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RESUMO 

PAES, L. V. Caracterização molecular e bioquímica da prolina desidrogenase de 
Trypanosoma cruzi, um possível alvo terapêutico. Tese (Doutorado em Parasitologia)-Instituto 
de Ciências Biomédicas,Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

Os nossos resultados demonstraram a atividade enzimática prolina desidrogenase (PRODH) do 

produto do gene anotado como codificante de uma prolina oxidase na base dados do genoma de 

Trypanosoma cruzi.  A atividade da proteína codificada por esse gene foi avaliada inicialmente 

por complementação de uma linhagem de Saccharomyces cerevisiae deficiente na expressão 

funcional da PRODH endógena, e posteriormente mediante a obtenção da enzima recombinante 

ativa expressa em um sistema bacteriano. Nos estudos feitos tanto com leveduras 

complementadas com o gene PRODH, quanto com as formas epimastigotas de T. cruzi, 

observamos que nesses organismos há uma correlação positiva entre o nível intracelular de 

prolina livre e a resistência ao estresse oxidativo. Através dos ensaios de RT-PCR quantitativo 

observamos que o RNAm do gene da PRODH é regulado ao longo do ciclo de vida do T. cruzi, 

com maior nível de expressão no estágio epimastigota intracelular, perfil apresentado também 

em experimentos de Western Blotting, o que é concordante com o papel fundamental desse 

aminoácido na diferenciação dessa forma para as forma tripomastigota. Nos diferentes ensaios de 

localização subcelular observou-se que a proteína PRODH está presente na mitocôndria. A 

seqüência da PRODH apresenta um sítio EF-hand de ligação a Ca2+. Mostramos 

experimentalmente a funcionalidade desse sítio e a sua função na regulação da atividade por 

Ca2+. Em ensaios de respiração mitocondrial, utilizando prolina como substrato, foi mostrado 

que a prolina fornece elétrons à cadeia respiratória através da PRODH, transferindo elétrons e 

gerando FADH2 no mesmo nível e com a mesma eficiência que o complexo II (succinato 

desidrogenase). O análogo de prolina T4C, inibidor do transporte de prolina, causa uma 

diminuição do conteúdo de prolina livre intracelular, o que foi relacionado com uma diminuição 

significativa da sobrevivência do parasito em combinação com o estresse nutricional e oxidativo, 

mostrando a participação do metabolismo de prolina na resistência a esses estresses. Todos esses 

dados sugerem ademais que o transportador de prolina do parasita pode ser um alvo para drogas 

terapêuticas de interesse quando combinada com outras drogas que agem via geração de espécies 

reativas de oxigênio.  

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi.Via prolina-glutamato. Prolina desidrogenase. 
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ABSTRACT 

PAES, L.V. Molecular and Biochemical Characterization of the proline dehydrogenase 
of T. cruzi, a possible therapeutical target. PhD Thesis (Parasitology).  Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

In the present work, we demonstrated the proline dehydrogenase enzymatic activity 

(PRODH) for the protein encoded by a gene annotated as a proline oxidase in the T. cruzi 

genome data base. This activity was shown firstly through complementation of a 

Saccharomyces cerevisiae lineage lacking its endogenous PRODH gene. The PRODH gene 

was also expressed in a bacterial system and the active recombinant protein was obtained. 

Experiments performed with both, complemented yeasts and T. cruzi epimastigotes, showed 

a correlation between the intracellular free proline levels and the oxidative stress resistance. 

Quantitative RT-PCR assay revealed that the PRODH gene is differentially expressed during 

T. cruzi life cycle, being the highest expression level shown by the intracellular epimastigote 

form. This result was confirmed by Western blotting. Both results are in accordance with the 

fact that proline is essential for the differentiation of the intracellular epimastigote into 

trypomastigote. Subcellular localization assays showed that PRODH is present in the 

mitochondria. In silico analyses of the PRODH peptidic sequence indicated the presence of 

an EF-hand domain, wich is, usually, involved in Ca2+ binding. In fact, our results confirm 

not only the ability this domain of binding Ca2+ but also its function in the activity regulation. 

Mitochondrial respiration assays using proline as substrate showed that PRODH transfers 

electrons and generates FADH2, with an eficiency comparable to that of the complex II 

(Succinate dehydrogenase). Experiments using the T4C, an analogue of proline that inhibits 

the proline uptake, caused the depletion of the intracellular free proline, which was followed 

by the significantly decrement of the cellular viability of the parasites under nutritional and 

oxidative stresses. Taken together, these data suggest that proline transporters are promising 

drug targets when combined with other drugs that act by generating reactive oxygen species. 

Keywords: Trypanosoma cruzi. Proline-glutamate pathway. Proline dehydrogenase.             
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 A doença de Chagas 

A Tripanossomíase Americana ou doença de Chagas, descrita pela primeira vez em 1909 

por Carlos Chagas (CHAGAS, 1909), é causada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma 

cruzi, pertencente à ordem Kinetoplastida e à família Trypanosomatidae (HOARE, 1972). 

Estima-se que há cerca de 10 milhões de pessoas infectadas nas Américas, desde o sul dos 

Estados Unidos ao sul da Argentina e Chile, causando aproximadamente 10 mil mortes a cada 

ano, sendo que 40 milhões de indivíduos ainda vivem em área de risco (WHO, 2002). 

A doença de Chagas é transmitida ao hospedeiro vertebrado, em condições naturais, 

principalmente por insetos pertencentes à ordem Hemiptera, família Reduviidae, subfamília 

Triatominae. As espécies de maior importância epidemiológica são Triatoma infestans, Rhodnius 

prolixus e Panstrongylus megistus (BARRET et al., 2003). A principal via de transmissão da 

doença é a vetorial, e acontece pelo contato da pele e mucosas com fezes ou urina de insetos 

hematófagos contaminados por T. cruzi. Todavia, a transmissão por via oral, através de ingestão 

de alimentos contaminados com fezes do vetor infectado, tornou-se uma rota de transmissão de 

grande importância epidemiológica no Brasil (COURA, 2006; DIAS, et al., 2008). As outras vias 

de transmissão incluem a transfusão sanguínea, os transplantes de órgãos, a transmissão 

congênita e os acidentes de laboratório (RIBEIRO; RISSATO E GARCIA; BONOMO, 1987; 

BITTENCOURT, 1992; MONCAYO, 1999; DIAS, 2009). 

A doença de Chagas apresenta duas fases clínicas em humanos: aguda e crônica. As 

características de cada fase, assim como o curso da infecção, dependem de diversos fatores 

ligados ao parasito e ao hospedeiro. Dentre os fatores relacionados ao parasito, podem-se citar a 

variabilidade genética das cepas, inóculo e virulência; já os fatores relacionados ao hospedeiro 

são a rota de transmissão, o estado imunológico, idade, sexo e ambiente (BRENER, 1985; 

ANDRADE et al., 2002). 

A fase aguda da doença inicia-se quando o parasito entra no hospedeiro mamífero. 

Durante essa fase, a parasitemia é patente, mas a infecção é geralmente assintomática. Nos casos 

sintomáticos, podem ser observados febre, dor de cabeça, edema, enfartamento ganglionar e 

sinais da porta de entrada (sinal de Romaña). Em alguns casos, ainda podem ser observados uma 

miocardite severa e comprometimento neurológico, o que eventualmente pode levar ao óbito. A 

maioria dos indivíduos sobrevive à fase aguda e evolui para a fase crônica (PUNUKOLLU et al., 

2007). 
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As principais formas da fase crônica são a indeterminada, a cardíaca (cardiopatia 

chagásica crônica) e a digestiva. A forma indeterminada ou assintomática é caracterizada pela 

ausência evidente de lesões teciduais ou mau funcionamento de órgãos. Essa forma da doença 

pode durar vários meses ou perdurar por toda a vida do paciente. A patologia cardíaca é 

caracterizada pela miocardite crônica que leva à cardiomegalia, insuficiência cardíaca 

congestiva, arritmias e tromboembolismos (PINTO DIAS, 1990; PRATA, 1994). A forma 

digestiva consiste na dilatação do esôfago e/ou cólon (megaesôfago e/ou megacólon). Cerca de 

70% dos indivíduos infectados apresentam a forma crônica indeterminada, já os 30% restantes 

desenvolvem uma das formas crônicas sintomáticas da doença (cardíaca e digestiva), as quais 

podem levar à morte. Assim, a maioria dos indivíduos infectados permanece assintomática 

durante toda a vida, e somente uma percentagem da população desenvolve os sintomas severos 

da doença (MONCAYO; ORTIZ YANINE, 2006; BOSCARDIN et al., 2010). 

