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Resumo
MOREIRA, B. P. Caracterização celular e molecular das proteínas gigantes do
citoesqueleto de Trypanosoma brucei. 2016. 178 p. Tese (Doutorado) - Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
O Trypanosoma brucei é o agente etiológico da Tripanossomíase Africana
Humana. Este protozoário é um parasita extracelular que possui um único flagelo e
um citoesqueleto de alta estabilidade, responsável por vários processos celulares
como motilidade, morfologia, infectividade e divisão celular. Em todos os gêneros da
família Trypanosomatidae foram descritas proteínas de alto peso molecular (500-3500
kDa) as quais, além do papel estrutural, podem estar envolvidas na organização e
regulação do citoesqueleto e seus constituintes. Este projeto teve como objetivo
caracterizar no âmbito celular, bioquímico e molecular as proteínas gigantes de T.
brucei e determinar os seus papéis funcionais na biologia do parasito. A partir do
isolamento do citoesqueleto de T. brucei e análise por SDS-PAGE, produzimos
anticorpos contra as proteínas gigantes que serviu como ferramenta para realização
de Western Blotting (WB) e imunofluorescência no estudo das propriedades
moleculares destas proteínas. O sequenciamento por espectrometria de massas foi
utilizado para determinação da sequência primária parcial destas proteínas e
identificação dos genes em no banco de dados TriTrypDB. Aqui, mostramos que as
proteínas de alta massa molecular se localizam em estruturas essenciais para a
regulação do citoesqueleto como na zona de adesão flagelar (FAZ), bem como no
complexo tripartido responsável pela adesão do flagelo ao cinetoplasto. A
espectrometria de massas revelou 19 novas proteínas de alta massa molecular ainda
não estudadas em T. brucei dentre as quais 2 foram caracterizadas funcionalmente:
FAZ10 e Tb927.8.3540. Para investigar os seus papeis biológicos utilizamos o modelo
de silenciamento gênico por RNA de interferência. O silenciamento da proteína FAZ10
levou ao destacamento do flagelo, ao reposicionamento incorreto dos núcleos e
cinetoplastos, e mais importante ao erro na definição do local de ingressão do sulco
de clivagem durante a citocinese, em formas procíclicas e sanguícolas de T. brucei.
Por sua vez, a proteína Tb927.8.3540 é responsável pela estabilização do
citoesqueleto de microtúbulos e formação do FAZ e flagelo. Quando ausente nas
células, estas adquirem um formato esférico com a presença de um flagelo
internalizado. Em ambos os casos, as células induzidas apresentam inibição da
proliferação celular e o acúmulo de células multinucleadas na cultura. O estudo
funcional das proteínas gigantes revelou que elas possuem um papel central na
morfogênese do T. brucei, agindo diretamente na organização e formação de
estruturas do citoesqueleto, na manutenção da adesão flagelar, e no direcionamento
da citocinese.
Palavras chave: Trypanosoma brucei. Proteínas gigantes. Citoesqueleto.

Abstract
MOREIRA, B. P. Cellular and molecular characterization of Trypanosoma brucei
cytoskeletal giant proteins. 2016. 178 p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
Trypanosoma brucei, the causative agent of sleeping sickness or Human
African Trypanosomiasis (HAT), has been used as experimental model for cellular,
biochemical and molecular studies. This is an extracellular protozoan parasite that has
a single flagellum and a highly stable cytoskeleton, responsible for many cellular
processes such as motility, morphology, infectivity and cell division. In
Trypanosomatidae family, a novel class of High Molecular Weight Proteins (HMWPs;
500-3500 kDa) has been described, which besides their structural role, may play a role
in cytoskeleton organization and regulation. Trypanosomatids cytoskeletons contain
abundant HMWPs, but many of their biological functions are still unclear. Here, we
aimed to describe the cellular and molecular properties of these proteins, and to
determine their functional roles in the parasite biology. SDS-PAGE was used to
analyze T. brucei cytoskeletons. Also, the HMWP bands were injected in mouse in
order to produce polyclonal antibodies, which were used as a molecular tool in Western
Blotting (WB) and immunofluorescence analysis. Here we show that the high molecular
weight proteins are located on essential structures for the regulation of the
cytoskeleton such as the flagellar adhesion zone (FAZ) and the tripartite complex,
which connects the flagellum to the kinetoplast. Detergent-extracted cytoskeletons
were also analyzed by gradient SDS-PAGE and the HMWP bands were sent to mass
spectrometry analysis. We able to identify 19 new high molecular weight proteins most
of which are uncharacterized so far in T. brucei. Here, we report the characterization
of two giant proteins: FAZ10 and Tb927.8.3540. To investigate their biological roles
we used a model of gene silencing by RNA interference (RNAi). Our data showed that
FAZ10 is an essential giant cytoskeletal protein in both procyclic and bloodstream
parasite life cycle stages, since its depletion led to defects in cell morphogenesis,
flagellum attachment and kinetoplast and nucleus positioning. More importantly,
ablation of FAZ10 impaired the timing and placement of the cleavage furrow during
cytokinesis, resulting in premature or asymmetrical cell division. In turn, the
Tb927.8.3540 protein is responsible for the stabilization and regulation of the
microtubule cytoskeleton as well as the flagellum and FAZ. In its absence, cells acquire
a spherical shape together with an internalized flagellum. In both cases, the resulting
phenotype results in inhibition of cell proliferation and accumulation of multinucleated
cells in culture. The functional study of the giant proteins revealed that they have a
central role in morphogenesis of T. brucei, acting directly on the organization and
regulation of cytoskeletal structures, such as the flagellum and the FAZ.
Keywords: Trypanosoma brucei. Giant proteins. Cytoskeleton.
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1. Introdução

1.1.

Tripanossomíase - doença e epidemiologia

A Doença do Sono ou Tripanossomíase Humana Africana (THA) é uma doença
parasitária infecciosa causada pelo protozoário extracelular Trypanosoma brucei. A
transmissão ocorre por meio da picada do inseto vetor, mosca Tsé-tsé (Glossina sp.).
A doença ocorre predominantemente na África subsaariana e pode se apresentar de
duas formas em humanos; podendo ser causada por duas subespécies do parasita:
T. b. rhodesiense e T. b. gambiense. Cada forma possui uma distribuição geográfica,
número de casos, meios de transmissão, evolução clínica e forma de tratamento
diferentes (KENNEDY, 2013; LEJON; BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013). A forma
predominante da doença é causada pelo T. b. gambiense, presente nas porções oeste
e central do continente africano, (Fig. 1A) e é responsável por aproximadamente 98%
dos casos registrados. Esta forma causa uma doença crônica que se desenvolve ao
longo dos anos de forma branda e lenta em humanos e se caracteriza pela presença
de uma baixa quantidade de parasitas na circulação sanguínea. O T. b. rhodesiense,
ao contrário, é predominantemente zoonótico podendo ocorrer acidentalmente em
humanos. Por isso, é responsável por pouco menos de 2% do casos registrados. Esta
forma ocorre na região leste do continente africano (Fig. 1A) e causa uma doença
aguda e caracterizada por uma alta parasitemia. Por ser predominantemente uma
zoonose, o T. b. rhodesiense causa um grande impacto na economia local, uma vez
que é o causador da Tripanossomíase Africana Animal ou Nagana, decorrente da
infecção do gado e consequente dano à pecuária local (KENNEDY, 2013; LEJON;
BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013).
Atualmente, a THA está distribuída em mais de 300 focos ou áreas localizadas
podendo afetar cerca de 24 países da África subsaariana (FRANCO et al., 2014).
Descoberta no início do século XX, esta doença era considerada uma epidemia que
afligia centenas de milhares de pessoas. Após uma melhora temporário por volta dos
anos 40, fatores como fome, guerras, a crítica situação socioeconômica local e a
diminuição no investimento de medidas de controle da doença contribuíram para o
retorno da mesma a níveis altos nas décadas seguintes, até o final dos anos 90
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quando foram registrados cerca de 300 mil casos (WHO, 1998; KENNEDY, 2013;
LEJON; BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013; FRANCO et al., 2014). A partir dos anos
2000, esforços conjuntos de organizações governamentais e outras agências tanto na
detecção como tratamento da doença ajudaram a diminuir consideravelmente novos
casos da doença para menos que 10 mil casos por ano pela primeira vez (Fig. 1B)
(WHO, 2006; FRANCO et al., 2014).

