da forma epimastigota de Trypanosoma cruzi.

Microheterogeinidades foram descritas por LEDERKREMER et al, 1993.



A função da LPPG in vivo é desconhecida. Foi descrita sua atividade de

bloqueio de ativação de células T, possivelmente devido ao componente de ceramida

(GOMES et al, 1995; LOPES & DOS REIS, 1996). Seu papel na adesão de formas

epimastigotas ao trato digestivo do triatomíneo e seu papel na metaciclogênese está

sendo investigado no momento (W. Colli, comunicação pessoal).

1.3.2 GP-72

A GP-72 é uma glicoproteína de 72 kDa, específica das formas epimastigotas

(SNARY et al, 1981). Possui como característica alto conteúdo de carboidratos (49%)

e grupamentos fosfato ligados covalentemente a açúcares (10%). Sua composição foi

determinada (FERGUSON et al, 1983), possuindo ribose, xilose, fucose, manose,

glicose e N-acetilglicosamina. A GP-72 é uma aceptora de C3 convertase do

complemento (JOINER et al, 1985), o que explicaria a maior susceptibilidade dos

epimastigotas a complemento na ausência de soro imune. A imunização de

camundongos com a GP-72 induz uma proteção parcial contra uma infecção com

formas metacíclicas (SNARY, 1983). O envolvimento da GP-72 na diferenciação de

epimastigotas para tripomastigotas também foi sugerida, uma vez que o anticorpo

monoclonal que reconhece um epitopo de carboidrato na GP-72 inibe esssa

diferenciação (SHER & SNARY, 1982). A deleção do gene da GP-72 levou a uma

alteração na morfologia dos parasitas (COOPER et al, 1993; RIBEIRO DE JESUS,

1993).

1.3.3 Tc-85

KATZIN & COLLI (1983), investigando a interação de diferentes lectinas com

os estágios do T. cruzi, verificaram que uma glicoproteína de 85 kDa de membrana da

forma tripomastigota, ausente nas demais formas, se ligava a WGA-Sepharose e a

ConA-Sepharose. A importância dessa molécula, agora denominada Tc-85, no

processo de invasão foi demostrada quando da utilização de um anticorpo monoclonal

(H1A10) contra a Tc-85, que inibe de 46 a 96% a invasão das células de cultura pelo

parasita (ALVES et al, 1986). A vida média da Tc-85 é de 3,5 a 4 horas, sendo

sintetizada como um precursor de 95 kDa (ABUIN et al, 1996 a). A Tc-85 é formada



por uma cadeia N-glicosídica composta de ácido siálico, galactose, fucose, manose e

N-acetilglicosamina, além de dissacarídeos de manose O-ligados (COUTO et al, 1987,

1990) (figura 3). A ligação da fucose nos oligossacarídeos da Tc-85 ainda não foi

determinada, assim como a ligação do ácido siálico. É interessante ressaltar que, de

maneira geral, as proteínas com glicosilação do tipo complexo têm mais

frequentemente Galβ(1-4)GlcNAc (N-acetillactosamina) como elemento básico ou

GalNAcβ(1-4)GlcNAc em ligações O- e N-ligadas. Esses oligossacarídeos podem

terminar com um ácido siálico ou com um resíduo de α-L-fucose em α(1-3)GlcNAc

(EIJNDEN et al, 1994).

Uma âncora de glicosilfosfatidilinositol (GPI) está presente na Tc-85 isolada

do parasita (COUTO et al, 1993) ou de vesículas eliminadas no meio de cultura pelo

parasita (GONÇALVES et al, 1991; ABUIN et al, 1996 b).

Heterogeneidades na massa molecular, ponto isoelétrico e composição de

carboidratos foram descritas (ABUIN et al, 1989). Resultados que estão sendo obtidos

no laboratório indicam que a Tc-85 pertence a uma família multigênica, com pelo

menos alguns membros envolvidos em adesão do parasita a moléculas do hospedeiro,

como laminina (GIORDANO et al, 1994).

1.3.4 Moléculas aceptoras de ácido siálico.

Uma vez que dados da literatura sugeriam que a trans-sialidase de T.cruzi era

importante na invasão (HARTH et al, 1987; SCHENKMAN et al, 1991; CROSS &

TAKLE, 1993; COLLI, 1994), houve uma procura das moléculas do parasita

aceptoras de ácido siálico. Mucinas são, em epimastigotas e tripomastigotas

metaciclícos, as principais aceptoras (PREVIATO et al, 1985; YOSHIDA et al, 1989;

SCHENKMAN et al, 1993) e, em amastigotas, são as moléculas contendo o epitopo

Ssp-4 (ANDREWS et al, 1988). As mucinas possuem oligossacarídeos O-ligados

contendo ácido N-acetilneuramínico, galactose e N-acetilglicosamina em sua

composição além de uma  âncora de GPI. Variações no número de cadeias

oligossacarídicas dependentes da cepa do parasita analisada foram descritas por

PREVIATO et al (1994). As mucinas são abundantes na superfície do parasita, sendo

estimadas em 3 x 106 moléculas por epimastigota e 1,5 x 106 por tripomastigota

metacíclico. É interessante notar que essas glicoproteínas O-ligadas, presentes



também em tripomastigota, reagem com anticorpos anti-resíduos de α-galactosil de

pacientes com doença de Chagas (ALMEIDA et al, 1991). A presença de β-D-

galactofuranose nessas glicoproteínas O-ligadas é uma importante informação para

ação do respectivo anticorpo.

1.3.5 Cruzipaína (cisteína proteinase/ gp57/51(gp25)).

A cruzipaína é uma glicoproteína de 51/57 kDa (gp25), descrita inicialmente

em formas epimastigotas (SCHARFSTEIN et al, 1985, 1986) que tem sido

amplamente estudada. A molécula foi purificada, os parâmetros cinéticos estudados

(CAZZULO et al, 1990a) e, por homologia de sua seqüência de aminoácidos, foi

descrita como pertencente à família das cisteínas proteinases (CAZZULO et al, 1989)

e membro de uma família multigênica (CAMPETELLA et al, 1992). Contém em sua

composição oligossacarídeos O-ligados de cadeia curta (MENDONÇA-PREVIATO et

al, 1983). Cruzipaína é reconhecida por soro de pacientes chagásicos

(SCHARFSTEIN et al, 1985), tendo sido incluída na classe de antígenos ácidos de

T.cruzi (LADERACH et al, 1996).

Em epimastigotas, a cruzipaína parece estar ligada a processsos de degradação,

com localização no sistema endossomal-lisossomal (MURTA et al, 1990), mas em

tripomastigotas foi descrita como tendo papel na adesão (SOUTO-PADRÓN et

al,1990) e invasão celular (MEIRELLES et al, 1992).

1.3.6 GP-82

São moléculas encontradas em tripomastigotas metacíclicos e relacionadas

com invasão desse estágio (RAMIREZ et al, 1993). A GP-82 liga-se à célula

hospedeira, induzindo um aumento da concentração de cálcio intracelular (DORTA et

al, 1995).



Figura-3-  Estrutura  para a Tc-85, glicoproteína de membrana do Trypanosoma cruzi

(COUTO et al, 1987, 1990).



1.3.7 GP-90.

A GP-90 é uma proteína N-glicosilada (YOSHIDA et al, 1990), com âncora de

GPI (SHENKMAN et al,1988; GUTHER et al, 1992) e também relacionada com a

invasão da célula hospedeira por formas tripomastigotas metacíclicas (YOSHIDA et

al, 1990).

1.4 DEGRADAÇÃO DE GLICOPROTEÍNAS

O nome das hidrolases que clivam oligossacarídeos está baseado no

monossacarídeo que tem seu grupo redutor envolvido na ligação glicosídica e na

configuração (α ou β) dessa ligação. A degradação da cadeia de oligossacarídeos de

uma glicoproteína é processada tanto por exoglicosidases como por endoglicosidases.

As exoglicosidases possuem especificidade pela aglicona, hidrolisando

monossacarídeos expostos na extremidade redutora terminal da cadeia. As

endoglicosidases, em contraste, catalisam a hidrólise de oligossacarídeos na porção

interna da cadeia. Nos anos 70, duas importantes endoglicosidases foram isoladas de

bactérias, a Endo H e a Endo F, que além de demonstrarem a especificidade das

enzimas para tipos de cadeia das glicoproteínas N-ligadas, demonstraram que

necessitam da estrutura intacta da glicoproteína para poder agir. A presença ou

ausência desses dois tipos de enzimas (endo e exoglicosidases), podem explicar os

tipos de estruturas terminais redutoras que se acumulam nos lisossomos, causando

doenças em animais superiores (ARONSON & KURANDA, 1989).

Acreditava-se que a degradação de glicoproteínas ocorria por um mecanismo

onde uma exoglicosidase hidrolisava os monossacarídeos terminais, começando pela

porção não redutora da cadeia oligossacarídica (revistos em HAEUW et al 1991).