Avanços importantes têm sido feitos no controle vetorial/transfusional para a eliminação 

da doença (MONCAYO, 1999; DIAS, 2006; SCHOFIELD; JANNIN; SALVATELLA, 2006; 

COURA; DIAS, 2009; REITHINGER et al., 2009). Porém, os resultados dessas medidas não 

beneficiam diretamente os milhões de indivíduos já infectados, sejam aqueles que apresentam a 

forma indeterminada ou aqueles que apresentam manifestações clínicas da doença. De fato, 

mesmo após um século de sua descoberta, problemas como limitações nos métodos de 

diagnóstico e quimioterapia, tornam a doença de Chagas um grande problema de saúde pública 

nas Américas, o que ressalta a necessidade de um esforço contínuo na busca de novas 

alternativas terapêuticas, vacinais e de diagnóstico.  

 1.2 O Trypanosoma cruzi 

O T. cruzi possui um complexo ciclo de vida em hospedeiros vertebrados e invertebrados. 

Nos diversos estágios de seu ciclo de vida, o parasito apresenta diferentes características 

morfológicas e metabólicas que lhe permitem se adaptar a cada novo ambiente (TYLER; 

ENGMAN, 2001; ALVES; COLLI, 2007).  

Há quatro formas clássicas descritas na literatura: epimastigota e tripomastigota 

metaciclíco (encontrados no tubo digestivo do inseto vetor), amastigota (intracelular) e 

tripomastigota (presentes na circulação sanguínea dos hospedeiros mamíferos) (BRENER, 

1973). Outras formas evolutivas intermediárias também têm sido descritas ao longo do ciclo de 

vida de T. cruzi. No sangue periférico do mamífero, pode existir uma população pleomórfica de 

tripomastigotas, constituída de uma mistura de duas morfologias básicas descritas como slender 

e broad (TYLER; ENGMAN, 2001). A forma epimastigota intracelular, detectada no citoplasma 



 

6 
 

das células infectadas do hospedeiro vertebrado e em culturas de tecidos, aparece de maneira 

transiente entre os estágios amastigota e tripomastigota (ALMEIDA-DE-FARIA et al., 1999). 

Além disso, no intestino médio do inseto, as formas tripomastigotas sangüíneas, durante sua 

diferenciação em epimastigotas, passam por uma forma intermediária descrita como 

esferomastigota (BRACK, 1968; DE SOUZA, 1984). Todos esses estágios do ciclo de vida do 

parasito podem ser identificados a partir de características morfométricas, tais como a forma do 

parasito e a posição do cinetoplasto em relação ao núcleo e pela região emergente do flagelo 

(HOARE, 1966). 

 O ciclo biológico no hospedeiro vertebrado inicia-se quando as formas tripomastigotas 

metacíclicos, presentes na porção terminal do tubo digestivo e eliminadas nas fezes e urina do 

inseto vetor (barbeiro) durante o repasto sanguíneo, penetram através da pele por lesões, da 

mucosa ocular, ou até mesmo por via oral (alimentos contaminados) (BRENER, 1971; 

BARRETT et al., 2003; COURA, 2006). Ao penetrar no hospedeiro, os tripomastigotas 

metacíclicos são capazes de atingir os tecidos subcutâneos ou subjacentes às mucosas, podendo 

infectar diferentes tipos celulares, principalmente os macrófagos (TANAKA; TANOWITZ; 

BLOOM, 1983; DE ARAUJO-JORGE, 1989). O parasito invade as células do hospedeiro 

através de um vacúolo-parasitóforo, onde tem início o processo de diferenciação 

(SCHENKMAN et al., 1988; BURLEIGH; ANDREWS, 1995). O parasito pode escapar deste 

vacúolo e alcançar o citoplasma celular onde irá se diferenciar em amastigota. Através de 

sucessivas fissões binárias, as formas amastigotas multiplicam-se dentro da célula e diferenciam-

se em epimastigotas intracelulares (ALMEIDA-DE-FARIA et al., 1999). Posteriormente, as 

formas epimastigotas intracelulares dão origem às formas tripomastigotas (a forma infectiva do 

parasito), as quais são liberadas para o meio extracelular por meio da ruptura da célula 

hospedeira. Uma vez liberados, os tripomastigotas podem invadir células vizinhas ou atingir a 

corrente sanguínea, através da qual podem invadir células de outros tecidos do hospedeiro ou 

serem ingeridos pelo inseto vetor durante o próximo repasto (BARRETT et al., 2003).   

Uma vez ingeridos com o sangue pelo hospedeiro invertebrado, os parasitos migram para 

o intestino do inseto vetor, onde diferenciam-se e multiplicam-se como formas epimastigotas. 

Em seguida, essas formas migram para a parte posterior do tubo digestivo atingindo o reto, onde 

diferenciam-se em tripomastigotas metacíclicos (metaciclogênese), que, num novo repasto 

sanguíneo, são eliminados com as fezes e urina do inseto triatomíneo. Ao entrar em contato com 

um novo hospedeiro mamífero e estabelecer um novo processo de infecção de suas células, o 

ciclo se fecha (SILBER et al., 2005; ALVES; COLLI, 2007) (Figura 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação esquemática do ciclo de vida do 
replicativas e não replicativas
fezes e urina do hospedeiro
as células do hospedeir
origem ao estágio transiente 
tripomastigotas (e). Os tripomastigotas podem disseminar através da corrente sanguínea do 
mamífero. O ciclo se completa
epimastigotas, as quais 
sanguíneo. 
Fonte: Boscardin et al.
 

 

Representação esquemática do ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. F
replicativas e não replicativas, presentes no inseto vetor (a). Formas infectivas

hospedeiro invertebrado (b). As formas tripomastigotas metacíclicas
hospedeiro vertebrado e diferenciam-se nas formas amastigotas

estágio transiente denominado epimastigota intracelular (d), 
Os tripomastigotas podem disseminar através da corrente sanguínea do 

se completa quando estas últimas diferenciam-se novamente em formas 
as quais colonizam o tubo digestivo de um novo inseto vetor

et al. (2010).  
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Formas epimastigotas 
ormas infectivas, eliminadas nas 

tripomastigotas metacíclicas invadem 
amastigotas (c), dando 

 que se diferencia em 
Os tripomastigotas podem disseminar através da corrente sanguínea do 

novamente em formas 
vetor durante o repasto 
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Embora o T. cruzi compartilhe aspectos da organização celular típica da maioria dos 

eucariotos, existem algumas diferenças estruturais relevantes, como a presença do glicossomo, 

uma organela onde acontece a primeira fase da via glicolítica, dos reservossomos, organela que 

têm a função de armazenar proteínas exógenas e possuem alta atividade de hidrolases 

(CAZZULO, 1994; URBINA, 1994; CAZZULO; STOKA; TURK, 1997) e dos 

acidocalcissomas, organelas acídicas com alta concentração de fósforo (pirofosfato e polifosfato) 

complexado com Ca2+ e outros íons (DOCAMPO; MORENO, 2001; DOCAMPO; ULRICH; 

MORENO, 2010). Além disso, o parasito possui uma única mitocôndria que ocupa grande parte 

do seu volume celular, cujo DNA (kDNA) está contido em uma estrutura específica denominada 

cinetoplasto. O kDNA é organizado em moléculas denominadas maxicírculos e minicírculos. 

Poucas dezenas de maxicírculos contêm os genes que codificam proteínas e RNAs 

mitocôndriais. Os milhares de minicírculos codificam os RNAs guias (RNAg), os quais atuam no 

processo de edição dos transcritos dos genes dos maxicírculos (LIU et al., 2005; LIU et al., 

2009).  

1.3 Quimioterapia 

1.3.1 Quimioterapia atual 

Desde a descoberta da doença de Chagas (1909) muitos estudos propuseram encontrar 

uma droga eficaz no tratamento da doença. Sendo assim, inúmeras substâncias químicas, extratos 

naturais e misturas de componentes foram avaliados a fim de descobrir algum efeito 

quimioterápico.  Contudo, somente no final de 1960 e início de 1970, dois compostos surgiram 

apresentando novas perspectivas para o tratamento da doença de Chagas. Esses são o 

benzonidazol, distribuido no Brasil com o nome comercial de Rochagan® e o nifurtimox, 

distribuido no Brasil com o nome comercial de Lampit® (COURA, 1996; URBINA, 2002; 

PINTO DIAS, 2006; COURA, 2009).  