Figura 1: [A] Representação esquemática da distribuição do Trypanosoma brucei
gambiense (em verde) e Trypanosoma brucei rhodesiense (em vermelho) na África
subsaariana. Reproduzido de KENNEDY (2013). [B] Número de casos de THA registrados
na África entre 1940 e 2010. Adaptado de LEJON; BENTIVOGLIO e FRANCO (2013).

1.2.

Quadro clínico, diagnóstico e tratamento

O desenvolvimento clínico das duas formas da THA diferem consideravelmente.
A THA causada pelo T. b. gambiense se desenvolve lentamente e pode apresentar
períodos latentes podendo o curso da doença demorar até 3 anos para se completar.
Por outro lado, a THA causada por T. b. rhodesiense se desenvolve rapidamente de
forma aguda podendo levar a morte em até 2 meses, antes mesmo do indivíduo
manifestar os sintomas neurológicos (LEJON; BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013; WHO,
2013; FRANCO et al., 2014). Clinicamente, a THA apresenta dois estágios de
evolução da doença: inicial e tardio. O primeiro é chamado de Estágio Hemolinfático,
pois se caracteriza pela presença de parasitas na corrente sanguínea e vasos
linfáticos. Os sintomas e sinais clínicos deste estagio podem ser: dores de cabeça,
enjoos, febre intermitente, fraqueza, linfadenopatia, anemia, distúrbios cardíacos e
endócrinos, dores musculares e nas juntas e hepatoesplenomegalia (LEJON;
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BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013; WHO, 2013). Após um período variável de tempo, a
doença se desenvolve para o estágio tardio ou Estágio Meningoencefálico. Este se
caracteriza pela passagem dos parasitas através da barreira hematoencefálica
atingindo o sistema nervosa central (SNC) causando severo dano neurológico. Os
sintomas incluem principalmente distúrbios do sono, motivo pela qual a doença recebe
o nome comum, mas também incluem transtornos psiquiátricos, convulsões, coma,
falha generalizada dos órgãos e consequentemente a morte (LEJON; BENTIVOGLIO;
FRANCO, 2013; WHO, 2013). Após a infecção, por ambas subespécies de T. brucei,
a THA é considerada geralmente fatal se não tratada apropriadamente, apesar de
casos individuais de cura espontânea da infecção já terem sido registados
(JAMONNEAU et al., 2012; LEJON; BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013; WHO, 2013).
Levando em consideração a variedade de sintomas nas duas formas da doença,
torna-se muito difícil um diagnóstico rápido e preciso. Não obstante, muitos dos
sintomas da THA também são confundidos com sintomas de outras doenças
endêmicas. Sintomas do primeiro estágio da THA podem ser confundidos com febre
tifoide, hepatite e tuberculose, enquanto o segundo estágio e geralmente confundido
com neurosífilis, tumor cerebral, brucelose e infecções decorrentes do HIV
(KENNEDY, 2013; LEJON; BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013). Esta definição e muito
importante pois os diferentes estágios da doença requerem diferentes tratamentos,
que são baseados em drogas bastante tóxicas para o organismo (KENNEDY, 2013).
Usualmente, o diagnóstico da THA envolve 3 etapas que são conduzidos de
seguinte maneira: (1) screening, (2) confirmação e (3) definição do estágio da doença.
O screening se dá geralmente em áreas endêmicas a fim de se identificar focos onda
a população está infectada. Na maioria dos casos, é utilizado um teste sorológico
simples e barato que pode ser empregado em regiões isoladas e sem infraestrutura
adequada. O exemplo mais comum é o CATT (Card Agglutination Test for
Trypanosomiasis) (CHAPPUIS et al., 2005; LEJON; BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013).
Outro teste sorológico que pode ser empregado é o LATEX/T. b. gambiense, que foi
desenvolvido como alternativa para o CATT (BUSCHER et al., 1999). Apesar do custo
superior, ainda são opções para o diagnóstico da doença alguns métodos como: o
cultivo in vitro e inoculação animal do parasita a partir do sangue de pacientes, ensaio
de PCR, avaliação de distúrbios do sono por meio da polisonografia e ainda técnicas
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de imagem como ressonância magnética (MRI) (CHAPPUIS et al., 2005; LEJON;
BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013).
O segundo estágio do diagnóstico da THA se baseia na confirmação da infecção
por evidência direta da presença do parasite no organismo. O diagnóstico
parasitológico é realizado pelo exame microscópico do sangue, do aspirado de
linfonodos periféricos ou do líquido cefalorraquidiano (LCR) (Fig. 2). Somente em
casos bem iniciais da infecção, e possível detectar também a presença dos parasitas
na punção do cancro tripanossômico, que é uma induração ou inchaço edematoso
resultante da proliferação de parasitas no local da picadura da mosca Tsé-tsé. Este
cancro se forma nos primeiros 3 dias e desaparece após três semanas (CHAPPUIS
et al., 2005; KENNEDY, 2006; 2013). Apesar de simples e barata, esta técnica tem
baixa sensibilidade e requer bastante tempo para detectar os parasitas (cerca de 1
parasita/200 campos de observação no microscópio) (CHAPPUIS et al., 2005;
KENNEDY, 2006; 2013).

Figura 2: Formas tripomastigotas do T. b. rhodesiense em lâmina de esfregaço de sangue
periférico. Fotografia de Jean Jannin (WHO/CPE).