STRECKER et al (1975) demostraram que o catabolismo é mais complexo. A

degradação de glicoproteínas N-ligadas, fucosiladas e sialiladas, no lisossomo, se

inicia com a ação de proteases que clivam a ligação da asparagina com o restante da

cadeia de aminoácidos. Em seguida, pela ação de uma α-L-fucosidase, o resíduo de

α(1-6)-L-fucose é retirado, o que permite a ação de uma aspartil-N-acetil-β-D-

glicosaminidase (figura 4). A glicana liberada pode então ter monossacarídeos



hidrolisados pela ação de uma endoglicosidase, seguida por exoglicosidases. A

aspartil-N-acetil-β-D-glicosaminidase é a enzima chave do processo, pois ao

hidrolisar N-acetilglicosaminas ligadas à proteína, separa a cadeia oligossacarídica dos

aminoácidos permitindo a ação das glicosidases e proteases. Esta hidrólise ocorre em

pH ácido quando a cadeia oligossacarídica está ainda ligada (ARONSON &

KURANDA, 1989).

PIERCE et al (1979) fizeram uma contribuição importante quando

descreveram em fígado de rato, endoglicosidases citossólicas e não as lisossomais

normalmente encontradas. Atualmente existem vários dados na literatura sugerindo a

presença de glicosidases citossólicas (revistos em HAEUW et al 1991), como α-

manosidases citossólicas com propriedades diferentes das lisossomais (pH ,

dependência de cátions). No citossol, a enzima α-manosidase age hidrolisando os

resíduos de manose um a um, até uma estrutura Man5 GlcNac, que é idêntica à

molécula precursora na biossíntese de glicoproteínas N-ligadas (figura 5 não

mostrada). A hipótese de que as glicosidases citossólicas estão envolvidas na

degradação de glicoproteínas existentes no citossol, ou que se acumulam no retículo

endoplasmático por problemas advindos da biossíntese, está sendo aventada.

No caso específico de T cruzi, as hidrolases têm sido pouco estudadas, sendo

que várias, como galactosidase, glicosidase, N-acetil-beta-glicosaminidase e

fucosidase nas condições experimentais empregadas não foram detectadas em

tripomastigotas de cultura de tecido (STEIGER et al, 1979). Atividades extremamente

baixas em tripomastigotas sangüícolas foram observadas por STEIGER et al (1979)

para as mesmas enzimas. Esses mesmos autores observaram maior atividade para

fosfatases ácidas, proteinases ácidas e DNases ácidas. AVILA et al (1979), detectaram

em epimastigotas e em pH ácidos, atividade de peptidases, glicosidases,

galactosidases, manosidases e outras enzimas do metabolismo glicolítico. Não

observaram atividade de α-L-fucosidase, xilosidase e fosfodiesterase alcalina.



Figura-4- Passos iniciais do catabolismo lisossomal de glicoasparaginas fucosiladas e

sialiladas do tipo N- acetilgalactosamina. Sequência de reações catalisada pelas

seguintes glicosidases; 1- α-L-fucosidase; 2- aspartil-N-acetil-β-D-glicosaminidase; 3-

endo-N-acetil-β-D-glicosaminidase. Retitrado de HAUEW et al, 1991.



1.5 αααα-L-FUCOSIDASES

1.5.1 α-L-fucose

A α-L-fucose está presente em diversos grupos de compostos glicoconjugados

hidrofílicos e hidrofóbicos (FLOWERS, 1981) ligados por ligações α(1-2), α(1-3),

α(1-4) e α(1-6) preferencialmente à galactose e à N-acetilglicosamina (JOHNSON &

ALHADEFF, 1991) na extremidade não redutora da cadeia. Muitos glicoconjugados

que contém α-L-fucose têm importantes funções biológicas, tais como regulação do

crescimento, função receptora, interação celular e antigenicidade. Além disso, eles

podem agir como agentes de finalização de biossíntese controlando a elongação da

cadeia (SVENSSON & THIEM, 1990). A presença de α-L-fucose como parte

importante na antigenicidade dos grupos sangüíneos foi demonstrada por W.M.

Watkins e W.T.J. Morgan em 1952, pela inibição da ligação de células do grupo O a

uma lectina específica na presença de metil α-L-fucopiranosídeo, indicando a

presença de resíduos de α-L-fucose neste grupo (SHARON, 1975).

A α-L-fucose também está relacionada com o processo de glicosilação no

citoplasma e nucleoplasma. Utilizando-se lectinas como concavalina A e uma lectina

específica isolada de Ulex europeus (UEA-I), foi detectada α-L-fucose em histonas do

tipo H2A do protozoário Tetrahymena thermophila, além de estar presente também

em proteínas de alta mobilidade, relacionadas com a região de transcrição de

cromatina (HARTH et al, 1989). Uma proteína citoplasmática de Dictyostelium

discoideum (FP21) foi caracterizada como possuindo α-L fucose, sendo que esse

carboidrato foi incorporado a nível citoplasmático por uma fucosiltransferase não

usual (GONZALES-YANES et al, 1992).

Macromoléculas contendo α-L-fucose em eucariotos inferiores também foram

descritas e constam da tabela 2.



Tabela-2 - Presença de αααα-L-fucose em diferentes eucariotos
inferiores

Organismo mólecula ou localização ligação Referências
Trichomonas foetus LPG-like - (1)

Spirometra erinacei glicoesfingolipídio α(1-3) (2)

Giardia lamblia glicopeptídeo
(cisto e trofozoíto)

- (3)

Pneumocystis carinii superfície - (4)

Entamoeba hystolitica superfície α(1-3) (5) e (6)

Dictyostelium discoideum âncora de GPI - (7)

Schistosoma mansoni glicana
IIb glicopeptídeo

glicoproteína
glicocalix

-
α(1-3)
α(1-3)

-

(8)
(9)

(10)
(11)

Leishmania donovani ligante de glicoproteína - (12)

Trypanosoma cruzi glicoproteína (GP-72) - (13) e (14)
Trypanosoma cruzi glicoproteína (Tc-85) α(1-3) (15)

Trypanosoma
(Nannomonas) congolese

superfície - (16)

Trypanosoma lewisi superfície - (17)

Referências: (1) Singh,1993; (2) Kawakamy et al, 1993; (3) Ortega-Barria et al,1990;
(4) Vierbuchen et al, 1990; (5) Bailey et al, 1990; (6) Raudin et al, 1989; (7) Haynes et
al, 1993; (8) Cummings et al, 1996; (9) Srivatan et al, 1992a; (10) Srivatan et al,
1992b; (11) Nanduri et al, 1991; (12) Palatnik et al, 1989; (13) Snary et al, 1981; (14)
Ferguson et al, 1983; (15) Couto et al, 1990; (16) Choromansky et al, 1984; (17)
Dwyer, 1976.



1.5.2 α-L-fucosidases

A α-L-fucose é hidrolizada, tanto de gliconjugados naturais como sintéticos,

por α-L-fucosidase (α-L-fucosídeo fucohidrolase, E.C 3.2.1.5.1), que já foi purificada

de vários organismos, incluindo bactérias como Clostridium perfingens (AMINOFF,

1972), diferentes espécies de Bacillus (KOCHIBE, 1973); (TSUJI et al, 1990),

Helicobacter pylori (DWARAKANATH et al, 1995) e de fungos (YAZAWA et al,

1986); (SANO et al, 1992). Em protozoários, foi estudada em Trichomonas foetus

(WATKINS, 1959) e Dictyostelium discoideum (SCHOPOHL et al, 1991).

Em organismos superiores, a α-L-fucosidase foi isolada do crustáceo Penaeus

(CHUANG et al, 1991) e Charonia lampas (BUTTERS et al, 1991), além de vários

tecidos de mamíferos. As α-L-fucosidases de mamíferos foram purificadas e

estudadas de: epidídimo de rato (CARLSEN & PIERCE, 1972), fígado de rato

(OPHEIM & TOUSTER, 1977), fígado de camundongo (LAURY-KLEITOP et al,

1985), rim de porco (WIEDERSCHAIN & ROSENFELD, 1971), cérebro de macaco

(ALAM & BALASUBRAMANIAN, 1978), cérebro (HOPFER & ALHADEFF,

1985), fígado (ALHADEFF et al, 1975) e placenta humanos (TURNER, 1979) além

de outras fontes de mamíferos, onde foram descritas mas não purificadas (JOHNSON

& ALHADEFF, 1991). Neste caso, sua presença foi demostrada por experimentos de

imunoprecipitação utilizando anticorpos anti-α-L-fucosidase, sendo o antígeno

utilizado purificado de espécies diferentes ou de outros órgãos da mesma espécie,

mostrando a presença de epitopos comuns entre as  α-L-fucosidases. A sugestão de

um ancestral comum com a identidade diminuindo com o afastamento na escala

genética foi estabelecida (JOHNSON & ALHADEFF, 1991).

O estudo de α-L-fucosidases é uma importante ferramenta para a elucidação da

estrutura de carboidratos complexos e a função da α-L-fucose nos vários

compartimentos celulares (FUKUDA & KOBATA, 1993).

A primeira descrição da α-L-fucosidase como uma glicoproteína foi feita por

CARLSEN & PIERCE (1972), quando estudavam a enzima em epidídimo de rato.

Estimaram em 0,6% da massa total a quantidade de carboidratos na molécula, sendo

manose, glicosamina, galactose e fucose, respectivamente os carboidratos mais

abundantes. ALHADEFF et al (1975) também verificaram que a enzima de fígado



humano era uma glicoproteína que possuía 1% de carboidratos, principalmente

manose e galactose. Os estudos posteriores demostraram que a α-L-fucosidase de

placenta humana (TURNER et al, 1979) e de fígado de rato (OPHEIM & TOUSTER,

1977) também eram glicoproteínas.