Muitos estudos clínicos têm mostrado que ambas as drogas têm atividade significativa na 

fase aguda, com até 80% de cura parasitológica em pacientes tratados (sendo que a cura é 

definida com a negativação dos testes parasitológicos e sorológicos convencionais). No entanto, 

essa eficácia varia de acordo com a área geográfica (em virtude da grande variabilidade de cepas 

de T. cruzi em circulação nas áreas endêmicas), com os diferentes níveis de virulência e 

parasitismo e, em grande parte, pelo surgimento de cepas resistentes aos tratamentos com essas 

drogas (FILARDI; BRENER, 1987; ANDRADE et al., 1992; CANCADO, 1999; URBINA, 

2002). 
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A principal limitação das drogas avaliadas é a baixa atividade antiparasitária durante a 

fase crônica da doença, em que menos de 80% dos pacientes tratados não são curados 

parasitologicamente. Recentemente, uma série de estudos utilizando modelo de infecção murino 

mostrou que as drogas previnem o desenvolvimento da cardiomiopatia crônica e induz a 

remoção do patógeno, resultando na proteção estável de células T de memória (TARLETON, 

2003; GARCIA et al., 2005; BUSTAMANTE; BIXBY; TARLETON, 2008). Além disso, ambas 

as drogas são citotóxicas e até mesmo genotóxicas (CANCADO, 2002; POLI et al., 2002) 

O modo de ação preciso dessas drogas não está claro em tripanossomatídeos, mas 

evidências experimentais indicam que a ação antiparasitária do nifurtimox está associada à 

geração de espécies reativas de oxigênio (EROs), tais como ânion superóxido e peróxido de 

hidrogênio. Por outro lado, o principal modo de ação do benzonidazol está relacionado à 

formação de derivados reativos intermediários, como o radical nitroânion e metabólitos ele-

trofílicos (derivados nitroso e hidroxilamina) (DOCAMPO, 1990; MAYA et al., 2007; DIAS et 

al., 2009). Ambos, nifurtimox e benzonidazol, funcionam de fato como prodrogas, sendo 

compostos nitro-heterocíclicos, com o grupo nitro ligado ao anel furano ou imidazol, 

respectivamente. O grupo nitro (NO2) presente nestas moléculas é reduzido ao grupo amino (-

NH2) pela ação de enzimas do tipo nitroredutases. Esse processo, iniciado pela reação catalisada 

pela citocromo P450 redutase dependente de NADPH (EC 1.6.2.4) leva à formação de 

hidroxilamina (R-NHOH). No caso do nifurtimox, o radical reduz o oxigênio molecular (O2) 

formando o íon superóxido (O2
•-) e regenerando o grupo NO2 num ciclo redox onde o íon 

superóxido formado é captado pela enzima superóxido dismutase (EC 1.15.1.1), gerando 

peróxido de hidrogênio (H2O2). O H2O2, através da reação de Haber-Weiss, na presença de íons 

FeIII, forma o radical hidroxila (·OH). A esta espécie tem sido atribuído o efeito tripanocida por 

mecanismos complexos que envolvem ligação a lipídios, proteínas e ao DNA do T. cruzi 

(URBINA, 2002; MAYA et al., 2007). Ao contrário do nifurtimox, o benzonidazol não atua 

através do ciclo redox e não depende diretamente de espécies reativas de oxigênio (EROs). 

Nesse caso, o efeito tripanocida tem sido atribuído à ligação covalente do radical nitro com 

macromoléculas do T. cruzi, tais como DNA e citocromo P450 (DIAZ DE TORANZO et al., 

1988). Há ainda relatos de que o benzonidazol aumenta a fagocitose e lisa o T. cruzi através de 

um mecanismo dependente de interferon-gama (IFN-γ) (REVELLI et al., 1999), além de inibir o 

crescimento do parasito através da inibição da enzima NADH-fumarato redutase (EC 1.3.1.6) 

(TURRENS et al., 1996). Em síntese, as espécies químicas geradas por estas drogas são 

altamente reativas e podem afetar outras moléculas, especialmente do hospedeiro vertebrado. 
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Essa baixa especificidade de ação sobre o parasito contribui para os efeitos citotóxicos 

observados no tratamento dos pacientes (PEDROSA et al., 2001; DIAS et al., 2009). 

1.3.2 Novas perspectivas quimioterápicas  

Avanços consideráveis foram feitos no conhecimento da bioquímica, genética e biologia 

celular/molecular do T. cruzi, incluindo o seqüenciamento do genoma deste patógeno. Essas 

informações contribuiram para a identificação de um largo número de alvos biológicos 

promissores para a ação de drogas com potencial terapêutico. A seguir serão apresentados alguns 

exemplos que atualmente estão sendo investigados.  

a) Biossíntese de esteróis 

O T. cruzi requer esteróis específicos para sua viabilidade celular e proliferação em todos 

os estágios do seu ciclo de vida. Esse parasito, assim como fungos, sintetiza ergosterol, mas não 

colesterol. Portanto, as etapas da biossíntese de esteróis em T. cruzi são divergentes em relação à 

síntese realizada por células de mamíferos. Atualmente, as enzimas mais bem estudadas dessa 

via metabólica são a esterol 14-demetilase (EC 1.14.13.70), lanoesterol sintase (EC 5.4.99.7), 

esqualeno epoxidase (EC 1.14.99.7), esqualeno sintase (EC 2.5.1.21), D-24(25) esterol 

metiltransferase (EC 2.1.1.43), farnesilpirofosfato sintase (EC 2.5.1.10) e a farnesiltransferase 

(EC 2.5.1.58). Dentre os inibidores mais representativos da síntese de ergosterol estão os 

derivados triazólicos, tais como cetoconazol, fluconazol, itraconazol, albaconazol, TAK-187, 

posaconazol e ravuconazol (URBINA, 2009a). 

Os derivados triazólicos demonstraram atividade in vitro e capacidade de curar animais, 

em condições de modelagem das fases aguda e crônica da doença de Chagas. Em alguns casos 

relatou-se a capacidade de curá-los quando infectados com cepas de T. cruzi resistentes a 

nifurtimox e benzonidazol, e até mesmo hospedeiros imunosuprimidos (URBINA et al., 2003; 

DE SOUZA; RODRIGUES, 2009; WILKINSON; KELLY, 2009). 

b) Cisteínas proteases 

As cisteínas proteases de T. cruzi participam de muitos processos celulares, tais como 

metabolismo energético, diferenciação, invasão da célula hospedeira e evasão do sistema imune 

(CAZZULO, 2002). A mais abundante proteína da família de cisteína-proteases em T. cruzi é a 

cruzipaina (responsável pela maior parte da atividade proteolítica em todas as fases do ciclo 

evolutivo do parasito) (CAMPETELLA; MARTINEZ; CAZZULO, 1990). A principal classe de 

inibidores seletivos desta protease são os derivados peptídicos, especialmente o dipeptídeo vinil 

sulfona. Este inibidor é capaz de bloquear, in vitro, a proliferação de epimastigotas 

extracelulares, amastigotas intracelulares e a metaciclogênese (CAFFREY; SCORY; 
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STEVERDING, 2000). Também foram capazes de reduzir os níveis de parasitemia e prolongar a 

sobrevivência de camundongos, em condições de modelagem das fases aguda e crônica da 

doença de Chagas, com toxicidade mínima (ENGEL et al., 1998; MCKERROW; ENGEL; 

CAFFREY, 1999). Camundongos imunosuprimidos na fase aguda da doença também 

responderam ao tratamento com esses inibidores (DOYLE et al., 2007). Muitos estudos têm 

identificado novas estruturas com potencial atividade inibitória in vitro e in vivo contra a 

cruzipaína, como por exemplo, inibidores não-peptídicos, como os semicarbazonas, 

tiosemicarbazonas, acil e aril-oximetil cetona e quinoxalina-N-acilhidrazona (BRAK et al., 2008; 

GUIDO et al., 2008; ROMEIRO et al., 2009). 

c) Metabolismo depedendente de grupos tióis 

Apesar do T. cruzi não possuir nenhuma catalase ou glutationa peroxidase, e a atividade 

da superóxido dismutase ser muito reduzida, esses parasitos apresentam um sistema de 

detoxificação eficiente contra EROS, que envolve o tiol tripanotiona (uma poliamina conjugada 

presente em cinetoplastídeos) (WILKINSON et al., 2000; IRIGOIN et al., 2008). Dessa forma, 

uma redução nos níveis dos tióis antioxidantes de T. cruzi o tornaria altamente susceptível aos 

efeitos de radicais livres, tais como NO•, O2•- ou ONOO-.  

Uma variedade de famílias de compostos nitrofuranos, naftoquinonas, compostos 

tricíclicos (usados como antidepressivos) e nitrofurfuril têm sido estudadas como potenciais 

inibidores da formação de grupos tióis. Muitos desses compostos já foram identificados como 

inibidores da enzima tripanotiona redutase, com atividade tripanocida in vitro. Contudo, ainda 

faltam evidências sobre eficiência de tais compostos in vivo, bem como estudos sobre a re-

captação das drogas e/ou metabolismo dos compostos a serem desenvolvidos (GARFORTH et 

al., 1997; RIVAROLA; PAGLINI-OLIVA, 2002; AGUIRRE et al., 2004; URBINA, 2009b). 

d) Metabolismo de pirofosfato 

Como já mencionado, os tripanossomatídeos possuem organelas especializadas, 

chamadas de acidocalcissomas, que estão envolvidas no armazenamento de cátions e polifosfato. 