A terceira etapa do diagnóstico e talvez a mais importante é a definição do
estágio de evolução da doença. Este passo e vital para o paciente pois diferentes
tratamentos são administrados em função da sua definição (estágio inicial ou tardio)
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(KENNEDY, 2013; LEJON; BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013). Na falta de sinais
clínicos claros e testes indicando qual estágio a THA se encontra, esta etapa se baseia
no exame do LCR por meio da punção lombar. De acordo com a Organização Mundial
de Saúde (OMS), o segundo estágio da THA e caracterizado pela presença no LCR
de um ou mais dos seguintes: (1) alto número de glóbulos brancos (> 5 células/µL)
e/ou (2) parasitas (tripanossomas).
O tratamento para a THA e uma tarefa difícil e a eficácia do mesmo é variável
(70-95% de cura) e dependente da droga e da região afetada. Atualmente, das drogas
antitripanossômicas registradas, quatro são usadas em larga escala e a bastante
tempo:

pentamidina,

suramina,

melarsoprol

e

eflornitina;

e

todas

estão

disponibilizadas gratuitamente no Departamento de Controle de Doenças Tropicais
Negligenciadas da OMS (LEJON; BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013). Apesar disso o
desenvolvimento de novas drogas é ainda necessário, visto que nenhuma vacina
contra a THA foi desenvolvida. Há também o interesse de desenvolver compostos
com menor toxicidade do que as drogas existentes e que possam combater as duas
formas da doença de maneira mais eficaz (LEJON; BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013).
Considerando a diminuição expressiva de novos casos registrados desde o início
dos anos 2000, a eliminação da THA passou a ser considerada possível. Entretanto,
como já foi observado, a situação precária da região aliada a sua instabilidade
econômica e sociopolítica, pode levar a re-emergência da doença caso haja
diminuição na vigilância, prevenção e controle da mesma frente ao atual panorama de
redução de casos.
1.3.

Biologia celular dos tripanossomatídeos

A ordem Kinetoplastida engloba um grupo diverso e complexo de protistas
flagelados de vida livre ou parasitária. Dentro deste grupo, os parasitas obrigatórios
são reunidos na família Trypanosomatidae, a qual reúne alguns dos principais
protozoários causadores de doenças parasitárias em humanos, como o T. cruzi
(doença de Chagas), o T. brucei (doença do sono) e a Leishmania spp. (leishmanioses
tegumentar e visceral); dentre outros parasitas de invertebrados e plantas.
Adicionalmente, os tripanossomatídeos também podem ser classificados quanto ao
número de hospedeiros que cada espécie infecta ao longo do seu ciclo de vida, sendo
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considerados monoxênicos aqueles que possuem somente um hospedeiro definitivo
(invertebrado) ou dixênicos aqueles que infectam um hospedeiro definitivo
(vertebrados ou plantas) e um intermediário (invertebrados) (REY, 2008).
Os primeiros relatos de tripanossomatídeos foram documentados em 1851 por
Burnett e alguns anos depois, os primeiros gêneros (Leptomonas e Herpetomonas)
foram estabelecidos. Estes eventos foram seguidos por uma enorme quantidade de
publicações na primeira metade do século XX quando diversas novas espécies foram
identificadas, embora a microscopia ótica fosse a única ferramenta para identificação
e classificação de novas espécies. Porém, somente após 1960, que um sistema de
taxonomia baseado exclusivamente na morfologia e ciclo de vida foi proposto por
HOARE e WALLACE (1966). O último catálogo de tripanossomatídeos publicado na
década de 90 incluía 350 espécies (PODLIPAEV, 1990) sendo que este número hoje
se aproxima de 400 (MASLOV et al., 2013). Inicialmente adotou-se o sistema
taxonômico baseado nos morfotipos de cada organismo durante o ciclo de vida, o que
facilitou a separação e classificação de vários novos gêneros. Os morfotipos foram
discriminados de acordo com a forma celular e também com a posição relativa do
cinetoplasto e do flagelo na célula, totalizando oito morfotipos diferentes: amastigota,
promastigota, coanomastigotas, endomastigotas, opistomastigotas, opistomorfo,
epimastigotas e tripomastigotas (Fig. 3). No caso do T. brucei, ocorrem apenas os
morfotipos epimastigota e tripomastigota, com algumas variações na forma celular
dependendo do estágio do ciclo de vida.
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Figura 3: Morfotipos básicos dos tripanossomatídeos, que servem como parâmetro para
a classificação taxonômica do grupo. A – amastigota, EN – endomastigota, C –
coanomastigota, OM – opistomastigota, P – promastigota, O – opistomorfo, E –
epimastigota e T – tripomastigota. Reproduzido de MASLOV et al. (2013).

Entretanto, devido aos problemas clássicos dos sistemas taxonômicos como a
falta de caracteres e critérios, não se possuía um entendimento suficientemente claro
dos elementos responsáveis pela biologia evolutiva deste grupo; nem mesmo com o
avanço dos estudos de ultraestrutura. Sendo assim, novas ferramentas foram
incorporadas para auxiliar a classificação e separação dos táxons (gênero e espécies)
da família Trypanosomatidae. Com os avanços da era genômica e a disponibilidade
de diversos estudos filogenéticos foi possível mudar o conhecimento acerca da
sistemática e aspectos evolutivos do grupo em questão (MASLOV et al., 2013). Dentre
as análises utilizadas para este fim podemos citar os estudos filogenéticos baseados
nos genes das subunidades menores e maiores do RNA ribossômico (rRNA), gene do
gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase glicossomal (GAPDH) e também do gene da
proteína heat-shock (HSP) (MASLOV et al., 1996; HAMILTON et al., 2004; SIMPSON,
A. G.; ROGER, 2004). Estas ferramentas foram mais tarde aperfeiçoadas após o
completo sequenciamento do genoma de diversos parasitas e disponibilidade de
vários marcadores para classificação do grupo (BERRIMAN et al., 2005; EL-SAYED
et al., 2005a; IVENS et al., 2005). Apesar dos recentes avanços a taxonomia deste
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grupo é considerada confusa e não somente novos estudos e análises robustos estão
sendo publicados como também novos táxons estão sendo criados para tentar
explicar a complexidade deste grupo em conjunto com o catalogação de novas
espécies (VOTYPKA et al., 2015).
1.4.

Ciclo de vida do Trypanosoma brucei e interação parasita-hospedeiro

Mais de trinta espécies e subespécies da mosca Tsé-tsé do gênero Glossina
são responsáveis pela transmissão de diferentes espécies de tripanossomas. Por
serem organismos hematófagos, estes insetos são capazes de hospedar e transmitir
uma variedade de parasitas, incluindo o T. brucei. As moscas Tsé-tsé recém formadas
são infectadas a partir do momento que se alimentam de um hospedeiro vertebrado
infectado, maneira pela qual os parasitas alcançam o trato digestivo da mosca. Após
uma série de eventos celulares, incluindo diferenciação, multiplicação e migração dos
parasitas dentro do trato digestório da mosca, é que estes se tornam aptos a infectar
um novo hospedeiro. Acredita-se que apenas 0,1% das moscas possuem uma
infecção no estágio necessário para transmitir o parasita durante o repasto sanguíneo.
No curso do ciclo de vida do T. brucei, a infecção e transmissão da doença no
ser humano se inicia quando (1) uma mosca Tsé-tsé infectada pica o indivíduo,
durante o repasto sanguíneo. Essas formas infectivas do parasita chamados de
tripomastigotas metacíclicos podem atingir a corrente sanguínea do hospedeiro
vertebrado, dando início ao estágio humano do ciclo de vida. A partir deste ponto (2)
os parasitas se diferenciam em longos e esguios tripomastigotas sanguícolas, (3) que
se multiplicam e (4) colonizam os fluidos corporais, sangue e linfa, e eventualmente o
LCR durante o estágio mais avançado da doença. Eventualmente, (5) o indivíduo
infectado pode ser picado por uma mosca Tsé-tsé, que pode ingerir os parasitas
dando continuidade ao ciclo de vida do mesmo. Uma vez que os parasitas atingem o
intestino do inseto vetor, (6) os tripomastigotas sanguícolas diferenciam-se em
tripomastigotas procíclicos. Estes, ao saírem do intestino e enquanto migram em
direção as glândulas salivares, (7) se transformam na forma epimastigota,
considerada a forma reprodutiva do parasito no hospedeiro invertebrado. Nas
glândulas salivares (8) os parasitas se multiplicam e iniciam sua transformação em
tripomastigotas metacíclicos. O parasita permanece neste estágio até atingir a
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corrente sanguíneo de um hospedeiro vertebrado, completando assim o seu ciclo de
vida (Fig. 4).