A presença de α-L-fucosidase com várias isoformas já foi descrita em diversas

fontes (WIEDERSCHAIN & ROSENFELD, 1971; ALHADEFF et al, 1978) e em

muitos casos parece estar relacionada com alterações de conformação dependente de

pH (TURNER, 1979). A presença de ácido siálico na α-L-fucosidase é um fator que

diferencia também as isoformas. Embora o papel de carboidratos na  α-L-fucosidase

não esteja definido, é interessante observar que o tratamento da enzima purificada de

fígado de mamíferos, com neuraminidase diminui sua atividade (ALHADEFF et al,

1978; LAURY-KLEINTOP et al, 1985). Em alguns casos verificou-se que a α-L-

fucosidase estava associada à fração particulada (HOEPFER & ALHADEFF, 1985),

podendo ser solubilizada com 0,5% de Triton X-100 ou por NaCl (KOCHIBE, 1973 ).

A α-L fucosidase de mamíferos, assim como a de outros organismos

filogeneticamente inferiores estudados, têm massa molecular de 180 a 200 kDa

(CARLSON & PIERCE, 1972; YAZAWA et al, 1986; BUTTERS et al, 1992), com

subunidades em torno de 50-60 kDa (CARLSON & PIERCE, 1972; WRIGHT et al,

1976; CHUANG et al, 1991; JOHNSON et al, 1992; SCHOPOHL ET al, 1992).

As α-L-fucosidases de mamíferos hidrolizam α-L-fucose de diferentes

substratos, embora com maior atividade quando moléculas, contendo Fuc α(1-2)Gal

são empregadas, em comparação com moléulas contendo α-L-fucose ligada por

ligações α(1-3), α(1-4), α(1-6) a N-acetilglicosamina. Embora α-L-fucosidases clivem

tanto substratos naturais como sintéticos, SANO et al (1992) descreveram, que

Streptomyces sp não cliva o p-nitrofenilfucopiranosídeo, substrato utilizado

comercialmente, sendo moléculas contendo Fuc α(1-2)GlcN o melhor substrato

(WIEDERSHAIN & ROSENFELD, 1971).

O pH ótimo das enzimas purificadas está na sua grande maioria entre 4,0 e 6,0,

enquanto que em alguns casos, está entre pH 6,0 e 7,0 ou em pH 8,0 como no caso de

Corynebacterium sp (FUKUDA & KOBATA, 1993). Variações de pH ótimo

dependendo do substrato utilizado também foram demonstradas (JOHNSON &

ALHADEFF, 1991).



A importância do grupamento sulfidrila para a atividade da α-L-fucosidase foi

observada (ALHADEFF et al, 1975) em enzima de fígado humano e posteriormente

verificada a importância deste grupamento para a atividade da α-L-fucosidase de

cérebro de macaco (ALAM & BALASUBRAMANIAM, 1978). Trabalhos recentes

demonstraram que a adição de compostos que mantêm o grupamento SH intactos,

estabilizam a enzima (TSUJI et al, 1990).

As α-L-fucosidases são inibidas principalmente por metais pesados como o

mercúrio, prata, cobre (ALHADEFF et al, 1975), zinco (AMINOFF, 1972) e

manganês (KOCHIBE et al, 1973)

O isolamento e seqüênciamemto de DNA de α-L-fucosidases foi feito a partir

de alguns organismos como ratos (FISCHER & ARONSON, 1989) e cães

(OCCHIODORO et al, 1996), que possuem alta homologia não só entre si mas

também com a α-L-fucosidase humana, confirmando os resultados prévios obtidos

com o emprego de anticorpos heterólogos. MÜLLER-TAUBENBEGER et al, (1989),

demonstraram que um produto gênico do cDNA de Dictyostelium discoideum também

mostrava uma alta homologia com a α-L-fucosidase humana. O gene da α-L-

fucosidase de ervilha também já foi isolado, não apresentando neste caso nenhum tipo

de homologia com α-L-fucosidases descritas em outros organismos (AUGUR et al,

1995).

No protozoário Trichomonas foetus, a presença de uma enzima capaz de clivar

α-L-fucose foi detectada e estudada inicialmente por WATKINS (1959, 1962) e

identificada posteriormente como α-L-fucosidase (STEALEY & WATKINS, 1971).

Nesse caso a enzima possuía uma atividade maior em pH neutro e era inativada

facilmente quando dialisada.

No caso específico de T cruzi, a α-L-fucosidase quando estudada em pH entre

3,6 a 5,8 e utilizando-se 4-metilumbeliferil fucopiranosídeo como substrato, não foi

detectada em epimastigotas (AVILA et al, 1979) e em tripomastigota de cultura de

tecido. Para tripomastigota sangüícola, STEIGER et al, (1979) observaram um

atividade menor que 0,1 nanomoles de substrato hidrolisado por minuto por miligrama

de proteína, utilizando um derivado de 4-metilumbeliferil como substrato e em pH

4,5.



2. OBJETIVOS

Uma vez que α-L-fucose foi descrita em glicoconjugados de Trypanosoma

cruzi e que trabalhos anteriores haviam concluído que várias hidrolases, entre elas a

α−L-fucosidase estavam ausentes em epimastigotas (AVILA, et al, 1979), foram

propostos os seguintes objetivos:

1. Determinar a atividade de α−L-fucosidase em formas epimastigotas de

T.cruzi.

2. Caracterizar a enzima: determinação de parâmetros cinéticos, massa

molecular e atividade na presença de íons

3. Tentar purificar a α−L-fucosidase

4. Determinar a presença de α−L-fucosidase em outros estágios do parasita

5. Determinar a localização celular da α−L-fucosidase no parasita



3.MATERIAL E MÉTODOS

3.1 CULTURA DE CÉLULAS

3.1.1 Células de cultura de tecido

Células epiteliais de rim de macaco Rhesus (Macaca mulata), LLC-MK2

foram cultivadas em meio DME (Sigma) contendo 10% de soro fetal bovino, mantidas

a 37oC em atmosfera de 5% de CO2 em incubadora Forma Scientific (modelo 3325),

sendo expandidas a cada 3 dias após digestão com 0,1% de tripsina (ANDREWS &

COLLI, 1982).

3.1.2 Obtenção dos parasitas

Epimastigotas

Formas epimastigotas do T.cruzi cepa CL 14  (BRENER & CHIARI, 1963)

foram cultivadas em meio LIT (CAMARGO, 1964; CASTELLANI et al, 1967) sendo

mantidas à temperatura de 28oC, em agitador rotatório horizontal (News Bruswick

Scientific) a 120 rpm. Após um inóculo inicial de 20 x 106 parasitas/ml, o cultivo foi

mantido por 3 a 4 dias até o início da fase estacionária de crescimento. Foram

observados ao microscópio (Nikon Optiphot) para verificar sua viabilidade e contados

em um hematocitômetro (câmara de Neubauer).

Os parasitas foram centrifugados a 4.000 g por 15 minutos, sendo o

precipitado lavado 3 vezes com 0,9% de NaCl.

Tripomastigotas Metacíclicos

Formas tripomastigotas metacíclicas foram obtidas em uma mistura contendo

55% de meio de Grace, 20% de meio LIT, 25% de meio LIT condicionado e 10% de

soro bovino à temperatura de 28oC e com agitação suave. Após 5 a 6 dias, obtém-se

uma cultura com aproximadamente 80% de formas metacíclicas. O meio LIT



condicionado é obtido após 3 a 4 dias por centrifugação de epimastigotas crescidos em

meio LIT.

Os parasitas foram centrifugados a 4.000 g por 15 minutos, sendo o

precipitado lavado 3 vezes com solução 0,9% de NaCl.

Tripomastigotas de cultura de tecido

Formas tripomastigotas foram obtidas do sobrenadante de cultura de células

LLC-MK2 (frascos de 75 ml) previamente infectadas com 30 a 50 milhões de

parasitas.

Os parasitas presentes no sobrenadante foram centrifugados a 4.000 g por 15

minutos a 4oC, sendo o precipitado lavado 2 vezes com DME.

3.1.3 Obtenção de extrato celular

Os extratos das células estudadas foram obtidos todos da mesma forma. Os

precipitados previamente lavados foram tratados com água gelada contendo PMSF

2mM e TLCK 1mM (Sigma), submetidos à homogeneização em homogeneizador

Potter-Elvehjem por 5 minutos e 3 pulsos de sonicação com sonicador (Heat Systems

Inc), até a lise dos parasitas. Este lisado foi centrifugado a 10.000 g por 10 minutos

em centrífuga (Sorvall Instruments, Modelo RC5C ), sendo o sobrenadante utilizado

nos ensaios enzimáticos.

3.2 MARCAÇÃO DE T.CRUZI COM 35S -METIONINA

Cerca de 1 x 109 parasitas foram lavados 3 vezes com PBS (epimastigotas) ou

DME (tripomastigotas) e então incubados em meio DME sem metionina por 30

minutos a 28°C, sob agitação. Em seguida foram adicionados 200-300 µCi de35S-

metionina e os parasitas incubados novamente a 28°C por 2h30m sob agitação. Após

3 lavagens com PBS, os parasitas foram lisados com tampão de lise (água, PMSF

1mM e TLCK 1mM). O extrato sofreu então uma nova centrifugação a 10.000 g por

10 minutos. O sobrenadante foi utilizado na imunoprecipitação e a radioatividade

incorporada foi medida em cintilador (Lab Wallac 1214 Rackbetta).