As cadeias curtas de polifosfato estão envolvidas na resposta desses microrganismos aos 

estresses do meio, osmorregulação e energia (DOCAMPO; MORENO, 1999). A entrada e 

liberação de Ca2+ na matriz dos acidocalcissomas é regulada por uma série de mecanismos, 

incluindo atividades Ca2+ATPase, H+ATPases, bombas de Na+/H+ e pirofosfatos (DOCAMPO; 

MORENO, 2001a). Os bisfosfonatos (análogos inorgânicos do pirofosfato) acumulam-se nos 

acidocalcissomas do parasito e podem inibir as enzimas envolvidas nas reações dos pirofosfatos 

orgânico e inorgânico (farnesilpirofosfato sintase e farnesil transferase). Tais compostos 
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apresentaram atividade seletiva in vitro contra T. cruzi, e têm sido capazes de reduzir a 

parasitemia em camundongos (DOCAMPO; MORENO, 2001b; ESTEVA et al., 2005). Dentre 

os inibidores da proteína farnesil transferase, os derivados R-fenilalanina e N-propilpirazinil têm 

se mostrado promissores em ensaios in vitro, prolongando a sobrevivência de animais infectados 

com T. cruzi (MORENO; DOCAMPO, 2009). 

e) Metabolismo de purinas e síntese de nucleotídeos 

Os tripanossomatídeos são parasitos auxotróficos para purinas e deficientes na via de 

recuperação desta base, ao contrário do que acontece com os hospedeiros vertebrados. Em T. 

cruzi, proteínas envolvidas nessa via metabólica são alvos de drogas, incluindo hipoxantina-

guanina fosforibosiltransferase (HGPRT) (AVILA; AVILA; MUNOZ, 1981; NAKAJIMA-

SHIMADA; HIROTA; AOKI, 1996), dihidrofolato redutase (KHABNADIDEH et al., 2005), 

pteridina redutase e dihidroorotato desidrogenase (NARA et al., 2005).  

O Alopurinol é uma droga utilizada no tratamento da gota em humanos, e em 

tripanossomatídeos esse composto age como um análogo de purina. Essa droga é incorporada, 

através da HGPRT, no DNA dos parasitos, interferindo na síntese de RNA e proteínas (AVILA; 

AVILA; MONZON, 1984). Embora o Alopurinol seja ativo em diferentes modelos animais, para 

a fase aguda da doença de Chagas, têm sido descritas diferenças de susceptibilidade à droga 

entre as diversas cepas de T. cruzi (AVILA; AVILA; MONZON, 1981). Além disso, na 

literatura existem relatos conflitantes quanto à eficácia terapêutica de Alopurinol em humanos 

(APT et al., 2005).  

f) Trans-sialidases 

As trans-sialidases, membros de uma superfamília de glicoproteínas de superfície do T. 

cruzi (DIAS et al., 2009), são enzimas que catalisam a transferência de ácido siálico dos 

glicoconjugados das proteínas do meio extracelular para as moléculas de mucina que recobrem a 

superfície do parasito (PEREIRA-CHIOCCOLA; SCHENKMAN, 1999). Como o T. cruzi é 

incapaz de sintetizar o ácido siálico, o único mecanismo de sialilação das suas glicoproteínas de 

membrana consiste na transferência deste açúcar a partir dos glicoconjugados das células 

hospedeiras através da ação dessas enzimas, o que as torna um alvo promissor (NERES; 

BRYCE; DOUGLAS, 2008; NERES et al., 2009). 

 g) Topoisomerases e kDNA 

As enzimas e proteínas envolvidas na replicaçao de DNA têm sido exploradas como 

alvos de inibidores seletivos. As Topoisomerases I, envolvidas na replicação nuclear do DNA 

(BODLEY; SHAPIRO, 1995), e a Topoisomerase II, envolvida na replicação do DNA do 
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cinetoplasto (GOLDENBERG; FRAGOSO; GONZALES-PERDOMO, 1993), têm sido testadas 

como alvos, e seus inibidores foram eficientes em bloquear o crescimento de T. cruzi. Além 

disso, substâncias intercalantes e ligantes de DNA, com atividade tripanocida, têm se mostrado 

agentes promissores contra o parasito (ROWLAND et al., 2003; STOLIC et al., 2009). 

h) Via glicolítica 

As enzimas envolvidas na via glicolítica são consideradas alvos potenciais para inibição 

seletiva, pois a sua inibição levaria à redução da geração de energia (através da diminuição da 

produção de ATP) no parasito. Podem-se destacar pelo menos três enzimas que têm sido bastante 

exploradas como alvos nessa via: a gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH, EC 

1.2.1.12), a hexoquinase (EC 2.7.1.1) e a fosfofrutoquinase (EC 2.7.1.11) (URBINA; CRESPO, 

1984; SOUZA et al., 1998). Dentre essas enzimas, a GAPDH tem sido alvo de muitos estudos e 

vários inibidores de origem natural e sintética têm sido propostos (DIAS et al, 2009). Dentre 

esses, destacam-se as cumarinas, flavonóides e ácidos anacárdicos de origem natural, os 

compostos sintéticos como os nucleosídeos e os intermediários reativos de nitrogênio (óxido 

nítrico, nitroxil e peroxinitrito) (URBINA, 2009b). Porém, alguns dados mostram que a glicólise 

poderia não ser uma via ativa nos estágios intracelulares de T. cruzi, o que torna a eficiência da 

utilização desses alvos controversa (SILBER et al., 2009). 

i) Vias relacionadas a aminoácidos 

Muitas pecularidades têm sido identificadas no metabolismo de aminoácidos, o que fez 

com que essas vias começassem a ser explorada para o desenvolvimento de novas drogas 

(SILBER et al., 2005). A arginina quinase (PEREIRA et al., 1999) e a prolina racemase 

(CHAMOND et al., 2005) de T. cruzi, ambas ausentes em hospedeiros mamíferos, tem se 

mostrado interessantes alvos para a terapia da doença de Chagas. Os transportadores de prolina 

também podem ser alvos relevantes (MAGDALENO et al., 2009). O estudo dos transportadores 

e enzimas relacionadas ao metabolismo de aminoácidos torna-se importante para o 

desenvolvimento de novas drogas com potencial terapêutico, uma vez que os mesmos participam 

de uma variedade de processos importantes para a sobrevivência do parasito (SILBER et al., 

2005). 

1.4 Metabolismo intermediário do Trypanosoma cruzi  

Os tripanosomatídeos apresentam um ciclo de vida que alterna em diferentes ambientes 

(exemplo: o trato intestinal do inseto, o sangue do hospedeiro vertebrado e o citoplasma celular 

do hospedeiro). A sua sobrevivência depende da sua habilidade de manter a homeostase 

intracelular de íons e nutrientes e de catabolizar diferentes substratos para obter energia. Por isso, 
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os tripanosomatídeos são capazes de utilizar carboidratos e aminoácidos como fontes de carbono 

e energia (CAZZULO, 1992, 1994; SILBER et al., 2005) 

A glicólise em T. cruzi apresenta características diferenciadas em relação a outros 

eucariontes. Em muitos organismos, a transição da anaerobiose para a aerobiose é acompanhada 

por uma rápida diminuição na taxa de utilização de glicose, está inibição do fluxo glicolítico pela 

presença do oxigênio é conhecida como “Efeito Pasteur”. No entanto, neste organismo, não se 

verifica a ocorrência do “Efeito Pasteur”, ou seja, ocorrem taxas parecidas do consumo de 

glicose tanto em anaerobiose quanto em condições aeróbicas, o que é característico de um 

metabolismo do tipo fermentativo. Devido a este fato, propuseram-se os termos “fermentação 

aeróbica” ou “fermentação succínica” da glicose para descrever o processo de oxidação da 

glicose (CAZZULO, 1992, 1994).  

Nessas condições, a glicose é degradada incompletamente, resultando em uma mistura 

final de CO2, ácidos mono e dicarboxílicos, dos quais o succinato representa cerca de 70%, e 

pequenas quantidades de acetato e piruvato. Quando existe um excesso de NH3 proveniente do 

metabolismo de aminoácidos, o NH3 é transferido a piruvato por transaminação, rendendo 

alanina. Isso ocorre apesar desses parasitos terem ativos a via glicolítica, o Ciclo de Krebs e a 

cadeia de transporte de elétrons (CANNATA; CAZZULO, 1984; CAZZULO et al., 1985; 

COUSTOU et al., 2008).  