Figura 4: Ciclo de vida do Trypanosoma brucei. Imagem de Alexander J. de Silva e
Melanie Moser da Biblioteca Pública de Imagens de Saúde do Centro de Controle de
Doenças (CDC).

Nem todas as espécies de tripanossomas são patogênicas ao ser humano. Na
verdade, várias espécies que infectam outros animais, e também o T. b. brucei, são
suscetíveis a fatores líticos que estão presentes no soro humano. Estes fatores são
chamados de Fatores Líticos de Tripanossomas (LFT) e são os responsáveis diretos
pelo combate a infecção por estes parasitas. Existem dois tipos de LFTs: o LFT-1 que
e uma partícula lipoproteica de alta densidade (RIFKIN, 1978) e o LFT-2 que faz parte
de um complexo de ligação a proteínas séricas (RAPER et al., 1999). Em relação ao
parasita patogênico, o T. b. rhodesiense possui um gene codante para uma proteína
resistente ao soro, chamado SRA. A proteína SRA se liga ao LFT-1 tornando então, o
parasita resistente à lise. Por outro lado, o T. b. gambiense não possui o gene SRA.
Entretanto, esta subespécie desenvolveu resistência ao LFT-1 usando outros
mecanismos, como a perda da expressão de receptores haptoglobinas/hemoglobinas
(HpHbR) que são necessários para a ligação e captação de LFT-1 pelo parasita
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(KENNEDY, 2013). E justamente por serem parasitas extracelulares, ou seja, que não
necessitam uma célula hospedeira para invadir e se multiplicar, é que o T. brucei está
constantemente interagindo com fatores do sangue e soro naturais da defesa do
hospedeiro.
Além disso, os tripanossomas patogênicos apresentam outros mecanismos de
defesa. As formas tripomastigotas sanguícolas do T. brucei são caracterizadas pela
alta expressão de glicoproteínas variantes de superfície (VSG). As VSGs recobrem
toda a superfície da célula do parasita e agem como um importante mecanismo de
defesa para o mesmo (PAYS, 2006). As células do indivíduo infectado respondem à
infecção por T. brucei produzindo anticorpos específicos contra as VSGs para eliminar
o parasita e consequentemente, levam a diminuição da parasitemia. Entretanto, por
um mecanismo chamado de variação antigênica (HORN, 2014), uma pequena
população dos parasitas é capaz de trocar toda sua capa de VSG, tornando-a
irreconhecível para os anticorpos produzidos. Isto leva a uma proliferação de parasitas
resistentes até que novos anticorpos sejam produzidos contra as novas VSGs. Com
isto, o parasita e o sistema imune do hospedeiro permanecem repetidamente nesta
ação recíproca, o que torna o organismo incapaz de eliminar a infecção. Além disso,
a produção excessiva e acumulação sistêmica de imunoglobulinas pode levar a uma
desregulação do organismo culminando na produção de auto anticorpos (KAZYUMBA
et al., 1986).
Adicionalmente, as VSGs também estão associadas a disfunções na produção
de citocinas. Por parte do sistema imunológico do hospedeiro, há a produção de altos
níveis de citocinas inflamatórias como interferon gama (IFN-γ), fator de necrose
tumoral alfa (TNF-α) e interleucina 1 beta (IL-1β), e também de citocinas antiinflamatórias como a interleucina 10 (IL-10), tanto no sangue como no LCR (LEJON;
BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013). Outras moléculas relacionadas à interação parasitahospedeiro incluem também as quimiocinas e espécies reativas de oxigênio,
produzidas pelo hospedeiro, e a prostaglandina D2, produzida pelo parasita (LEJON;
BENTIVOGLIO; FRANCO, 2013). Geralmente, estas reações imunes exacerbadas
não levam a proteção do organismo, mas ao desenvolvimento de desordens
imunopatológicas.
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1.5.

Arquitetura celular do Trypanosoma brucei

Os tripanossomas são protozoários unicelulares flagelados pertencentes ao filo
Euglenozoa, porém se distinguem dos outros grupos por apresentarem uma estrutura
peculiar chamada cinetoplasto, e por isso são agrupados na ordem Kinetoplastida.
Neste grupo, os tripanossomas pertencem a família Trypanosomatidae, que agrupa
exclusivamente os parasitas obrigatórios. Os tripanossomas apresentam morfologia e
comportamento diferentes dependendo de cada fase do ciclo de vida e hospedeiro em
que se encontram. A célula ao mesmo tempo que organizada deve ser capaz de
apresentar uma plasticidade responsável pelas constantes mudanças morfológicas
necessárias e por outros processos biológicos como motilidade, alimentação e
reprodução. O T. brucei apresenta uma organização celular mais simples que os
eucariotos superiores entretanto os vários aspectos da sua biologia são igualmente
importantes, haja vista que embora o organismo unicelular deva responder somente
ao ambiente à sua volta para sobreviver, os processos celulares devem ser
coordenados para uma rápida adaptação celular aos estímulos. Esta adaptação
requer transformações estágio específicas e envolve mudanças morfológicas,
alterações na expressão gênica, no posicionamento de organelas, no tráfico de
proteínas e coordenação do ciclo celular.
A arquitetura celular do T. brucei é baseada em uma célula alongada de 15 a
30 µm de comprimento e que possui um único flagelo que emerge de uma invaginação
da membrana plasmática e permanece parcialmente aderido ao corpo celular. As
principais organelas se apresentam em cópia única, como o núcleo (1), cinetoplasto
(2) e mitocôndria (9). A célula ainda apresenta as organelas básicas para o tráfico de
proteínas, processos de endocitose/exocitose e metabolismo celular, que incluem o
Aparato de Golgi (6), os lisossomos (7), os endossomos (8) e os glicossomos (11). Há
ainda importantes estruturas que são vitais para a biologia dos tripanossomas. São
elas o bolso flagelar (3), o corpo basal e corpúsculo pró-basal (4), o flagelo (5) e os
microtúbulos subpeliculares (10) (Fig. 5). Em termos de orientação, a célula apresenta
uma região anterior, referente a porção distal do flagelo e uma região posterior,
correspondente ao lado onde há o bolso flagelar (3) (Fig. 5). Esta polarização é
importante para a organização celular, principalmente no que diz respeito à disposição
das organelas cópia única, que estão localizadas na região centro-posterior da célula.