3.3 TRATAMENTO DE T.CRUZI COM TUNICAMICINA

Aproximadamente 5 x 108 parasitas foram centrifugados a 5.000 g por 10

minutos. Os parasitas foram então incubados em meio DME sem metionina contendo

2% de soro fetal bovino e 10 µg de tunicamicina por 3 horas a 28°C, sob agitação. Em

seguida foram adicionados 200-300 µCi de 35S-metionina e os parasitas incubados

novamente a 28°C por 2h30m sob agitação. Seguiu-se então a metodologia de

preparação do extrato para posterior imunoprecipitação.

3.4 ELETROFORESE EM GEL DE SDS-PAGE (UNIDIMENSIONAL)

O método utilizado de eletroforese vertical de gel de poliacrilamida contendo

dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) foi descrito por LAEMMLI (1970). A

separação foi feita em gel na concentração contínua de 9% de poliacrilamida. O gel de

empilhamento foi preparado na concentração de 3% de poliacrilamida. As alíquotas a

serem analisadas foram secas em speedvac (SVC-100 Savant) por 2 horas e

solubilizadas em tampão de amostra, (Tris-HCl pH 6,8, glicerol 38 % (v/v), EDTA 0,2

M, SDS 20% (v/v), β-mercaptoetanol 4% (v/v) e azul de bromofenol), aquecidas a

100°C por 2 minutos, centrifugadas em microcentrífuga (Spin I Incibrás) por 2

minutos, sendo então aplicadas nas canaletas do gel de empilhamento.

O desenvolvimento eletroforético foi feito à amperagem constante de 30 mA

até que o corante de acompanhamento (azul de bromofenol) atingisse 1 cm da

extremidade inferior do gel. Em seguida, o gel foi corado com uma solução de 0,2%

de azul de Coomassie (PETERSON, 1983) em metanol/ácido acético/água (45:10:45)

por 10-15 minutos e depois lavado em ácido acético a 7% ou então submetido a

“immunoblotting”. O padrão de alta massa molecular (Sigma) foi utilizado.

alternativamente, o gel foi corado com nitrato de prata, segundo MORRISSEY,

(1981).



3.5 ELETROFORESE EM CONDIÇÕES NÃO DESNATURANTES

A eletroforese em condições não desnaturantes foi feita basicamente nas

condições descritas para a eletroforese de SDS-PAGE com algumas modificações.

Para solução tamponante do gel foi usado tampão fosfato de sódio 400 mM pH 7,0.

Este tampão foi escolhido pois abrange a separação de proteínas de pI entre 5,8 e 8,0.

As alíquotas a serem analisadas foram solubilizadas em 5 mM do tampão fosfato de

sódio sendo aplicadas nas canaletas do gel.

O desenvolvimento eletroforético foi feito à amperagem constante de 30 mA

até que o corante de acompanhamento (azul de bromofenol) atingisse 1 cm da

extremidade inferior do gel. Em seguida o gel foi corado com uma solução de 0,2% de

azul de Coomassie (PETERSON, 1983) em metanol/ácido acético/água (45:10:45) por

10-15 minutos e depois lavado em solução de ácido acético a 7%. O gel foi seco e

exposto em fime de raio X (Kodak) por no mínimo 1 semana. Um padrão de ponto

isoelétrico (Sigma) foi utilizado como referência.

3.6 TÉCNICAS IMUNOQUÍMICAS

3.6.1 Obtenção de anticorpo

Preparo da amostra

Após o desenvolvimento da eletroforese, identificou-se a banda

correspondente à amostra pela coloração de Comassie.

A banda correspondente à proteína foi cortada e colocada em um graal de

porcelana com 500 µl de PBS para ser triturada. Transferiu-se a solução para um tubo

adequado e sonicou-se com pulsos de 30 segundos por um tempo total de 5 minutos.

Adicionou-se a mesma quantidade de adjuvante de Freund (Sigma) e repetiu-se a

sonicação.



Camundongo

Camundongos fêmeas da linhagem Balb/c foram imunizados com 4 doses

intraperitoneais de 20 µg de α-L-fucosidase de epidídimo bovino da Oxford

Glycosystems com intervalos de 7 dias entre os inóculos. O primeiro inóculo foi

administrado com adjuvante completo de Freund e os outros com adjuvante

incompleto (Sigma). Após os inóculos, o soro foi preparado e sua reatividade com α-

L-fucosidase comercial verificada após “western blotting”.

3.6.2 “Western blot”

As preparações submetidas a eletroforese foram transferidas para membrana de

nitrocelulose (Bio Rad) a 50 volts por 16-18 horas a 4°C em tampão de transferência

(TOWBIN et al, 1979). Ao final da transferência, a membrana de nitrocelulose foi

corada com Ponceau S 0,2% em ácido acético 1% por 10 minutos e lavadas com água.

O bloqueio da nitrocelulose foi feito em tampão TBS 50 mM-leite Molico 3%

(p/v), pH 8,0 por 60 minutos à temperatura ambiente, com lavagens subsequentes em

TBS 50mM-Tween 20 0,03% (v/v), pH 8,0. Em seguida, adicionou-se o soro em TBS

50mM-Tween 20 0,03% -Triton X-100 0,05% (v/v), pH 8,0, mantendo-se a 4°C por

16-18 horas. A nitrocelulose foi lavada seqüencialmente com: TBS 50 mM pH 8,0,

TBS 50mM-Tween 20 0,03% (v/v), pH 8,0 e TBS 50 mM, pH 8,0 por 5 a 10 minutos

cada lavagem à temperatura ambiente. Repetiu-se o bloqueio como descrito

anteriormente. Acrescentou-se como segundo anticorpo, anti-IgG de camundongo

conjugado com peroxidase (Sigma), diluído em tampão de bloqueio, deixando-se à

temperatura ambiente por 2 horas. Lavou-se com TBS 50mM-Tween 20 0,03% (v/v),

pH 8,0 por 30 minutos e adicionou-se a solução de revelação para ECL (Amersham).

3.6.3 Imunofluorescência indireta

A reação de imunofluorescência indireta foi feita utilizando-se formas

tripomastigotas de cultura ou epimastigotas, fixadas em paraformaldeído 4% em PBS,



seguida por 3 lavagens com PBS/BSA. Cada 105 parasitas foram ressuspendidos em

100 ul de PBS, sendo 10 µl depositados em cada poço da lâmina de imufluorescência

e deixadas para secar a temperatura ambiente. Volumes de 5 µl de diluições seriadas

de anticorpo anti-α-L-fucosidase foram colocados em cada poço e as lâminas

mantidas durante 30 minutos em câmara úmida a 37°C. Após 2 lavagens com PBS, a

cada poço adicionaram-se 10 µl de imunoglobulina de camundongo anti-IgG

específica, conjugada com fluoresceína (Sigma). Uma nova incubação foi feita

durante 30 minutos a 37°C em câmara úmida, seguida de 2 lavagens com PBS. Depois

de secas, as lâminas foram montadas com uma gota de glicerol tamponado e

observadas em microscópio de fluorescência confocal.

3.6.4  Imunoprecipitação

O extrato de T.cruzi marcado com 35S-metionina foi pré-incubado durante 5

minutos no gelo com 50 µl de Sepharose-Proteína A (Pharmacia), previamente lavada

com PBS, para a adsorção de componentes inespecíficos. O material foi então

centrifugado e o sobrenadante adicionado a um tubo contendo 50 µl de Sepharose-

Proteína A, previamente lavada com PBS e 10 µl do anticorpo desejado e incubado

por 16 horas a temperatura de 4°C.

Após este período de incubação, o material foi centrifugado em

microcentrífuga (Spin Incibrás) por 3 minutos, sendo o sobrenadante descartado e o

precipitado lavado 3 vezes com tampão de Kessler 0,05 % (NaCl 300 mM, EDTA 10

mM, Tris100 mM, NaN3  0,02%, pH 8.,6) contendo 10 mg de albumina bovina (BSA)

e NP-40. Foi feita a seguir 1 lavagem com tampão de Kessler 0,5% contendo 0,05%

de SDS, e 3 lavagens com PBS.

Os precipitados obtidos foram ressuspensos em 20 a 40 µl de tampão de

amostra, fervidos por 2 minutos a 100°C e centrifugados em microcentrífuga por 2

minutos. O sobrenadante foi submetido SDS-PAGE e corado conforme descrito

anteriormente. O gel descorado foi incubado por 30 minutos com Amplify

(Amersham), colocado sobre papel de filtro e seco em um secador de gel (Hoeffer,

modelo SE 1160). Depois de seco, o gel foi exposto a filme de raio-X (Kodak) em

cassete, mantido a -70°C (Forma Scientific Bio Freezer) por no mínimo 1 semana.



3.6.5 Criosubstituição e imunomarcação

Formas epimastigotas e tripomastigotas obtidas, respectivamente, de cultura

em meio LIT e de tecidos, foram lavadas 3 vezes com meio DME e centrifugadas. Os

precipitados obtidos foram fixados por imersão em paraformaldeído 4 %,

glutaraldeído 0,5%, ácido pícrico 0,2%, em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,4

e durante 90 minutos à temperatura ambiente. Após a fixação, os sítios inespecíficos

foram bloqueados com glicina 50 mM em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,4.

Seguiu-se então uma centrifugação e o precipitado obtido foi incluido em gelatina

10% à temperatura ambiente, sendo colocado a 4 °C por 1 minuto. Após o

endurecimento da gelatina, o material foi cortado em cubos de 1-2 mm e mantidos em

sacarose 2,3 M por 16 horas a 4°C.