Outros fatos interessantes que diferenciam a glicólise deste organismo daquela de outros 

eucariotos são os pontos de controle e regulação. A via glicolítica, nesses parasitos, não está 

regulada alostericamente nos pontos clássicos de controle (hexoquinase e fosfofrutoquinase) e a 

oxidação da glicose acontece até gliceraldeído-1,3-bifosfato (G-1,3-BP) (URBINA; CRESPO, 

1984) no glicossomo (OPPERDOES; BORST, 1977). Outra característica apresentada no 

metabolismo de T. cruzi está relacionada à presença de pontos de ramificação na via glicolítica 

em nível do fosfoenolpiruvato (PEP), como explicado a seguir (Figura 2 e Figura 3). 

No glicossomo, cada molécula de glicose é rapidamente convertida a duas moléculas de 

gliceraldeído 1,3-bifosfato, o qual é transportado para o citossol (por um sistema ainda não 

caracterizado) e convertido a fosfoenolpiruvato (PEP) que pode seguir diferentes vias:  

I) Pode converter-se a piruvato pela piruvato quinase citosólica (PK), que por sua vez, pode ser 

translocado direto para a mitocôndria para entrar no Ciclo de Krebs ou formar alanina.  

II) Parte pode ser transformado em alanina por transaminação no próprio citoplasma (URBINA; 

CRESPO, 1984; ENGEL et al., 1987; CAZZULO, 1992). 
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III) Ou pode ser transportado de volta para o glicossomo, seguida pela carboxilação do PEP para 

oxolacetato, reação catalisada pela fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK). O oxalacetato 

resultante é finalmente convertido a L-malato pela malato desidrogenase glicossomal. Sob 

condições aeróbicas, o malato deixa o glicossomo e converte-se em fumarato. O fumarato é 

finalmente reduzido a succinato (um dos principais produtos de excreção em tripanossomatídeos) 

por alguma das duas isoformas da fumarato redutase (glicossomal e citoplasmática). 

Alternativamente, como um ponto desta ramificação metabólica, o malato pode ser novamente 

convertido a piruvato no citosol pela enzima málica I, ou transportado para a mitocôndria, onde 

pode ser convertido em piruvato pela enzima málica II e oxidado pelo Ciclo de Krebs (Acetil-

CoA). Uma parte significativa da reserva de piruvato pode ser convertida a L-lactato (sob 

condições anaeróbicas) ou a L-alanina por transaminação, neste caso na mitocôndria 

(CANNATA et al., 1979; CANNATA; CAZZULO, 1984; BOVERIS; HERTIG; TURRENS, 

1986; SPITZNAGEL et al., 2009). O retorno do PEP citosólico para o glicossomo via PEPCK 

ajuda a manter o balanço redox e o balanço ATP/ADP.  Além disso, a produção de succinato 

através das enzimas malato e fumarato desidrogenase funciona como um mecanismo de re-

oxidação de NADH de reserva (sob condições aeróbicas) (HANNAERT et al., 2003; 

BRINGAUD; RIVIERE; COUSTOU,  2006). 
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Figura 2. Representação esquemática do metabolismo de fontes de carbono e aminoácidos em T. cruzi. As Linhas sólidas representam vias ou reações que já foram 

bioquimicamente demonstradas. As linhas pontilhadas representam vias ou reações putativas inferidas do a partir de genes identificados no projeto genoma de T. 

cruzi. Os produtos finais excretados a partir do metabolismo de glicose e aminoácidos (acetato, L-alanina, glicerol, L-glicina, L-lactato, succinato e CO2) estão 
destacados em azul. Nos compartimentos mitocondrial e glicossomal, estão representados o ciclo do ácido cítrico (TCA), via das pentoses fosfato (VPF), a via da 
biossíntese de lipídios e a cadeia transportadora de elétrons. Abreviações: AOB- amino oxibutirato, 1,3-BGA- bisfosfoglicerato, C- citocromo c, CoASH- 
coenzima A, DHAP- fosfato dihidroxiacetona, F-6-P- frutose 6-fosfato, FBP-frutose  1,6-bisfosfato, G-3-P-gliceraldeído 3-fosfato, G-6-P-glicose 6-fosfato, α-
KG-α cetoglutarato, AO- ácido oxaloácetico, PEP-fosfoenolpiruvato, 3-PGA -3-fosfoglicerato, Pi-fosfato inorgânico, Pii-pirofosfato inorgânico, SucCoA-
succinil-CoA, UQ-ubiquinona.Os números correspondem as enzimas descritas no quadro a seguir.  
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Fonte: Modificado de Bringaud et al. (2006) e Silber et al. (2005). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3. Quadro com a descrição das enzimas presentes na representação esquemática do 

metabolismo de fontes de carbono e aminoácidos em T. cruzi. 
 

 

 

 

1.5 Via das pentoses fosfatos (VPF)  

 

ENZIMAS ENZIMAS 

1-hexoquinase           35- complexo2-cetoglutarato desidrogenase 

2-glicose-6-fosfato isomerase 36- succinil CoA-sintetase 

3-fosfofrutoquinase 37-fumarato redutase NADH-dependente 
mitocondrial 

4-aldose 38- fumarase mitocondrial 

5-triose-fosfato-isomerase 39- malato desidrogenase mitocondrial 

6-glicerol-3-fosfato desidrogenase 40- enzima málica mitocondrial 

7- glicerol quinase 41-acetil-CoA:glicina CoA acetiltransferase 

8-gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 42- aceti-L-carnitina transferase 

9-fosfoglicerato quinase glicosssomal 43- L-treonina desidrogenase 

10- fosfoglicerato quinase citosólica 44- acetil L-carnitina transferase 

11- fosfoglicerato mutase 45- aconitase, 

12- enolase 46- citrato liase 

13- piruvato quinase 47- acetil CoA sintetase 

14- fosfoenolpiruvato carboxiquinase 48- glutamato desidrogenase 

15- piruvato fosfato diquinase 49- alanina aminotransferase 

16- malato desidrogenase glicossomal 50- aspartato aminotransferase 

17-fumarase citosólica (e glicossomal) 51- glutamina sintetase e glutamina deaminase 

18-fumarato redutase NADH-dependente 
glicossomal 

52-  asparagina sintetase 

19- adenilato quinase glicossomal 53- ∆-pirrolina-5-carboxilato desidrogenase 

20- enzima málica citosólica 54- prolina desidrogenase 

21- enzima desconhecida 55- prolina racemase 

22- alanina aminotransferase 56- arginina quinase 

23- alanina racemase 57- óxido nítrico sintase 

24- tirosina aminotransferase 58- metionina adenosiltransferase 

25- glutamato desidrogenase 59- espermidina sintase 

26- aspartato aminotransferase 60- serina hidroximetiltransferase 

27- glutamina sintetase 61- cistationina β-sintase 

28- complexo piruvato desidrogenase 62- succinato desidrogenase 

29- enzima desconhecida 63- glicerol 3-fosfato desidrogenase (FAD) 

30- acetato succinato CoA-transferase 64- NADH desidrogenase (insensível a rotenona) 

31- succinil CoA-sintetase 65- oxidases alternativas 

32- citrato sintase 66- F0F1-ATP sintase 

33- aconitase  

34- isocitrato desidrogenase  
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A VPF é uma rota alternativa de oxidação da glicose e compreende um processo 

de descarboxilação oxidativa que converte a glicose-6-fosfato em ribose 5-fosfato, CO2 e 

NADPH. A ribose 5-fosfato (pentose) é convertida a 5-ribosil-1-pirofosfato que seguirá 

para a síntese das bases nitrogenadas purínicas e pirimidínicas (ácidos nucléicos). A 

energia gerada neste processo é armazenada sob a a forma de poder redutor (NADPH) e 

não como ATP, como acontece na glicólise. O NADPH, por sua vez, doa elétrons para a 

biossíntese de ácidos graxos e esteróides, além de exercer um papel importante na 

proteção celular contra o estresse oxidativo imposto por EROs (BARRETT, 1997; 

MAUGERI; CAZZULO, 2004; IGOILLO-ESTEVE et al., 2007). Neste sistema atua a 

tripanotiona de T. cruzi, que é mantida no estado reduzido pela tripanotiona redutase, a 

qual utiliza NADPH como cofator (TRUJILLO et al., 2004). 

As enzimas que constituem a VPF estão distribuídas no glicossomo e citossol em 

todos os estágios do ciclo de via do T. cruzi. Embora a regulação dessa via em T. cruzi 

não seja bem conhecida, sabe-se que na maioria dos organismos eucarióticos, o 

fornecimento de glicose-6-fosfato pela VPF depende da relação ATP/ADP e 

NADPH/NADP para ajustar o funcionamento desta via e as necessidades energéticas das 

células. É possivel que isso também ocorra neste parasito (MAUGERI; CAZZULO, 

2004) (Figura 2 e Figura 3). 