27

Figura 5: Arquitetura celular do Trypanosoma brucei. Representação simplificada das
principais organelas presente nesta célula: 1. Núcleo, 2. Cinetoplasto, 3. Bolso flagelar, 4.
Corpo basal e corpúsculo pró-basal, 5. Flagelo, 6. Golgi, 7. Lisossomo, 8. Endossomos, 9.
Mitocôndria, 10. Citoesqueleto de microtúbulos e 11. Glicossomos. Adaptado de
MATTHEWS (2005).

No que diz respeito ao material genético, a célula interfásica de T. brucei
apresenta um núcleo central contendo o DNA genômico e um DNA mitocondrial
chamado de cinetoplasto (kDNA ou K). O núcleo, localizado na região centroposterior, possui um diâmetro de até 2,5 µm em um formato esférico (Figs. 5 e 6A).
Sabe se que este organismo contém 11 pares de cromossomos megabases, 1 a 5
cromossomos intermediários e por volta de 100 mini cromossomos. Os cromossomos
megabases são diploides enquanto as duas últimas classes de cromossomos são
consideradas haploides

e

contem

principalmente

sequências

repetitivas

e

relacionadas ao processo de variação antigênica e produção das VSGs (ERSFELD,
2011). O genoma do T. brucei foi sequenciado por BERRIMAN et al. (2005), sendo
que dos 9068 genes anotados, incluem-se aproximadamente 900 pseudogenes, 1700
genes específicos de T. brucei e 806 genes para VSGs nas regiões subteloméricas.
Além disso, os genes estão organizados em grandes regiões policistrônicas e são
ausentes de íntrons (BERRIMAN et al., 2005).
O cinetoplasto por sua vez está contido dentro da única mitocôndria da célula
(Figs. 5 e 6B). Este é composto por uma enorme malha de grandes (maxicírculos) e
pequenos (minicírculos) círculos de DNA altamente condensados. Os maxicírculos
são basicamente homólogos do DNA mitocondrial que variam de 20 a 40 kbp em
tamanho, e transcrevem rRNAs e codificam proteínas, em sua maioria envolvidos com
o metabolismo mitocondrial (SHAPIRO; ENGLUND, 1995). Os minicírculos
compreendem 90% do kDNA com tamanho variando de 0,5 a 2,9 kbp. A principal
função destes é transcrever pequenos RNAs responsáveis pela maquinaria de edição
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de RNA da célula. Na célula, o kDNA está posicionado adjacente ao bolso flagelar e
juntamente aos corpo e corpúsculo basais formam a estrutura base para a formação
do flagelo (Figs. 5 e 6B) (SHAPIRO; ENGLUND, 1995).
A estrutura mais posterior da célula é o bolso flagelar (BF) (Figs. 5 e 6C), uma
invaginação da membrana plasmática correspondente ao sítio de saída do flagelo e
facilmente observado por microscopia eletrônica. O BF possui uma localização
específica a qual está intimamente relacionada com componentes do citoesqueleto e
diversas organelas, principalmente o Aparato de Golgi (OVERATH; ENGSTLER,
2004; FIELD; CARRINGTON, 2009). O BF apresenta subdomínios e posicionamento
específico: a membrana do BF forma um microambiente com um conjunto de
proteínas e moléculas específicas e o lúmen desta organela está preenchido por uma
matriz rica em carboidratos variados e com função ainda não detalhada (FIELD;
CARRINGTON, 2009). No local de saída do flagelo onde a membrana se invagina
para formar o bolso está uma estrutura chamada de colar do bolso flagelar (CBF) (Fig.
6C, D). O CBF atua como uma barreira física contra a entrada e saída de moléculas
do lúmen e como uma estrutura de estabilização da arquitetura do BF e do flagelo. O
principal componente do CBF é a Bilbo1, a qual foi caracterizada como essencial para
a formação do BF e pelo seu funcionamento, uma vez que o knockdown de Bilbo1 por
RNAi (RNAi) impede a formação do BF, e causa o rompimento do sistema de tráfego
vesicular, e posicionamento errôneo do novo flagelo durante a citocinese
(BONHIVERS et al., 2008). A membrana do BF apresenta uma composição particular,
com a presença de proteínas de superfície específicas desta região como a SRA
(VANHAMME et al., 2003), receptores de transferrina (STEVERDING et al., 1995),
receptores de LDL (PAL et al., 2002), CRAM (QIAO et al., 2006), HPHBR
(VANHOLLEBEKE et al., 2008), entre outros. Esta composição reflete o alto grau de
endocitose/exocitose que ocorre no BF, haja vista que este compartimento é o único
local em que esses processos ocorrem. Além disso, este compartimento é essencial
para o endereçamento de proteínas, já que a retenção de determinadas moléculas e
o direcionamento de outras para a membrana pelicular ou flagelar é vital para a
biologia do parasita. Não menos importante, o BF também é necessário em processos
de evasão da resposta imune, como na reciclagem das VSG em formas sanguícolas
do T. brucei (FIELD; CARRINGTON, 2009).
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Figura 6: Morfologia ultra estrutural do Trypanosoma brucei. [A-D] Seções ultrafinas do T.
brucei visualizado por microscopia eletrônica de transmissão. N – núcleo, K – cinetoplasto,
BF – bolso flagelar, AXO – axonema, CBF – colar do bolso flagelar. Elaborado pelo autor.

1.6.

O citoesqueleto do Trypanosoma brucei

O citoesqueleto é uma estrutura dinâmica, em constante estado de
reorganização e participa de vários processos celulares. Na maioria dos eucariotos, o
citoesqueleto é composto principalmente por três tipos de filamentos: microtúbulos,
filamentos intermediários e os microfilamentos de actina, que formam uma rede
interconectada que permeia o espaço citoplasmático das células (ALBERTS;
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WILSON; HUNT, 2008). Entretanto, o citoesqueleto do T. brucei é composto
majoritariamente de microtúbulos além de compreender uma vasta gama de proteínas
acessórias com diversas funções, dentre elas as proteínas associadas a microtúbulos
(MAP), proteínas do bastão paraflagelar (PFR), proteínas da zona de adesão flagelar
(FAZ), e proteínas motoras do flagelo; e esta complexidade é responsável pela
funcionalidade de toda a célula (Fig. 7). Vale ressaltar que o T. brucei, assim como
outros tripanossomatídeos, não possuem filamentos intermediários e até o momento
sabe-se que a actina não forma filamentos nestes organismos (GULL, 1999).
Grande parte dos microtúbulos constituem uma grande malha que percorrem
toda a célula em forma de feixes paralelos adjacentes e conectados entre si e à
membrana plasmática pelicular, sendo denominados de citoesqueleto de membrana
ou de microtúbulos subpeliculares (spMT) (GULL, 1999) (Figs. 5 e 7). Esta estrutura
apresenta uma orientação polarizada refletida pela organização dos seus
heterodímeros (α- e β-tubulina), onde as extremidades “menos” estão direcionados
para a região posterior da célula e as extremidades “mais” para a região anterior
(ROBINSON et al., 1995). Este arranjo de microtúbulos é o principal responsável pela
morfogênese celular nos diferentes estágios do ciclo de vida, é capaz de fornecer um
arcabouço para a ancoragem e posicionamento exato das várias organelas
intracelulares, e ajuda a direcionar a citocinese no processo de divisão celular. No
caso do último, o citoesqueleto da célula filha se forma interdigitalmente aos
microtúbulos

pré-existentes

de

forma

que

a

herança

desta

estrutura

é

semiconservativa (SHERWIN; GULL, 1989). Alternativamente, outra parte dos
microtúbulos da célula é usada para a formação do axonema no flagelo.
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Figura 7: Microscopia eletrônica de transmissão do citoesqueleto de T. brucei após
extração com detergente. FG – flagelo, spMT – microtúbulos subpeliculares, N – núcleo,
BB – corpo basal, FAZ – zona de adesão flagelar. Elaborado pelo autor.