A criosubstituição foi realizada por uma primeira imersão do material em

metanol/uranila 0,5% a -90 °C por 120 horas. Depois desta primeira incubação, o

material foi aquecido a uma taxa de 5 °C por hora até atingir -45°C . Em seguida fez-

se a desidratação utilizando-se 2 trocas de etanol puro. A infiltração foi realizada com

1 parte de etanol puro e 1 parte de resina Lowicryl HM20 por 2 horas a -45 °C. Uma

nova troca foi feita aumentando-se a partição  de 1 de etanol para 2 de Lowicryl

HM20, que em seguida foi substituída por resina pura. A inclusão consistiu em

colocar as cápsulas com a resina dentro de cápsulas de gelatina. A polimerização se

deu em 48 horas sob luz ultra violeta.

Cortes ultrafinos foram coletados em grade de níquel, as quais foram

bloqueadas com PBS/BSA 0,1% durante 30 minutos à temperatura ambiente. A seguir

foram incubadas com o anticorpo anti-α-L- fucosidase por 16 horas a 4 °C, lavados

com PBS/BSA 0,1% por 20 minutos, sendo então incubadas por 60 minutos com

Proteína A acoplada a ouro coloidal (EMS 10 nm), diluída 1:10 em PBS-albumina

0,1%. Em seguida foram tratadas com glutaraldeído 1% em tampão cacodilato de

sódio 0,1 M, lavadas com PBS por 10 minutos e com água bidestilada por 15 minutos.

A coloração foi realizada com acetato de uranila 2% em água por 30 segundos e

citrato de chumbo 1% por 1 minuto. Após novas lavagens com água, as grades foram



secas e examinadas em microscópio de transmissão (Jeol 1200 EX II), operado a 80

kV.

3.7 DETECÇÃO DE GLICOPROTEÍNAS

Após a transferência das proteínas, a membrana de nitrocelulose foi lavada

com 10 ml de PBS à temperatura ambiente por 10 minutos e incubada no escuro por

20 minutos à temperatura ambiente com periodato de sódio dissolvido em tampão

acetato 200mM, EDTA pH 5,5. A membrana foi lavada 3 vezes por 10 minutos com

PBS pH 7,2 e incubada com solução de hidrazida-biotina (diluída em DMF 100%) em

10 ml de tampão acetato/EDTA, por 60 minutos. A membrana foi novamente lavada

por 3 vezes com TBS pH 7,2 e imersa em solução bloqueadora (kit da Bio-Rad)

durante 16 horas a 4°C. Após nova lavagem com TBS, incubou-se a membrana com

uma solução de 5µl do conjugado estreptavidina-fosfatase alcalina em 10 ml de TBS,

por 60 minutos à temperatura ambiente. Repetiu-se a lavagem com TBS e a revelação

foi feita pela mistura de 50 µl de NBT e 37,5 µl de BCIP para 10 ml de tampão (Tris,

MgCl2, NaCl pH 8,5) por aproximadamente 15 minutos sem agitação e terminada com

água bidestilada.

3.8 DOSAGEM DE PROTEÍNAS

A dosagem de proteínas foi feita, em duplicata, através do método de Lowry

(LOWRY et al, 1951; PETERSON, 1979), ou pelo método de Bradford,

(BRADFORD et al, 1976) utilizando-se albumina bovina como padrão.

3.9 αααα -L-FUCOSIDASE

3.9.1 Dosagem da atividade enzimática

Rotineiramente, a dosagem foi feita pela adição a tubos de ensaio de 100 µl de

tampão fosfato de sódio 66 mM pH 7,0, 62,5 µl de p-nitrofenil-α-L-fucopiranosídeo

16mM (Sigma) e o volume correspondente do lisado de parasita para se ter a



quantidade desejada de proteína. Completou-se o volume para 500 µl com água

bidestilada e incubou-se por 1h30m, exceto quando especificado, em banho maria a

37°C (HALL et al,1978; LEVVY & MCMALLAN, 1961).

Após a incubação, a reação foi parada com 1ml de um tampão (0,25 M

NaHCO
3
, 0,25 M Na

2
CO

3 , SDS final 1%) e a absorbância medida a 410 nm em

espectrofotômetro. Utilizaram-se como brancos um tubo contendo toda a mistura dos

reagentes exceto o substrato, e o outro com toda a mistura exceto o extrato de T.cruzi.

Nos cálculos para a obtenção da concentração de produto liberado utilizamos um

coeficiente de absortividade molar (ε) para o p-nitrofenol de 17800 l / mol x cm.

Definiu-se como unidade de atividade enzimática (U) a quantidade de p-nitrofenol

formado por minuto (∆Abs/min).

No experimento para verificar a inibição da α-L-fucosidase, adicionou-se em

tubos com mesma quantidade de proteína, diferentes íons separadamente: CaCl2 1

mM, MgCl2 1 mM, ZnCl2   1mM e EDTA 10 mM e então procedeu-se o ensaio

enzimático.

3.9.2 Purificação enzimática

Fracionamento por precipitação com sulfato de amônio

Ao extrato equivalente a 2 x 109 parasitas foi adicionado (NH4)2SO4 para uma

concentração de 30-35%, conforme o experimento, sendo deixado por 1 hora sob

agitação a 4°C. A suspensão foi então centrifugada por 30 min a 10.000 g a 4°C. Ao

sobrenadante foi adicionado mais sulfato de amônio para se obter uma fração

precipitada com 50%. O mesmo processo foi repetido para se obter a fração de 75%

de sulfato de amônio.

Os precipitados formados em todas as etapas foram ressuspensos em tampão

fosfato 66 mM, e assim como o sobrenadante de 75%, foram dialisados contra 20 mM

de tampão fosfato, pH 7,0 por 24 horas com três trocas diárias (WRIGHT et al, 1976

JAIN et al, 1977).



Separação por ultracentrifugação.

O extrato correspondente a 5 x 109 parasitas foi submetido a uma

centrifugação de 80.000 g por 2 horas a 4°C em ultracentrífuga (Beckmam L8 70M),

ocorrendo então a separação de um sobrenadante e um precipitado. O precipitado foi

ressuspenso em uma solução de tampão fosfato 66 mM, pH 7,5. Em alguns casos o

precipitado formado de 80.000g foi tratado com 1% de Triton-X 100 ou com NaCl

1M por 2 horas a 4°C e novamente centrifugado a 80.000g. Os precipitados obtidos

foram ressuspensos em tampão fosfato 66 mM. Verificou-se a atividade enzimática

em todas as frações.

Ultraconcentração

Aproximadamente 13,7 mg de proteína foram concentradas por ultrafiltração

em Amicon modelo 8010, com membrana de “cut off “ de 10.000 MW, à pressão de

40 a 50 psi (ALHADEFF et al, 1974).



4. RESULTADOS e DISCUSSÃO

4.1 ATIVIDADE DE αααα-L-FUCOSIDASE EM EPIMASTIGOTAS

As formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi foram escolhidas para o

estudo da enzima α-L-fucosidase por sua facilidade de obtenção e por serem

cultivadas em meio axênico, eliminando uma possível contaminação pela enzima

proveniente de outras células.

O extrato inicial foi obtido por sonicação e homogeinização do parasita em

água, de acordo com dados da literatura, que recomenda a extração da enzima em

água ou tampões iônicos e descreve a inibição de α-L-fucosidase por Tris (LEVVY &

MCALLAN, 1961). A adição de detergentes para o preparo do extrato de

epimastigotas, 10% de Triton X-100 ou 5% de DOC, não alterou substancialmente a

atividade da enzima nos ensaios preliminares realizados, exceto no caso de 10% de

octilglicosídeo, que inibiu cerca de 80% a atividade enzimática. Nesse mesmo

contexto é interessante notar que 50% de glicerol, utilizado como possível

estabilizante da enzima, mostrou maior nível de inibição (90 a 100%).

Para a medida da atividade de α-L-fucosidase em epimastigotas foram

realizados alguns ensaios preliminares utilizando-se p-nitrofenilfucopiranosídeo como

substrato, variando-se a quantidade de proteína, pH e tempo de incubação, com o

intuito de estabelecer as condições para sua detecção. As figuras 6, 7 e 8 mostram a

variação da atividade enzimática em função, da temperatura, do pH utilizado e do

tempo de incubação. A enzima tem maior atividade a 37°C (figura 6), com queda

drástica da atividade a 42°C. Embora os resultados obtidos de atividade enzimática

em função da temperatura tenham sido de maneira geral semelhantes em diferentes

experimentos, houve grande variação na percentagem de atividade máxima medida

nas diferentes temperaturas, principalmente a 28°C (temperatura de cultivo da forma

epimastigota), onde variações de 20 a 80% da atividade a 37°C foram observadas

entre expeimentos. Essa variação, associada à baixa atividade a 42°C, levou à

realização de determinados ensaios tanto a 28°C como a 37°C. Praticamente a mesma

atividade de α-L-fucosidase foi observada em uma faixa de pH entre 6,0 e 7,5 (figura

7). Esse valor obtido, apesar de não estar na faixa de pHs descritas para maioria das α-

L fucosidases (JOHNSON & ALHADEFF, 1991), está dentro de uma faixa de pH



ótimo, mais básico, descrito para Corynebacterium sp (8,5) (FUKUDA & KOBATA,

1993), Helicobacter pylori (7,0) (DWARAKANATH et al , 1995), para o primeiro

protozoário na qual α-L-fucosidase foi descrita, Trichomonas foetus (7,0)

(WATKINS, 1959) e mais recentemente para espermatozóide de rato (6,5-7,0)

(AVILÉS et al, 1996).