1.6 Acetil –CoA 

O catabolismo das principais fontes de carbono em tripanossomatídeos (D-

glicose, L-prolina, L-glutamato, L-aspartato, L-treonina dentre outros) resulta na 

formação de acetato. Em formas procíclicas de T. brucei, a maior parte do piruvato 

produzido pela glicólise é descarboxilada a acetil-CoA pelo complexo da piruvato 

desidrogenase (PDH) na mitocôndria  (BRINGAUD; RIVIERE; COUSTOU, 2006).  

Até pouco tempo atrás, considerava-se que na maioria dos tripanossomatídeos, o 

acetil-CoA produzido pelo metabolismo da glicose, seria convertido em acetato e também  

a CO2, atráves do Ciclo de Krebs. No entanto, estudos recentes concluiram que a maior 

parte do acetil-CoA produzido a partir da glicólise (se não todo) é convertido em acetato 

excretado (VAN HELLEMOND; OPPERDOES; TIELENS, 2005; VAN WEELDEN et 

al., 2005). A produção de acetato envolve dois passos, i) a enzima succinato CoA-

transferase (ASCT) transfere a CoA do acetil-CoA ao succinato rendendo acetato e 

succinil-CoA, ii) este último é subseqüentemente reconvertido em succinato pela enzima 
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succinil-CoA sintetase (SCoAS) com concomitante produção de ATP (VAN 

HELLEMOND; OPPERDOES; TIELENS, 1998).  

O acetil-CoA é um metabólito intermediário chave entre o catabolismo e 

anabolismo de carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos. Por exemplo, em procíclicos 

de T. brucei, foi mostrado que o acetil-CoA produzido a partir de glicose e L-treonina é  

substratos para a biossíntese de lipídios. Como a síntese de ácidos graxos ocorre no 

citoplasma e o processo de produção de acetil-CoA na mitocôndria, este deve ser 

transferido para o citoplasma (VAN WEELDEN et al., 2005). A interconversão a citrato 

é usada por todos os eucariotos para que o grupo acetil da matriz mitocondrial possa 

cruzar a membrana interna mitocondrial em direção ao citosol. O acetil-CoA 

intramitocondrial primeiro reage com oxalacetato para formar citrato, reação que ocorre 

no ciclo de Krebs catalizada pela enzima citrato sintase. O citrato passa através da 

membrana interna mitocondrial pelo transportador de citrato ou pelo trocador 

citrato/malato, onde no citosol é convertido de volta a acetil-CoA e oxalacetato pela 

enzima citrato liase citosólica (BRINGAUD; EBIKEME; BOSHART, 2009). 

Van Weelden  et al. (2002) sugeriram que o acetil-CoA dos tripanossomas 

também pode mudar entre esses compartimentos (mitocôndria e citoplasma) via 

interconversão a citrato/malato, através de reações das enzimas citrato sintase e liase. 

Porém, Riviere et al. (2009) relatam que, ao contrário de outros eucariotos, os 

tripanossomas não usam a mudança citrato/malato para a síntese de lipídios, já que uma 

das enzimas chave dessa reação, a citrato liase, está ausente (pelo menos no estágio 

procíclico de T. brucei). Embora o genoma dos tripanossomatídeos possua genes 

putativos codificadores da citrato-sintase e citrato-liase (VAN WEELDEN et al., 2005), o 

gene para a citrato liase foi reportado em tripanossotídeos com base em uma sequência 

com baixa similaridade (RIVIERE et al., 2009). 

Dados experimentais sugerem a existência de outros possíveis sistemas de trocas 

que alimentam as vias anabólicas e a biossíntese de lipídios em tripanossomas. São 

exemplos, o sistema L-carnitina acil-transferase (CAT), que pode trocar o grupo acetil do 

acetato pelo grupo acil, e a enzima acetil-CoA sintetase citosólica, que pode converter o 

acetato em acetil-CoA (GILBERT; KLEIN, 1982, 1984). Os tripanossomatídeos também 

podem utilizar essas vias alternativas, haja visto que T. brucei possui altos níveis de 

atividade da enzima L-carnitina acetiltransferase, a qual é descrita como um passo chave 

na biossíntese de lipídeos a partir do acetil-CoA derivado de L-treonina. Além disso, os 
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tripanossomatídeos produzem quantidades consideráveis de acetato, o qual se difunde 

através das membranas e pode ser convertido em acetil-CoA pela acetil-CoA sintetase 

citosólica putativa (KLEIN; ANGUS; WATERHOUSE et al., 1982; BRINGAUD; 

EBIKEME; BOSHART, 2009). 

Todavia, mais evidências experimentais são necessárias para entender o modo de 

exportar o acetato da mitocôndria para o citosol para ser utilizado na biossíntese de 

lipídios em tripanossomas (BRINGAUD; RIVIERE; COUSTOU, 2006), já que não foi 

identificado um transportador putativo monocarboxílico mitocondrial ou genes de troca 

de citrato no genoma de T. brucei (COLASANTE et al., 2009). 

1.7 Produção de ATP  

Durante muitos anos considerou-se que a maioria dos tripanossomatídeos, que 

cresciam em meio rico em glicose, produziam ATP primariamente pela ATP sintase 

mitocondrial F0/F1 (fosforilação oxidativa), explorando o gradiente de prótons entre 

ambos os lados da membrana mitocondrial interna gerado através da cadeia respiratória. 

No entanto, estudos recentes questionaram estas conclusões e um novo modelo foi 

proposto (BESTEIRO et al., 2005; COUSTOU et al., 2008). 

Em experimentos realizados, expondo formas procíclicas de T. brucei a um 

excesso de oligomicina (inibidor específico da F0/F1 ATP sintase), não foi observada 

alteração significativa nas concentrações intracelulares de ATP e nem na viabilidade dos 

parasitos crescidos em meio rico em glicose. No entanto, quando os parasitos foram 

cultivados em meio pobre em glicose, tornam-se 1000 vezes mais sensíveis à 

oligomicina. Isto suporta a idéia de que, na presença de glicose, as formas procíclicas não 

são dependentes da fosforilação oxidativa para a produção de ATP, e que a maior parte 

do ATP é produzido por fosforilação a nível do substrato, atráves das enzimas chave, tais 

como a fosfoglicerato quinase (PGK), piruvato quinase (PK) e succinil CoA sintase 

mitocondrial (SCS). Já na ausência de glicose, quando as células desviam seu 

metabolismo para o catabolismo de aminoácidos, a fosforilação oxidativa torna-se 

essencial (LAMOUR et al., 2005). 

As evidências experimentais recentes também mostraram que, considerando a 

taxa de consumo de glicose e/ou prolina e o número de moléculas de ATP produzidas e 

consumidas, estima-se que a produção de ATP pela fosforilação a nível do substrato é 

pelo menos três vezes maior em meio rico em glicose do que em meio pobre em glicose. 

Isto indica que a ATP sintase mitocondrial (F0/F1) possui um papel menos relevante na 
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produção de energia, e que a maior parte do ATP é produzido por fosforilação a nível do 

substrato (BARRETT et al., 2003; COUSTOU et al., 2003; BESTEIRO et al., 2005). 

As células eucarióticas desenvolveram vários mecanismos de controle da 

fosforilação oxidativa, incluindo a sua regulação pela disponibilidade de substratos tal 

como o oxigênio, ADP e equivalentes redutores. O grau de acoplamento entre a 

respiração e a fosforilação oxidativa também é controlado. Dois processos regulatórios 

distintos foram descritos em eucariotos: I) um sistema de dissipação do potencial 

eletroquímico de prótons, representado por proteínas  desacopladoras e II) um sistema de 

dissipação do potencial redox, representados por oxidases alternativas (BROWN, 1992). 

Em tripanossomatídeos somente o sistema II tem sido descrito. Neste caso, o fluxo de 

elétrons do ubiquinol (Coenzima Q) para a via oxidase alternativa de tripanossomas 

(TAO) não está acoplada à produção de ATP, enquanto que a transferência de elétrons 

mediada por citocromos (complexos III e IV) está acoplada à produção de ATP, através 

da geração de um gradiente de prótons. Este sistema duplo pode fornecer grande 

flexibilidade para modular a geração de um gradiente de prótons e, assim, regular a 

fosforilação oxidativa (BESTEIRO et al., 2005; BRINGAUD; RIVIERE; COUSTOU, 

2006). 

1.8 Metabolismo dos aminoácidos em tripanossomatídeos 

Como já discutido, os tripanosomatídeos são capazes de utilizar carboidratos e 

aminoácidos como fontes de carbono e energia. Os epimastigotas catabolizam 

preferencialmente glicose, e depois da exaustão desse metabólito, ocorre o catabolismo 

de proteínas e aminoácidos com produção de amônia (CALDAS et al., 1980; CAZZULO, 

1992, 1994). Os aminoácidos podem ser obtidos por transporte, biossíntese a partir de 

precursores metabólicos e/ou pela degradação de proteínas (CAZZULO, 1984). 