O flagelo é a estrutura mais proeminente e representa o motor mecanoquímico
da célula, composto pelo axonema, PFR e proteínas motoras (BASTIN et al., 2000)
(Figs. 7 e 8A). O axonema se forma na região anterior do BF onde o corpo basal,
composto por 9 pares de microtúbulos sem o par central, associado ao corpúsculo
pró-basal, servem como base para sua formação. O arranjo inicial de 9 pares sem o
par central é chamado de zona de transição. Posteriormente se inicia o axonema
propriamente dito com a formação clássica (9+2) de 9 pares de microtúbulos mais 2
microtúbulos centrais. A partir daí, o axonema emerge do BF e adjacente ao PFR se
estende ao longo de todo corpo celular (Fig. 8A). O citoesqueleto flagelar está
fortemente aderido à célula em diferentes porções: a base, na região anterior, está
conectada ao corpo basal-cinetoplasto; a porção inicial dentro do BF está associado
ao bilobe; enquanto toda sua porção extracelular (axonema + PFR) está conectada
ao corpo celular pelo FAZ (Fig. 8A).
Na base do BF está o corpo basal (Figs. 7 e 8), que está fisicamente ligado ao
cinetoplasto. As duas estruturas possuem uma complexa zona de transição composta
de fibras estruturais que se conectam ao axonema. Para esclarecer a ligação física
entre o cinetoplasto e o corpo basal através da membrana da mitocôndria, foram
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realizados estudos com leishmanias lisadas hipotonicamente onde foi mostrado que
a mitocôndria se tornava uma organela grande e inchada contendo o cinetoplasto, e
geralmente estava associada ao corpo basal (SIMPSON, L., 1972).

Estas

observações, em conjunto com estudos da replicação do cinetoplasto (ROBINSON;
GULL, 1991), serviram como evidência para esclarecer a presença deste complexo,
que é chamado de complexo de adesão tripartido (TCA).
O axonema, localizado ainda dentro do BF, está associada a uma estrutura
chamada bilobe. Ele está presente no CBF e se estende parcialmente até a porção
exterior do BF (MORRISWOOD et al., 2009). O bilobe está intimamente associado ao
citoesqueleto flagelar, ligado à base do flagelo e ao CBF, porém sua função ainda não
está totalmente elucidada apesar de ter sido demonstrada sua relação com a
biogênese do aparato de Golgi (HE; PYPAERT; WARREN, 2005). Estruturalmente, o
bilobe apresenta-se em forma de anzol no qual o gancho está localizado adjacente ao
CBF e a haste direcionada à região anterior da célula. Algumas proteínas foram
caracterizadas como componentes do bilobe, como TbCentrin2, TbCentrin4,
TbMORN1 e TbLRRP1, porém somente as duas últimas são exclusivas desta
estrutura (ZHOU et al., 2010; ESSON et al., 2012).

Figura 8: Microscopia eletrônica de transmissão do flagelo isolado de T. brucei. AXO –
Axonema, BB – corpo basal, TZ – zona de transição, PFR – bastão paraflagelar. Adaptado
de SUBOTA et al. (2014).

A porção externa do flagelo, é composta pelo axonema e PFR (Figs. 8 e 9). O
PFR foi identificado pela primeira vez por VICKERMAN (1962) como a estrutura
adjacente ao axonema exclusivamente na porção extracelular, sendo que ambas
estruturas, axonema e PFR, estão envoltos inteiramente pela membrana celular. Por
isso, esta estrutura está presente em formas morfológicas como epimastigotas e
tripomastigotas, mas não em formas amastigotas do parasita. A principal função do
PFR é fornecer sustentação ao axonema e mantê-lo aderido ao corpo celular, mas as
implicações para as vantagens desta estrutura são diversas, desde o auxílio no
batimento flagelar e motilidade celular como no auxílio para adesão na célula
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hospedeira quando dentro do hospedeiro invertebrado (PORTMAN; GULL, 2010).
Estudos iniciais identificaram duas principais e mais abundantes proteínas do PFR:
PFR1 e PFR2. Desde então, e com o auxílio de estudos de proteoma e técnicas de
bioquímica, bioinformática e imunologia, uma grande variedade de novas proteínas
foram identificadas como componentes do PFR, já totalizando mais de 40 proteínas
(PORTMAN; GULL, 2010). Estruturalmente, o PFR é uma estrutura complexa,
trilaminar e entrelaçada com três domínios bem definidos: proximal, intermediário e
distal (Fig. 9). O domínio proximal está conectado ao axonema, enquanto o distal é
responsável pela adesão ao corpo celular.

Figura 9: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão de corte transversal do flagelo
de T. brucei [A] e esquema ilustrativo dos domínios do PFR [B]. PD – domínio proximal; ID
– domínio intermediário; DD – domínio distal. Adaptado de PORTMAN e GULL (2010).

A maneira pela qual o PFR, e todo o flagelo, se aderem lateralmente ao corpo
celular é realizado por uma estrutura chamada de zona de adesão flagelar (FAZ). Nas
formas de tripanossomatídeos com flagelos aderidos, há um complexo sistema de
conexões de membrana, composto por uma rede de longos e densos filamentos, e
microtúbulos especializados que definem o FAZ ao longo de todo o corpo celular
adjacente ao flagelo (GULL, 1999) (Fig. 10). O FAZ foi descrito como essencial para
a morfogênese do parasita, sendo a principal estrutura responsável pela adesão
flagelar (VAUGHAN et al., 2008; ROTUREAU et al., 2014), alterações morfológicas
da célula (ZHOU et al., 2011; SUN et al., 2013; HAYES et al., 2014; SUNTER et al.,
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2015a), e também essencial para o processo de citocinese durante a divisão celular
(LACOUNT; BARRETT; DONELSON, 2002).
Estruturalmente o FAZ é organizado em cinco domínios estruturais principais: 1)
FAZ flagelar, 2) FAZ intracelular, 3) FAZ filamento, 4) Quarteto de microtúbulos (MtQ)
e 5) domínio de ligação MtQ-FAZ (Fig. 10). Apesar de apresentar domínios
específicos, os componentes do FAZ ainda não estão totalmente caracterizados
quanto à organização e disposição estrutural, e por isso estes 5 domínios foram
subdivididos em oito zonas de acordo com a composição das proteínas atualmente
descritas (SUNTER; GULL, 2016). Estas zonas se sobrepõe justamente para levar em
consideração a limitação no que diz respeito à caracterização do FAZ. Basicamente,
o filamento do FAZ presente no corpo celular (Zonas 5 e 6), por meio de conexões
(Zona 8) está fisicamente associado um quarteto de microtúbulos subpeliculares
(MtQ) (Zona 7), que por sua vez e estão associados a uma porção de retículo
endoplasmático liso (Fig. 10). O filamento por sua vez está fisicamente conectado
(Zona 4) aos complexos juncionais de membrana que se estendem até a membrana
flagelar passando pelo domínio do FAZ intracelular (Zonas 2 e 3). Estes complexos
juncionais são formados por botões adesivos intermembranares de aproximadamente
30 nm de diâmetro presentes do lado citoplasmático de cada membrana e espaçados
por algo em torno de 122 nm de distância entre si (Fig. 10A). Do lado flagelar, os
filamentos que irradiam destes complexos juncionais se conectam à região distal do
PFR para fornecerem a adesão necessária para o flagelo (Zona 1) (Fig. 10).
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Figura 10: Imagens de microscopia eletrônica de transmissão de seções ultrafinas de T.
brucei evidenciando o flagelo e a zona de adesão flagelar cortados longitudinalmente [A]
ou transversalmente [B]. Setas brancas [A] indicam os complexos juncionais presentes ao
longo do FAZ. AXO – axonema; PFR – bastão paraflagelar; FAZ – zona de adesão flagelar;
spMT – Microtúbulos subpeliculares. Elaborado pelo autor [A] ou adaptado de SUNTER e
GULL (2016) [B].