Quando se analisou a atividade enzimática em função do tempo (figura 8),

observou-se um queda acentuada na absorbância medida após 3 horas de incubação,

fenômeno esse observado em 15 experimentos distintos. Esse resultado, ainda não

explicado, talvez possa ser atribuído à desnaturação de proteínas que ocorreria nesse

período e que, na precipitação, co-arrastariam o produto formado. Como no caso a

atividade da enzima é baixa, esse fenômeno ficaria extremamente acentuado. Deve-se

ressaltar que não houve variação ao longo do tempo de absorbância a 410 nm , quando

p-nitrofenol, produto da reação, foi incubado com extrato de epimastigotas nas

mesmas condições utilizadas para o ensaio de atividade da α-L fucosidase. Uma vez

que o extrato de epimastigotas tem coloração amarelada, esse experimento mostrou

também que a queda de absorção observada não era devida ao metabolismo desses

componentes, possivelmente lipídicos, presentes no extrato do parasita.

Com base nos resultados apresentados, fixaram-se para a dosagem de α-L

fucosidase, 1h30m como tempo de incubação da enzima, pH 7,0 e temperatura de

37°C. Verificou-se ainda, nessas condições, uma proporcionalidade entre a quantidade

de proteína adicionada no ensaio (0,11 a 0,50 mg) e a quantidade de produto formado,

levando-nos a utilizar entre 0,3 a 0,4 mg de proteína do extrato por ponto

experimental.

Para verificar se havia inativação da enzima nas condições do ensaio, foi

realizado o experimento de estabilidade da proteína pela incubação prévia do extrato

de epimastigotas a 28°C e 37°C, em pH 7,0, pelos tempos indicados na figura 9,

seguida do ensaio enzimático nas condições fixadas anteriormente. Como pode-se

verificar, a enzima perde 50% de sua atividade após 90 minutos de incubação, não se

detectando qualquer atividade após 4 horas de pré-incubação nas temperaturas citadas

Observou-se perda da atividade da enzima quando submetida às temperaturas

de 4°C ou após congelamento a -20°C por 18 horas. Verificou-se a perda total da

atividade, mesmo após a adição de substâncias consideradas estabilizantes (OPHEIM

& TOUSTER, 1977; ALAM & BALASUBRAMANIAN, 1978) como 2mM de β-



mercaptoetanol, albumina 50 µg/ml ou glicerol a 50% e de ativadores, como o

taurocolato de sódio, um detergente iônico (DAWSON & TSAY, 1977) (dados não

apresentados).

Procedendo-se ao ensaio nas condições padronizadas, verificou-se o papel dos

íons Ca2+, Mg2+ e Zn2+ em concentrações finais de 1 mM e de 10 mM de EDTA na

atividade de α-L-fucosidase de T. cruzi (figura 10). Observou-se uma inibição

acentuada (90%) na presença de Zn2+, o que não acontece com a maioria das α-L-

fucosidases de outras fontes, que mostram inibição apenas quando metais pesados são

adicionados ao meio de incubação (ALHADEFF et al, 1975; CARLSEN & PIERCE,

1972).

Parasitas em início de fase estacionária foram fixados como fonte de enzimas

na tentativa de diminuir possíveis variáveis advindas do cultivo. Como pode-se

observar na tabela 3, a atividade específica variou cerca de 7 vezes (0,03 a 0,23) nos 6

experimentos mostrados, sendo que essas variações não podem ser facilmente

relacionadas com a fase de crescimento ou quantidade de metacíclicos existentes na

cultura.

Existem dados na literatura mostrando que algumas α-L-fucosidases não

clivam p-nitrofenilfucopiranosídeo. Alguns organismos, como o Bacillus circulans

possuem mais de um tipo de α-L-fucosidase (TSUJI et al, 1990) sendo que uma delas

não cliva p-nitrofenil derivados. No caso de epimastigotas de T.cruzi, os resultados

obtidos mostram a hidrólise de p-nitrofenil derivados, apesar das atividades

observadas serem baixas. As tentativas de utilizar 4-metilumbeliferilfucopiranosídeo

como substrato foram infrutíferas, mesmo quando o ensaio foi realizado em diferentes

pHs (dados não apresentados).

Os resultados apresentados sugerem a presença de α-L-fucosidase em extrato

de epimastigotas de T.cruzi, capaz de clivar p-nitrofenilfucopiranosídeo e não 4-

metilumbeliferilfucopiranosídeo, com pH ótimo de 7,0 quando medida a 37°C e de

6,0 a 7,0 quando medida a 28°C. Evidentemente, há possibilidade de que o pH ótimo

da enzima seja diferente quando substratos naturais forem utilizados. A variação de
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Figura 6 - Efeito da temperatura sobre a atividade da α-L-fucosidase de extrato de

epimastigotas. Condições de ensaio: 0,4 mg de proteína, pH 7,0 e 1h30min de

incubação nas temperaturas indicadas na figura.
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Figura 7 - Atividade de  α-L-fucosidase de extrato de epimastigotas em função do

pH. O ensaio foi feito utilizando-se 0,4 mg de proteína, 1h30min de incubação a 28°C

( ) ou a 37°C ( ) nos pHs indicados.



0 50 100 150 200 250 300

0

2,00x10-3

4,00x10-3

6,00x10-3

8,00x10-3

10-2

1,20x10-2

1,40x10-2

1,60x10-2

tempo (minutos)

A
tiv

id
a

d
e

 (
u

n
id

a
d

e
s)

Figura 8 - Atividade da α-L-fucosidase de extrato de epimastigotas em função do

tempo de incubação. Condições de ensaio: 0,4 mg de proteína, pH 7,0 a 28°C ( ) ou a

37°C ( ), nos tempos de incubação indicados.
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Figura 9 - Inativação da α-L fucosidase de extrato de epimastigotas. 0,4 mg de

proteína do extrato de epimastigotas foram pré-incubados a 28°C ( ) ou a  37°C ( ),

pelos tempos indicados na figura, seguido da medida de atividade da enzima em pH

7,0 e 1h30min de incubação na mesma temperatura da pré incubação.



Tabela 3 - Variação da atividade de α-L-fucosidase de epimastigotas em

diferentes experimentos.

Experimento Nº de parasitas
x (106)/ml

% metacíclicos Atividade
específica

1 120 8,0 0,04

2 110 7,0 0,10

3 112 10,0 0,16

4 130 8,0 0,03

5 90 7,5 0,23

6 100 8,0 0,04

O ensaio foi feito a 37°C, em pH 7,0 por 1h30min, utilizando-se p-

nitrofenilfucopiranosídeo como substrato. O número de parasitas/ml e a (%) de

metacíclicos correspondem às condições da cultura do parasita utilizado no

experimento.
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Figura 10 - Atividade da α-L-fucosidase de extrato de epimastigotas na presença de

diferentes íons e EDTA. Oensaio foi feito em pH 7,0 a 37°C por 1h30min na presença

de 1m M dos íons ou de 10 mM de EDTA.



pH ótimo em função do pH utlizado é comum na literatura, a exemplo do que

foi observado para a cruzipaína purificada de T.cruzi (CAZZULO et al, 1990a). Desta

forma, os resultados descritos não só indicam a presença de α-L-fucosidase em

epimastigota de T.cruzi, como podem explicar a não detecção dessa enzima por

AVILA et al (1979), uma vez que utilizaram no ensaio 4-

metilumbeliferilfucopiranosídeo como substrato e pH entre 3,6 a 5,8.

4.2 PURIFICAÇÃO PARCIAL DA αααα-L-FUCOSIDASE DE EPIMASTIGOTA

4.2.1 Fracionamento com sulfato de amônio.

Das tentativas de purificação de α-L fucosidases, vários trabalhos demostraram

uma semi-purificação pela precipitação da enzima com 50 a 60 % de sulfato de

amônio (AMINOFF, 1972; CARLSON & PIERCE, 1972; KOCHIBE, 1973;

WRIGHT et al, 1976; JAIN et al, 1977; ALHADEFF et al, 1975; ALAM &

BALASUBRAMANIAN, 1978) ou com uma concentração de 80%  (TSUJI et al,

1990; SCHOPOHL et al, 1992).

Em nosso trabalho, nos vários fracionamentos feitos com o extrato de T.cruzi,

tentaram-se de 20 a 75% (dados não apresentados), que não foram totalmente

satisfatórios devido à distribuição de α-L-fucosidase nas várias frações. Apesar disso,

houve um aumento da atividade específica nas frações precipitadas quando comparado

com o extrato bruto (tabela 4). No entanto, fracionamentos posteriores mostraram uma

não reprodutibilidade dos resultados, com perda da atividade enzimática, talvez

devido ao tempo empregado no fracionamento e à ausência de condições adequadas

para a manutenção da atividade enzimática por longos períodos.



Tabela-4 - Atividade da α-L-fucosidase de extrato de epimastigotas nas

frações obtidas por precipitação com sulfato de amônio.