 Trabalhos clássicos mostraram que asparagina, glutamina, aspartato, glutamato, 

leucina, isoleucina e prolina são metabolizados pelo T. cruzi (ZELEDON, 1960; 

MANCILLA; NAQUIRA; LANAS, 1967; SYLVESTER; KRASSNER, 1976; 

CAZZULO, 1992). Todos esses aminoácidos podem ser convertidos em glutamato ou 

aspartato, os quais por sua vez são transportados do citoplasma para a mitocôndria e 

consequentemente processados via Ciclo de Krebs (SILBER et al., 2005). Como 

mencionado anteriormente, o consumo de proteínas e aminoácidos como substratos 

oxidáveis em cultura de epimastigotas de T. cruzi exige a eliminação de -NH2, cujo 

excesso pode ser liberado no meio extracelular como NH3.  
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O eventual acúmulo de NH3 não pode ser resolvido através do ciclo da uréia, já 

que faltam várias das enzimas nele envolvidas (Camargo et al., 1978; YOSHIDA; 

CAMARGO, 1978). Porém, o parasito possui um sistema enzimático de transferência de 

-NH2 entre diferentes espécies químicas, constituído por desidrogenases e transaminases 

(ou aminotransferases) (NOWICKI et al., 1992). As desidrogenases têm várias funções, 

permitindo, dentre outras coisas, a detoxificação de NH3 mediante a sua transferência 

para cetoácidos como o α-cetoglutarato, transformando-o em glutamato (Barderi et al., 

1998). Por sua vez, as transaminases são responsáveis pela transferência de grupos -NH2 

de quase todos os aminoácidos para o piruvato produzindo alanina e liberando os 

cetoácidos correspondentes (por exemplo, regenerando α-cetoglutarato) para serem 

oxidados ou reciclados como intermediários do Ciclo de Krebs. Este sistema contribui 

para evitar o acúmulo de NH3, produzindo em seu lugar um acúmulo de alanina, bem 

menos tóxica (CAZZULO, 1984, 1992, 1994; SILBER et al., 2005). 

 As aminotransferases mais relevantes descritas até o momento são: a aspartato 

aminotransferas, a alanina aminotransferase (ALAT), a tirosina aminotransferase (TAT) e 

a aminotransferase de aminoácidos aromáticos, L-α-hidroxiácido desidrogenase 

(AHADH). Todas elas estão presentes em dois compartimentos subcelulares, no citosol e 

na matriz mitocondrial (NOWICKI et al., 1992; MONTEMARTINI et al., 1995; 

CAZZULO FRANKE et al., 1999; MARCIANO et al., 2008; NOWICKI; CAZZULO, 

2008; MARCIANO et al., 2009). 

O grupo -NH2 do glutamato pode ser transferido para o piruvato pela ALAT, e até 

certo ponto, pela TAT, produzindo α-cetoglutarato e alanina, e também pode ser 

transferido para H2O pela glutamato desidrogenase. Em T. cruzi, foram descritas duas 

isoformas dessa enzima, uma dependente de NADP+ (citosólica) (BARDERI et al., 1998) 

e outra de NAD+ (mitocondrial) (URBINA; CRESPO, 1984). Ambas participam também 

na biossíntese de aminoácidos através da sua habilidade de incorporar NH3 em α-

cetoglutarato produzindo glutamato. O efeito combinado das transaminases e da 

glutamato desidrogenase substitui a necessidade de desidrogenases individuais para todos 

os aminoácidos (DUSCHAK; CAZZULO, 1991; NOWICKI; CAZZULO, 2008). 

O papel da arginina na biologia do T. cruzi foi estudado com bastante detalhe. 

Pereira et al. (1999) demonstraram que este aminoácido está envolvido na produção de 

energia da célula através de uma arginina quinase (enzima que catalisa a interconversão 

entre fosfoarginina e ATP). A arginina quinase catalisa a interconversão reversível entre 
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arginina e fosfoarginina mediante gasto ou ganho de ATP (dependendo do sentido da 

reação). Foi mostrado que essa atividade está relacionada com a taxa de crescimento do 

parasito (PEREIRA et al., 2002) e com a resistência a estresses de pH, nutricional e 

oxidativo (PEREIRA et al., 2002, 2003). Outros autores também mostraram a relação 

entre arginina e a síntese de óxido nítrico e poliaminas (PELUFFO et al., 2004). 

 Um fator de estresse importante que envolve vários aminoácidos na biologia dos 

tripanosomos é o estresse osmótico. Alguns trabalhos relataram que o fluxo de vários 

aminoácidos (dentre eles glutamato, glicina, prolina e alanina) entre o acidocalcissomo e 

o citoplasma contribui para a regulação do volume celular. Esse processo seria parte do 

mecanismo de resistência ao estresse osmótico a que o parasito é submetido durante as 

mudanças de ambientes que sofre ao longo do seu ciclo de vida (ROHLOFF; 

DOCAMPO, 2008).  

A prolina em particular, atua como um importante osmoprotetor, participando da 

resposta ao estresse osmótico quando o T. cruzi circula em diferentes ambientes como o 

tubo digestivo do inseto, o sangue do hospedeiro mamífero ou o citoplasma da célula 

hospedeira. Por sua vez, tanto a prolina quanto o aspartato e o glutamato promovem a 

diferenciação das formas epimastigotas de T. cruzi para formas tripomastigotas 

metacíclicas (metaciclogênese) no inseto vetor (CONTRERAS et al., 1985; HOMSY et 

al., 1989) e de epimastigotas intracelulares para tripomastigota, processo que acontece no 

citoplasma das células infectadas (TONELLI et al., 2004) 

Em T. cruzi também foi identificada uma enzima com atividade serina 

acetiltransferase que pode converter L-serina em L-cisteína (NOZAKI et al., 2001), além 

disso, estudos recentes demonstraram que L-cisteína também é ativamente transportada 

em epimastigotas de T. cruzi (CANEPA et al., 2009). Nos tripanossomatídeos, a L-

cisteína é particularmente relevante como substrato na síntese de glutationa e tripanotiona 

(WILKINSON et al., 2002). Desta forma, os aminoácidos apresentam, nos 

tripanossomatídeos, uma surpreendente diversidade de funcões (SILBER et al., 2005).  
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1.9 O Ciclo da L-Prolina  

Houve grande confusão na literatura em relação à nomenclatura da primeira 

enzima envolvida no catabolismo de prolina. Contudo, recentemente foi alcançado um 

consenso por vários laboratórios no 2º Simpósio Internacional do metabolismo de prolina 

na Saúde e na doença, realizado em setembro de 2007, em que ficou definido que a 

primeira enzima da via degradativa da prolina seria designada prolina desidrogenase 

(PRODH) ou prolina oxidase (POX). Alguns autores ainda usam a nomenclatura 

abreviada (PRODH/POX), o que também é considerado aceitável. O gene, contudo, 

poderia ser referido como PRODH (PHANG et al., 2008). Desta forma, referiremos a esta 

enzima neste trabalho, como PRODH. 

Na maioria dos organismos, a prolina é catabolizada a glutamato (e 

posteriormente a intermediários do ciclo de Krebs) atravésde dois passos enzimáticos 

acoplados a uma reação não enzimática que ocorre na mitocôndria. O primeiro passo 

dessa conversão é a oxidação da L-prolina à ∆1-pirrolina-5-carboxilato (P5C) pela enzima 

FAD dependente, prolina desidrogenase (PRODH/ PO) (EC: 1.5.99.8). A P5C é uma 

molécula que (no ambiente mitocondrial) se interconverte espontaneamente em glutamato 

semi-aldeído (GSA), existindo ambas as espécies no estado de equilíbrio desta reação não 

enzimática. No segundo passo da reação, a enzima ∆1-pirrolina-5-carboxilato 

desidrogenase (P5CDH) (EC: 1.5.1.12), NAD+ dependente, completa a conversão da 

prolina a glutamato pela catálise da oxidação de GSA (HOEK; NJOGU, 1980; PHANG; 

YEH; HAGEDORN, 1981) 

As enzimas envolvidas no metabolismo da prolina têm sido descritas e 

caracterizadas em diferentes organismos desde 1936 (DAS, 1936; ADAMS; FRANK, 

1980). Desde então, os cofatores utilizados pelas principais enzimas envolvidas no 

catabolismo de prolina, a PRODH e a P5CDH vem sendo demonstrado. A enzima 

PRODH é considerada uma enzima dependente de FAD na maioria dos organismos 

(PHANG, 1985; TSUGE et al., 2005; WHITE et al., 2007). No entanto, alguns trabalhos 

têm reportado a PRODH como uma enzima dependente de NAD+ (RENA; 

SPLITSTOESSER, 1974; GUERRIER et al., 1998).  