No que diz respeito à sua composição, o FAZ apresenta uma grande variedade
de proteínas. O primeiro componente identificado do FAZ de T. brucei foi a
glicoproteína de superfície FLA1, homóloga à proteína GP72 presente no FAZ de T.
cruzi (NOZAKI; HAYNES; CROSS, 1996). Mais tarde foi demonstrado que esta
proteína era requerida para a adesão flagelar, citocinese e sua ausência levava à
formação de células com fenótipo multinucleado, que embora realizavam mitose eram
incapazes de separar-se em células filhas e acabavam morrendo (LACOUNT;
BARRETT; DONELSON, 2002). Posteriormente, foi realizada a investigação de
parceiros moleculares da FLA1, onde uma nova proteína ligadora de FLA1, chamada
FLA1BP, foi identificada em formas procíclicas de T. brucei (SUN et al., 2013). Estas
duas proteínas interagem de maneira que formam um zíper molecular que atua na
adesão do flagelo ao corpo celular. FLA1 está ancorada na membrana do corpo celular
enquanto FLA1BP está ancorada na membrana flagelar, e ambas estão voltadas para
o espaço intracelular. A interação destas proteínas é essencial para a biogênese e
adesão do flagelo e consequente formação e elongação do FAZ. A segunda proteína
descrita na zona de adesão flagelar foi a FAZ1. Por meio do uso da técnica de RNAi,
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foi realizado o silenciamento da expressão desta proteína o que acarretou no
destacamento parcial do flagelo, formando alças ao longo da sua estrutura
(VAUGHAN et al., 2008).
Os últimos anos, a partir de diversas técnicas de biologia molecular, bioquímica,
bioinformática, e microscopia de alta resolução foi possível identificar uma grande
quantidade de proteínas presentes no FAZ, sendo que atualmente a estrutura
compreende mais de 30 proteínas (Anexo 1). Em 2015, por meio de técnicas de
proteoma a partir da imunoprecipitação de FAZ1, e aliada a estudos de bioinformática
foram identificadas nove proteínas novas do FAZ (FAZ2-10) (SUNTER et al., 2015b).
Vale também ressaltar o estudo de proteoma do flagelo intacto de T. brucei, onde foi
caracterizada uma família de proteínas flagelares associadas ao PFR (FLAM1, 2, 4, 5
e 7), o axonema (FLAM6), à porção distal do flagelo (FLAM8) e ao FAZ (FLAM3)
(SUBOTA et al., 2014). Estudos posteriores mostraram que o silenciamento de FLAM3
por RNAi causa defeitos na motilidade e na morfogênese deste organismo
(ROTUREAU et al., 2014). Das proteínas do FAZ recentemente descritas, uma que
merece destaque é a proteína do tipo calpaína GM6 (ClpGM6). Esta é uma proteína
de alta massa molecular localizada no domínio FAZ flagelar e foi demonstrada ser
essencial para a morfogênese do T. brucei. Na sua ausência, formas tripomastigotas
do parasita adquiriram uma morfologia do tipo epimastigota, com evidentes alterações
no posicionamento do cinetoplasto e flagelo (HAYES et al., 2014). Apesar de muitas
proteínas do FAZ terem sido identificadas nos últimos anos, grande parte ainda não
foi caracterizada quanto a sua função biológica nos tripanossomatídeos.
1.7.

Proteínas de alta massa molecular

Proteínas de alta massa molecular foram inicialmente descritas em músculo
estriado de vertebrados e estão geralmente associadas a proteínas do citoesqueleto
(WANG, K.; MCCLURE; TU, 1979; WANG, K.; WILLIAMSON, 1980; WANG, K., 1984).
A titina, de massa molecular de cerca de 3800 kDa, confere propriedades de
elasticidade passiva às fibras musculares e participa junto com a nebulina (900 kDa)
e a obscurina (870 kDa) na montagem, estabilização e organização dos sarcômeros
(LABEIT; KOLMERER, 1995; KONTROGIANNI-KONSTANTOPOULOS; BLOCH,
2005; WITT et al., 2006). Além do seu papel celular como proteína estrutural e

37

sinalizadora, as proteínas gigantes também estão relacionadas a várias doenças
dependendo do tipo de mutação que pode ocorrer nos seus genes (PELIN et al., 1999;
HERMAN et al., 2012). A nível celular, outras proteínas gigantes do citoesqueleto de
vertebrados também foram descritas, dentre elas as enaptinas ou nesprinas (~1000
kDa) (ZHANG et al., 2002; PADMAKUMAR et al., 2004), e as plectinas (~500 kDa)
(SVITKINA; VERKHOVSKY; BORISY, 1996) que basicamente são elementos do
citoesqueleto com domínios de ligação a outros parceiros celulares, como actina
principalmente. As titinas e proteínas do tipo titina são componentes essenciais das
células de vertebrados, entretanto proteínas gigantes também foram descritas em
várias classes de invertebrados e denominadas de mini-titinas, de peso molecular de
aproximadamente 500 a 900 kDa. Dentre elas podemos citar a projectina em
Drosophila e abelhas (SAIDE, 1981; AYME-SOUTHGATE et al., 1991), a twitchina em
Caenorhabditis elegans (BENIAN et al., 1989) e a conectina em lagostas (MANABE
et al., 1993). Apesar dos papéis estruturais destas proteínas gigantes, as titinas e
proteínas do tipo titina estão sendo cada vez mais estudadas pelas suas propriedades
quinases e participações na sinalização celular, o que ressalta a importância destes
componentes na biologia de vários organismos.
Em protozoários também já foram descritas proteínas gigantes. Em
Plasmodium falciparum e P. chabaudi foram descritas duas proteínas, Pf11-1 e Pf332,
de aproximadamente 1000 kDa e 2500 kDa respectivamente, que são sintetizadas
pelo parasita durante seu estágio intraeritrocítico e exportadas para o citoplasma das
hemácias onde regulam o processo de citoaderência da célula hospedeira
(PETERSEN et al., 1990; MATTEI; HINTERBERG; SCHERF, 1992; GARCIA;
ABRAHAMSON, 1995). Também no citoesqueleto de organismos de todos os gêneros
da família Trypanosomatidae foram identificadas proteínas gigantes de alto massa
molecular (Fig. 11). Em T. cruzi, proteínas gigantes (700-2500 kDa) estão associadas
à região do FAZ e próximas ao MtQ do citoesqueleto subpelicular (RUIZ-MORENO et
al., 1995). Em Phytomonas serpens, a proteína gigante Ps3500 (3500 kDa) foi
identificada na zona de adesão flagelar, na extremidade anterior do citoesqueleto de
microtúbulos na região do BF o que sugere sua participação na ligação desta estrutura
com a membrana do flagelo (BAQUI et al., 1996). Em Crithidia luciliae thermophila foi
descrita uma fosfoproteína gigante, chamada Ct2300 (2300 kDa), situada entre o
vacúolo contrátil e a bolsa flagelar deste organismo onde sugere-se que participe do
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processo osmorregulatório como uma proteína periférica de membrana (BAQUI et al.,
2000a). Adicionalmente, também nos gêneros Phytomonas, Leptomonas e
Leishmania foram identificadas proteínas gigantes, Ps3500 (3500 kDa), Ls2500 (2500
kDa) e Lt1200 (1200 kDa) respectivamente, com localização predominante na região
anterior das formas promastigotas, especificamente na região do BF, porém com
função ainda desconhecida. Estas proteínas ainda compartilham propriedades físicoquímicas como termoestabilidade além de coimunoprecipitarem com a tubulina,
características inerentes aos componentes da família das proteínas associadas aos
microtúbulos (MAPs) (BAQUI et al., 2000b).