Experimento 1 Experimento 2

U a.e.  (%) U a.e.  (%)

extrato 0,06 0,09 100 0,07 0,05 100

35% 0,025 0,61 40 0,04 0,23 57

50% 0,023 0,57 38 0,02 0,71 28,5

75% 0,011 0,30 16 0,03 0,75 42

U - unidades

a.e. - atividade específica



4.2.2 Ultracentrifugação

O extrato de epimastigotas foi submetido a ultracentrifugação para  verificar se

a α-L-fucosidase era solúvel ou particulada. Verificou-se que 50% da atividade se

encontrava no precipitado de 80.000 g (tabela 5). Para tentar solubilizar a enzima, o

precipitado foi tratado com 1% de Triton X-100 ou com NaCl 1 M Em ambos os

casos, a enzima foi parcialmente solubilizada, obtendo-se uma solubilização de 66%

com 1% de Triton X-100 e 83% com NaCl 1 M. Nos experimentos que se seguiram

observou-se uma maior reprodutibilidade na solubilização da α-L fucosidase quando

se utilizou NaCl 1M, ao contrário do observado por KOCHIBE (1973), que não

obteve boa solubilização com NaCl, e sim com 0,5% de Triton X-100.

Extrações sucessivas do precipitado de 80.000 g com NaCl 1 M mostraram

que 5,5% da atividade foi recuperada na primeira extração e praticamente zero nas

demais extrações sucessivas (tabela 6). A α-L-fucosidase, obtida na fração de NaCl

1M, foi totalmente inativada após armazenamento a 4°C ou -20°C por 18 horas, na

presença ou ausência de 50 µg/ml de albumina, 50% de glicerol ou 2 mM de β-

mercaptoetanol, a exemplo do que ocorreu com o extrato bruto.

As diferentes frações da purificação parcial da α-L-fucosidase foram

submetidas à eletroforese em gel de SDS-PAGE (figura 11), mostrando no

sobrenadante de NaCl 1M um padrão polipeptídico menos complexo e um

enriquecimento na região de 35-50 kDa, que poderia corresponder à α-L-fucosidase,

tomando-se como base a massa molecular das α-L-fucosidases descritas na literatura

(BUTTERS et al, 1991).

A fração solúvel em NaCl 1 M foi concentrada por ultrafiltração, já que havia

sido verificado previamente que a diálise ou liofilização causavam perda acentuada da

atividade enzimática. Houve recuperação de somente 31% da atividade enzimática

total, com queda na atividade específica (de 0,04 na fração solúvel em NaCl 1 M para

0,03 após concentração).

Na literatura, em geral,  a purificação de α-L-fucosidase inclui cromatografia

de gel filtração, em alguns casos seguida por cromatografia de troca iônica

(KOCHIBE, 1973; ALAM & BALASUBRAMANIAN, 1978; YAZAWA et al, 1986;



Tabela 5 - Solubilização da α-L-fucosidase do precipitado de 80.000 g.

Fração
unidades

totais

atividade

específica

extrato 0,24 0,05

precipitado de 80000g 0,12 0,31

sobrenadante de 80000g 0,12 0,02

insolúvel em NaCl 1M 0,01 0,02

solúvel em NaCl 1M 0,10 0,12

insolúvel em Triton X-100 a 1% 0,03 0,04

solúvel emTriton X-100 a 1% 0,08 0,14

O extrato de epimastigotas foi submetido a centrifugação de 80.000g, o precipitado

obtido tratado com 1% Triton X-100 ou NaCl 1M e novamente centrifugado a

80.000g.



Figura 11 - SDS-PAGE, corado com nitrato de prata, das frações obtidas na

purificação parcial de α-L-fucosidase. O extrato de epimastigotas de T.cruzi foi

submetido a centrifugação de 80.000g e o precipitado extraído com NaCl 1M.

1 - Padrão de massa molecular; 2 - Extrato total de epimastigotas; 3 - Precipitado de

80.000g; 4 - Sobrenadante de 80.000g; 5 - Sobrenadante de NaCl 1M; 6 - Precipitado

de NaCl 1M.



Tabela 6 - Atividade da α-L-fucosidase nas frações obtidas por

tratamentos sucessivos com NaCl 1 M.

Atividade Proteína

Unidade (%) (mg) (%)

a. e.

Precipitado

80000g

1,1400 100,0 30,6 100 0,0300

FS1 0,0650 5,47 11,0 35,9 0,0060

FS2 0,0002 0,01 1,70 5,5 0,0005

FS3 0,0000 0,00 0,96 3,1 0,0000

FI3 0,0000 0,00 0,84 2,7 0,0000

O precipitado de 80.000g foi tratado com NaCl 1M, centrifugado novamente à

mesma velocidade, sendo o processo repetido mais duas vezes.

FS1 - Fração solúvel em NaCl 1 M (1a extração); FS2 - Fração solúvel em NaCl 1 M

(2a extração); FS3 - Fração solúvel em NaCl 1 M (3a extração); FI3-Fração insolúvel

em NaCl 1M (3a extração). A atividade da α-L fucosidase foi medida a 37°C por

1h30m, pH 7,0.

a.e. - atividade específica



CHUANG et al, 1991). Também foram obtidos bons resultados com a

utilização de colunas de afinidade, como ε-aminocaproil fucosamina ligado a uma

resina (ALHADEFF, 1974; OPHEIM & TOUSTER, 1977; SVENSSON & THIEM,

1990). Apesar da α-L-fucosidase de epimastigotas de T.cruzi ser bastante instável,

foram feitas tentativas de purificação através de cromatografias de afinidade (WGA e

ConA Sepharose), gel filtração ou troca iônica, sem qualquer resultado positivo.

4.3 Detecção da atividade da αααα-L-fucosidase em tripomastigotas.

A atividade enzimática foi verificada em tripomastigotas metacíclicos e em

tripomastigotas de cultura de tecido. Na forma metacíclica, a atividade enzimática

detectada foi extremamente baixa, tanto a 28oC como a 37oC (tabela 7).

Para a forma tripomastigota de cultura de tecido, também se determinou a

atividade de α-L-fucosidase para as célula LLC-MK2 utilizadas para a obtenção de

tripomastigotas e que podem estar presentes mesmo em pequena quantidade,

interferindo nas determinações feitas para o T.cruzi. A atividade de α-L-fucosidase na

célula LLC-MK2 é maior em pH 5,0 do que em pH 7,0, ao contrário dos

tripomastigotas, mas mesmo assim, com atividade ainda maior do que em

tripomastigotas neste pH (tabela 8), o que dificulta a análise dos resultados  Tentou-se

verificar se a atividade devida à célula hospedeira poderia ser eliminada por inibidores

de α-L-fucosidase descritos na literatura (ALAM & BALASUBRAMANIAM, 1978)

ou por outras substâncias, utilizadas na concentração de 1 mM, exceto pelo EDTA

utilizado na concentração de  10 mM (tabela 9). Os resultados descritos na tabelas 8 e

9 indicam a presença de α-L-fucosidase em tripomastigotas de cultura de tecido e que

poderia ser diferenciada da atividade enzimática da célula hospedeira por sua

sensibilidade a sais de cobalto e zinco.



Tabela 7 - Atividade de α-L-fucosidase em tripomastigotas metacíclicos.

Temperatura Atividade específica

28°C 0,002

37°C 0,002

A atividade da α-L-fucosidase foi medida em pH 7,0 por 1h30min a 28°C e 37°C.

Tabela 8 - Atividade de α-L-fucosidase em células LLC-MK2  e forma
tripomastigota de cultura de tecido.

Atividade específica

pH 5,0

Atividade específica

pH 7,0

Célula LLC-MK2 0,070 0,030

Tripomastigota 0,006 0,015

A atividade da α-L-fucosidase foi medida em pH 7,0 por 1h30min a 37°C.



Tabela 9- Atividade da α-L-fucosidase de LLC-MK2  e tripomastigota de

cultura de tecido na presença de diferentes compostos.

% de inibição

Inibidores Tripomastigota LLC-MK2

PCMB 100,00 86,00

EDTA 0,00 0,00

Zn+2 100,00 45,70

Co+2 100,00 0,00

Cu+2 37,40 71,40

O ensaio enzimático foi feito em pH 7,0 por 1h30min a 37°C.



4.4 IMUNODETECÇÃO DE αααα-L-FUCOSIDASE DE T. CRUZI POR

ANTICORPO HETERÓLOGO

Como havia sido descrito por JOHNSON & ALHADEFF (1991), as α-L-

fucosidases que não puderam ser purificadas pelos métodos tradicionais, foram

parcialmente estudadas, através da imunoprecipitação com anticorpos heterólogos.

Utilizando técnicas imunoquímicas, procurou-se também neste trabalho estabelecer

algumas características da α-L-fucosidase de T. cruzi.

4.4.1 Reatividade de T. cruzi com anticorpo anti-α-L-fucosidase heterólogo

Verificou-se por imunofluorescência indireta que o anticorpo anti-α-L-

fucosidase de epidídimo bovino reage com formas epimastigotas e tripomastigotas do

Trypanosoma cruzi (figuras 12 e 13).

O mesmo anticorpo foi utilizado para a localização de α-L-fucosidase por

microscopia eletrônica de transmissão. Como pode ser observado na figura 14, a

imunomarcação é intensa nos epimastigotas, principalmente na região posterior,

coincidente com a região de localização dos reservossomos (SOARES et al, 1992) e

em algumas regiões da membrana plasmática. Em T.cruzi, reservossomos,

correspondem a estruturas pré-lisossomais com pH interno em torno de 6,0. Nos

tripomastigotas de cultura de tecido (figura 15) a imunomarcação é menos intensa, de

maneira geral, mas com marcação mais concentrada em regiões internas (possibilidade

de ser o núcleo), além de discreta marcação em outras regiões de membrana. Embora

esses resultados possam sugerir a presença de α-L-fucosidase no núcleo de T.cruzi,

sugestão essa já feita por HARTH et al (1989) para outros organismos, essa

interpretação tem que ser tomada com precaução, uma vez que o anticorpo utilizado é

policlonal e sua reatividade com outras moléculas não pode ser afastada.