Em algumas bactérias, a enzima PRODH aparece fusionada com a P5CDH numa 

única proteína, denominada Put A. Por se tratar de uma enzima bifuncional, a PutA 

utiliza tanto FAD quanto NAD+ com cofatores (MENZEL; ROTH, 1981; ZHANG et al., 

2004; WHITE et al., 2007). Considerando essas particularidades existentes em diferentes 
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organismos, seria importante, ao estudar o metabolismo de prolina, a definição do uso 

dos cofatores por parte das enzimas envolvidas nesta via. 

A biossíntese de prolina tem duas rotas de formação. A primeira envolve dois 

passos enzimáticos catalisados pela γ-glutamil quinase (γ-GK) (EC: 2.7.2.11) e γ-glutamil 

fosfato redutase (γ-GPR) (EC: 1.2.1.41). Estas enzimas são fusionadas em plantas e 

animais e formam uma enzima bifuncional chamada ∆1-pirrolina-5-carboxilato sintetase 

(P5CS), porém, em bactérias e leveduras são proteínas separadas. A γ-GK catalisa a 

transferência do grupo fosforil do ATP para o glutamato formando γ-glutamil fosfato que 

por sua vez, é reduzido a glutamato semi-aldeído (GSA) pela enzima γ-GPR, sendo esta 

redução dependente de NADPH. A outra rota parte da ornitina para GSA e é catalisada 

pela enzima ornitina aminotransferase (OAT, EC: 2.6.1.13), uma enzima dependente de 

piridoxal-5`-fosfato. Como mencionado anteriormente, o GSA e o P5C são espécies 

químicas que se interconvertem espontaneamente nas condições do ambiente 

intramitocondrial, o que fornece P5C como substrato para ser reduzido a prolina pela ∆1-

pirrolina-5-carboxilato redutase (P5CR), enzima que usa NADPH como doador de 

elétrons (PHANG et al., 2008; TANNER, 2008) (Figura 4).  
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Figura 4. Representação esquemática do metabolismo de L-prolina. O primeiro passo na 

degradação da prolina (PRO) é a sua conversão a pirrolina-5-carboxilato (P5C) pela 
prolina desidrogenase (PRODH). Em seguida, P5C pode ser convertida 
espontaneamente a glutamato semialdeído (GSA), o qual é reduzido de volta a prolina 
pela enzima pirrolina-5-redutase (P5CR) ou ainda ser convertida a glutamato pela 
pirrolina-5-desidrogenase (P5CDH). Posteriormente, o glutamato é desaminado 
gerando α-cetoglutarato pela glutamato desidrogenase (GD). O α-cetoglutarato por sua 
vez, entra no ciclo de Krebs, e assim participa dos metabolismos energético e de 
aminoácidos. Alternativamente, a P5C-GSA pode ser convertida a ornitina pela 
ornitina aminotransferase (OAT) e participar das reações do ciclo da uréia. 
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Como mencionado anteriormente, a L-prolina é um metabólito relevante para os 

tripanossomatídeos e pode ser usado como principal fonte de carbono e energia 

(CAZZULO, 1994). De fato, Sylvester e Krassner (1976) demonstraram que a L-prolina 

pode ser oxidada e metabolizada através do Ciclo de Krebs, o que aconteceria mediante a 

sua conversão em glutamato (SILBER et al., 2005). Recentemente, foi mostrado que T. 

cruzi pode importar a prolina do meio extracelular, o que acontece através de dois 

sistemas de transporte ativo: um de alta afinidade (sistema A) e outro de baixa afinidade 

(sistema B) (SILBER et al., 2002). A atividade desses transportadores, que foram 

caracterizados bioquímicamente, está relacionada à replicação das formas epimastigotas 

intracelulares do parasito e a sua diferenciação para formas infectivas (TONELLI et al., 

2004). Em L. donovani, a atividade do transporte de L-prolina e regulada por pH e 

temperatura, e este transporte parece estar relacionado com processos de diferenciação 

celular e metabolismo energético (ZILBERSTEIN; GEPSTEIN, 1993; ZILBERSTEIN; 

SHAPIRA, 1994; MAZAREB; FU; ZILBERSTEIN, 1999) 

Uma vez dentro da célula, a L-prolina pode ser substrato de várias enzimas 

metabólicas. Uma delas é a enzima prolina racemase (REINA-SAN-MARTIN et al., 

2000) que foi posteriormente caracterizada em detalhe (CHAMOND et al., 2003) e 

parece estar envolvida na infecção e diferenciação de T. cruzi (CHAMOND et al., 2005). 

Trabalhos recentes mostraram ainda que o uso de um inibidor específico desta enzima 

reduziu a infecção in vitro do parasito em células Vero (COUTINHO et al., 2009). Em T. 

brucei o gene que codifica a prolina desidrogenase (PRODH), primeira enzima envolvida 

no catabolismo da prolina, foi clonado e estudos de interferência por RNA (RNAi) 

revelaram que a perda da atividade dessa enzima é letal em T. brucei (LAMOUR et al., 

2005).  

Apesar da sua reconhecida importância, pouco se sabe sobre o metabolismo da 

prolina em T. cruzi. Porém, fatos como, o processamento da prolina através do Ciclo de 

Krebs (SYLVESTER; KRASSNER, 1976), a presença de pelo menos dois 

transportadores para prolina e um para glutamato (SILBER et al., 2002; SILBER et al., 

2006) e a existência de genes que codificam para as enzimas dessa via no banco de dados 

do genoma de T. cruzi (dentre estes para as enzimas putativas PRODH (números 

sistemáticos Tc00.1047053511237.30 e Tc00.1047053506411.30 [www.genedb.org]) e 

P5CDH (números sistemáticos Tc00.1047053509351.10, Tc00.1047053510943.50 e 

Tc00.1047053503577.9) dão suporte à existência desse passo metabólico nesse parasito 
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(SILBER et al., 2005). Em função dos estudos realizados previamente e das informações 

publicadas na literatura, sobretudo a respeito do importante papel da L-prolina no 

metabolismo energético (CAZZULO, 1994) diferenciação celular (CONTRERAS et al., 

1985; TONELLI et al., 2004) e osmorregulação (ROHLOFF; RODRIGUES; 

DOCAMPO, 2003) em T. cruzi, propomos a caracterização da primeira enzima envolvida 

no catabolismo da prolina, a prolina desidrogenase, e a análise de suas perspectivas como 

possível alvo terapêutico. 
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  6 CONCLUSÕES  

� O genoma de T. cruzi fornece uma matriz de leitura aberta (ORF) de pelo menos 

       1,7Kb que codifica para uma prolina desidrogenase (PRODH) 

(Tc00.1047053506411.30); 

� A enzima de PRODH de T. cruzi é transcrita, expressa e ativa;  

� Os níveis de prolina intracelular podem ser correlacionados com a resistência a 

estresse oxidativo, fato que foi demonstrado tanto em mutantes de leveduras 

complementadas com o gene PRODH de T. cruzi quanto com os nocautes. Estes 

estudos foram confirmados em formas epimastigotas de T. cruzi utilizando 

inibidores do transporte de prolina;  

� O perfil de expressão apresentado pelo gene em experimentos de RT-PCR 

quantitativo e da proteína por western blotting, com maior atividade na forma 

epimastigota intracelular e menor na forma amastigota, indica que a PRODH é 

regulada de maneira concertada com o transporte de prolina ao longo do ciclo do 

�  A enzima PRODH recombinante possui Km = 16,58 µM e Vmax de 

0,066µmol/min/mg; 

� A PRODH tem peso molecular aparente de 65 kDa e localização mitocondrial; 

� A PRODH é FAD-dependente e pode utilizar Citocromo C como aceptor de 

elétrons; 

� A PRODH de T. cruzi é a primeira descrita a apresentar um sítio funcional de 

ligação de Ca2+ou Mg2+ e tem sua atividade regulada por esses íons; 

� A PRODH poderia estar participando diretamente da cadeia transportadora de 

elétrons em nível do complexo II; 

� O análogo estrutural de prolina T4C foi capaz de inibir o crescimento de 

epimastigotas de T.cruzi quando comparado aos outros análogos testados; 

� O T4C age como inibidor competitivo dos transportadores de prolina, mas não da 

prolina racemase nem da prolina desidrogenase, produzindo uma diminuição nos 

níveis de prolina livre intracelular; 
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� O efeito sinérgico entre o tratamento com T4C e diferentes estresses, tais como 

oxidativo, nutricional e térmico mostram um papel relevante da prolina em relação 

com os mecanismos de resistência a esses estresses. De maneira geral, nas condições 

de estresse mencionadas, os maiores níveis de prolina interna livre podem ser 

correlacionados a maior viabilidade celular. 
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