Figura 11: Análise por eletroforese em gel de poliacrilamida das proteínas do
citoesqueleto de diversos membros da família Trypanosomatidae. M – miofibrila como
marcador padrão. Setas brancas indicam as proteínas gigantes. Adaptado de BAQUI et
al. (2000b).

Recentemente, duas proteínas de massa molecular elevada foram também
identificadas e caracterizadas em T. brucei. A ClpGM6 e a FLAM3 são proteínas do
FAZ flagelar que possuem massa molecular de aproximadamente 503 e 660 kDa,
respectivamente (HAYES et al., 2014; ROTUREAU et al., 2014). Outro exemplo, a
FAZ10, identificada por MORRISWOOD et al. (2013) e caracterizada pelo nosso grupo
(MOREIRA, B. P. et al., 2016, sob revisão, Anexo 3), foi inicialmente anotada como
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um gene codante para uma proteína de massa aparente de 502 kDa (ASLETT et al.,
2010).
Apesar dos recentes avanços na identificação e caracterização de proteínas
dos protozoários, muitas delas ainda possuem função desconhecida, em especial as
proteínas de alta massa molecular. O tamanho exacerbado desta proteínas é um
obstáculo e causa limitações no uso de diversas técnicas de biologia celular e
molecular para o estudo das mesmas. Portanto, faz-se necessária a utilização de
metodologias alternativas capazes de fornecer informações sobre a função destas
proteínas e a importância destas na biologia dos diversos organismos.
1.8.

RNA de interferência em tripanossomatídeos

RNA de interferência (RNAi) é um mecanismo celular endógeno que age no
controle pós-transcricional de RNA mensageiros (mRNA) por meio da inibição da
tradução ou degradação dos mesmos por homologia entre as sequências. Este
mecanismo é disparado pela presença de moléculas de RNA dupla fita (dsRNA) de
origem endógena ou exógena, sendo chamados de pequenos RNAs de interferência
(siRNA) ou micro RNAs (miRNA) dependendo das suas origens e características.
Resumidamente, o mecanismo se baseia na formação de dsRNA para a degradação
de mRNA complementares. Este dsRNA é processado pela enzima DICER, que cliva
o dsRNA em siRNA de 20 a 25 nucleotídeos de tamanho. Este por sua vez, aciona o
complexo RISC, onde uma fita antissenso do siRNA e o mRNA alvo complementar se
unem para uma subsequente degradação do último pela atividade de nuclease de
RISC (HANNON, 2002).
O fenômeno do RNAi foi observado na natureza pela primeira vez quando
pesquisadores tentaram intensificar a cor de flores de petúnias pela introdução e
superexpressão de um gene desta planta. Surpreendentemente eles observaram uma
cossupressão resultando em flores brancas ou variegadas (NAPOLI; LEMIEUX;
JORGENSEN, 1990). Posteriormente, FIRE et al. (1998) injetaram moléculas senso e
antissenso de dsRNA em C. elegans e viram que as mesmas foram suficientes para
silenciar o gene homólogo. Este trabalho rendeu-lhes o Prêmio Nobel de Medicina de
2006. A maquinaria de RNAi já foi descrita em diversos organismos como mamíferos,
invertebrados, fungos, plantas e protozoários parasitas. O RNAi em T. brucei foi
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descrito pela primeira vez durante um estudo sobre processamento de mRNA nesta
espécie (NGO et al., 1998). Neste trabalho eles observaram que dsRNA derivado a
partir das sequências que codificam para o gene da α-tubulina, fazia com que as
células de T. brucei se arredondassem, fenótipo conhecido como “FAT”.
Curiosamente este foi um dos primeiros relatos da presença de RNAi em células
eucarióticas após estudos em plantas e vermes. Vários tripanossomatídeos possuem
maquinaria de RNAi endógena, incluindo T. brucei spp. e T. congolense (INOUE et
al., 2002), entretanto o RNAi está ausente em T. cruzi e Leishmania spp.
A combinação de ferramentas genéticas disponíveis, com o genoma
sequenciado, e várias questões a serem respondidas na biologia dos tripanossomas,
fazem a utilização de RNAi como ferramenta molecular nestes organismos altamente
relevante. Além da relevância de T. brucei para a saúde humana, este organismo bem
como outros parasitas evolutivamente relacionados (e.g. Leishmania) são excelentes
modelos para o estudo de processos intracelulares de células eucarióticas.
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6. Conclusão
No presente trabalho identificamos 19 novas proteínas de alta massa molecular
no citoesqueleto do Trypanosoma brucei, sendo duas delas relacionadas com ou com
o processo de citocinese, ou com a regulação do citoesqueleto de microtúbulos.
Utilizando ferramentas de silenciamento pós-transcricional por RNAi, realizamos a
caracterização funcional das proteínas FAZ10 e Tb927.8.3540 em formas procíclicas
e sanguícolas do T. brucei.
Dentre as proteínas gigantes caracterizadas, a FAZ10 está localizada na zona
de adesão flagelar, associada ao citoesqueleto flagelar, e possui papel essencial na
adesão flagelar, no posicionamento de organelas, e mais importante atua na definição
do local de ingressão do sulco de clivagem durante a citocinese. A Tb927.8.3540 por
sua vez, é uma proteína presente na zona de adesão flagelar, possivelmente
associada ao citoesqueleto de microtúbulos. Além disso, esta proteína possui papel
fundamental na organização do citoesqueleto do corpo celular, formação do FAZ e na
regulação da localização flagelar de T. brucei.
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