Quanto à possível localização de α-L-fucosidase na membrana plásmatica

deve-se ressaltar que recentemente também uma α-L-fucosidase com pH ótimo neutro

foi descrita na superfície de espermatozóide de rato (AVILÉS et al, 1996) com

possível importância na interação entre o esperma e o óvulo.



Figura 12- Reatividade do anticorpo anti-α-L-fucosidase com aforma epimastigota de

T. cruzi. A reativiadade foi verificada por imunufluorescência indireta e visualizada

em microscópio confocal. (1) Contarste de fase (2) Imunofluorescência.

1 2



Figura 13- Reatividade do anticorpo anti-α-L-fucosidase com aforma epimastigota de

T. cruzi. A reativiadade foi verificada por imunufluorescência indireta e visualizada

em microscópio confocal. (1) Contarste de fase (2) Imunofluorescência.
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Figura-14- Microscopia eletrônica de transmissão de cortes ultrafinos da forma

epimastigota de T. cruzi, marcados com  anticorpo anti-α-L-fucosidase e Proteina A –

ouro. Observa-se uma intensa marcação na região posterior do parasita , coincidente

com reservossomos (seta) e uma marcação mais discreta na superfície do parasita

(cabeça de seta). (a) 10.000x e (b)25.000x.



Figura-15- Microscopia eletrônica de transmissão de cortes ultrafinos da forma

tripomastigota de T. cruzi, marcados com  anticorpo anti-α-L-fucosidase e Proteina A

–ouro. Observa-se uma intensa marcação na região interior (seta) 15.000x



4.4.2 Imunoprecipitação da α-L-fucosidase de Trypanosoma cruzi.

O extrato de formas epimastigotas marcadas metabolicamente com 35S-

metionina, foi centrifugado a 80.000 g e o precipitado  tratado com NaCl 1M. O

sobrenadante, a fração solúvel e uma alíquota do extrato foram imunoprecipitados

com o anticorpo anti-α-L-fucosidase de epidídimo de boi. Observou-se uma banda

majoritária em torno de 50 kDa no extrato total e no sobrenadante de 80.000 g,

enquanto que na fração extraída com NaCl 1 M, polipetídeos em torno de 45 kDa com

a mesma intensidade de marcação também podem ser observados (figura-16), massa

molecular muito próxima da observada em α-L-fucosidases de outras fontes. É

interessante notar que o sobrenadante de 80.000 g imunoprecipitado com α-L-

fucosidase apresenta uma banda bastante intensa (figura 16, canal 2). As tentativas de

se detectar atividade enzimática nesta fração e em particular neste experimento foram

infrutíferas, devido à perda da atividade enzimática.

O anticorpo anti α-L-fucosidase imunoprecipitou em extrato de tripomastigota

previamente marcado com 35S-metionina, um polipeptídeo que tem uma migração

próxima ao de epimastigotas (figura-17).

Para verificar se o anticorpo imunoprecipitava a α-L-fucosidase, determinou-

se a atividade da enzima nos imunoprecipitados obtidos a partir de extrato de

epimastigotas e do sobrenadante de 80.000g solubilizado com NaCl 1M (tabela 10).

Embora tenha-se detectado atividade nesse imunoprecipitado, não se observou

incremento significativo na atividade específica.



Figura-16- Eletroforese em gel de poliacrilamida 9 % do extrato de formas

epimastigotas  e frações obtidas por centrifugação e imunoprecipitadas com anticorpo

anti-α-L-fucosidase. Os parasitas foram marcados metabolicamente com 35S-

metionina.

1- Extrato de epimastigotas

2- Sobrenadanter de 80.000g

3- Sobrenadante de NaCl



Figura 17 - Reatividade do anticorpo anti-α-L-fucosidase com epimastigotas e

tripomastigotas de T.cruzi.

1- imunoprecipitado do extrato de epimastigotas

2- imunoprecipitado do extrato de tripomastigotas

kDa
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Tabela 10- Atividade de α-L-fucosidase após imunoprecipitação

imunoprecipitado unidades

Extrato de epimastigotas 0,023

Sobrenadante de NaCl 1M 0,030

Sobrenadante de NaCl 1M +

sobrenadante da

imunoprecipitação

0,026

O ensaio enzimático foi feito a 37°C em pH 7,0 por 1h30 min após uma

imunoprecipitação das diferentes frações com anticorpo anti-α-L-

fucosidase por 1 hora à temperatura ambiente.



4.5 PRESENÇA DE GLICOSILAÇÃO NA  αααα-L-FUCOSIDASE DE

EPIMASTIGOTAS

A imunoprecipitação do extrato de epimatigotas tratados com 1 mg/ml de

tunicamicina, antibiótico inibidor da N-glicosilação, durante a marcação com 35S-

metionina, mostrou uma diminuição na massa molecular da α-L-fucosidase de 50-55

kDa para 45 kDa, sugerindo que a enzima é glicosilada (figura 18a), assim como havia

sido observado inicialmente por CARLSEN & PIERCE, (1972 ) para a enzima de

epidídimo de rato. Utilizando-se um kit comercial para a detecção de glicoproteínas

em “Western blot”, observou-se também o aparecimento de polipeptídeos de 50-55

kDa na fração de epimastigotas imunoprecipitada com anticorpos anti-α-L-fucosidase

Este resultado tomado isoladamente, não é conclusivo, uma vez que a imunoglobulina

utilizada na imunoprecipitação migra na mesma região). Para este experimento, a

mesma quantidade de anti-α-L-fucosidase foi incubada com Sepharose-Proteína A na

presença ou ausência de extrato de epimastigotas, podendo-se observar uma

reatividade no canal contendo os epimastigotas

4.6 Determinação da massa molecular da αααα-L-fucosidase

Uma vez que as α-L-fucosidases isoladas de diferentes origens são formadas

por subunidades, verificou-se a massa molecular da α-L-fucosidase de epimastigotas

de T.cruzi por eletroforese em gel não desnaturante. Estimou-se uma massa molecular

em torno de 130-150 kDa (figura 19) que corresponde aos valores descritos na

literatura para α-L-fucosidases diméricas (JOHNSON & ALHADEFF, 1991).



Figura 18 - Determinação da presença de carboidratos na α-L-fucosidase de T.cruzi.

Epimastigotas marcados com 35S-metionina na presença (1) e ausência (2) de

tunicamicina e imunoprecipitação dos extratos respectivos com anti-α-L-fucosidase.
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Figura 19 - Eletroforese em gel não desnaturante da fração solúvel em NaCl 1 M

imunoprecipitada com anticorpos anti-α-L-fucosidase. Os epimastigotas foram

marcados metabolicamente com 35S-metionina e o extrato precipitado a 80.000 g. A

fração solubilizada com NaCl 1M a partir desse precipitado foi imunoprecipitada com

o anticorpo anti-α-L-fucosidase e submetido a eletroforese em condições não

desnaturantes.
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5. CONCLUSÕES

1. Atividade de α-L-fucosidase foi determinada em formas epimastigotas do

T.cruzi utilizando p-nitrofenilfucopiranosídeo como substrato. A enzima tem pH

ótimo em torno de 7,0 e é praticamente inativa em pHs abaixo de 6,0 (figura 7). A

temperatura ótima se encontra em torno de 37°C sendo praticamente inativa a 42°C

(figura 6). Até 2 horas de incubação, há uma relação entre a atividade de α-L-

fucosidase em função do tempo e uma queda brusca de sua atividade a partir desse

tempo. Esses resultados podem ser atribuídos à inativação da enzima, uma vez que a

incubação prévia de extrato de epimastigotas por 4 horas a 37°C ou 28°C nas

condições empregadas no ensaio (pH 7,0 por 1h30 min) resulta em perda de 100% da

atividade enzimática (figuras 8 e 9). Variações de até 7,6 vezes foram encontradas nas

determinações da atividade específica em extratos de formas epimastigotas (0,03-

0,23) e que aparentemente não estão relacionadas com condições de cultivo do

parasita ou com a quantidade de tripomatigotas metacíclicos presentes (tabela-3).

Zinco inibe em 90% a atividade de α-L-fucosidase, a qual é pouco afetada por cálcio,

magnésio e EDTA (15-20%).

2. A enzima está associada a frações particuladas do parasita, sendo facilmente

solubilizada por tratamento com NaCl 1 M (tabela 5). Anticorpos obtidos contra α-L-

fucosidase comercial reagiram intensamente com regiões localizadas no interior de

epimastigotas, principalmente na região posterior e aparentemente associadas a

membranas. Embora menos intensa, também se observou reatividade na superfície de

epimastigotas e no interior de tripomastigotas de cultura de tecido (figuras 12 a 15).

3. α-L-fucosidase em epimastigotas é uma glicoproteína, provavelmente

dimérica, com massa molecular em torno de 130-150 kDa e subunidades de 45 kDa

(figuras 17 e 19).

4. α-L-fucosidase está presente tanto em epimastigotas quanto em

tripomastigotas de T. cruzi (tabelas 4 e 8), embora com atividades específicas

diferentes, sendo maior em epimastigotas.
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